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PARATHËNJA 
	

Të dashur lexues,  

 Ndikimet të ndryshëme politike në hapsirën Kosovare kanë rezultuar në ndarjen e serbëve 
në Kosovë, në "patri (Jo)tët","tradhtarët","serbët e Thaçit","mercionarë të huaj". Te serbët e 
Kosovës, këto ndarje kanë bërë që mes tyre të katë polarizime dhe qëndrime të ndryshme 
politike. Në çmendurin e përgjithshëme politike nuk kemi ditur të kemi dhe të paraqitemi me një 
zë të përbashkët, respektivisht të paraqesim pikëpamjet shoqëroro-ekonomike-politike mbi 
çështjet më të rëndësishme për serbët në Kosovë. 
 

Disa prej nesh me vite të tëra punojmë dhe flasim se si duhet të definojmë zërin e  
përbashkët. Më vitin  2014 Qendra për Orientimin e Shoqëris-QOSH, në bashkëpunim me 
organizatat Qendra për Paqe dhe Tolerancë - QPT dhe Ardhmëria pa frikë - APF, mbështetur nga 
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, inicoi projektin, :“Zëri i përbashkët–politika e përbashkët 
e zhvillimit shoqëroro-ekonomik dhe të drejtat e njeriut“,  me qëllim të inicimit të dialogut serbo-
serbe për të rritur ndikimin e serbëve në vendimmarrjet politike dhe në reformat demokratike. 

 
 Një pjesë e rëndësishme e këtij projekti është edhe ky dokument të cilin duhet shikuar  jo 

vetëm si një analizë të rrethanave politike shoqëroro-ekonomike në Kosovë, dhe ndikimin e tyre 
mbi serbët e Kosovës, por edhe si mendime të argumentuara dhe qëndrime të një komuniteti në 
rrethanat në të cilat ata jetojnë si dhe në ndryshimet që parashikohen që do të ndodhin. 
 
	 Dokumentin duhet shikuar si një pikënisje për zhvillimin e mëtejshëm të rekomendimeve 
të përcaktuara, të cilat në formën ultimative do të ndihmoj të zgjidhen problemet me të cilat 
përballet komuniteti serb si dhe komunitetet tjera. Me rastin e përpilimit të dokumentit është 
marrë parasysh fakti se planifikimi dhe platforma e komunitetit serb i cili përfshin 
rekomandimet, masat konkrete të detajuara dhe të përpunuara për veprime në zbatimin e tyre të 
mëtejshëm. 
 
Ajo që është e rëndësishme dhe duhet pasur parasysh është fakti se ky dokument, si dhe 
platforma politike e komunitetit serb, edhe pse kanë të bëjnë me çështje politike, nuk është 
dokument politik, por është zëri dhe qëndrimi i një komuniteti që dëshiron të gëzoj të drejtat dhe 
liritë ashtu siç janë të përcaktuar dhe garantuar me Kushtetutë dhe me ligje. Është gjithashtu e 
rëndësishme të theksohet se edhepse flitet për komunitetin serb, fushat e analizuara dhe 
rekomandimet e paraqitura janë të dobishme edhe për komunitetet tjera jo-shumicë, sepse 1) 
edhe komunitetet tjera kanë përjetuar ngjajshëm mohimin e realizimit të drejtave të tyre, 2) edhe 
komunitetet  tjera shfrytëzojnë shërbimet e institucioneve ekzistuese në Kosovë, të cilat nuk janë 
pjesë e sistemit të Qeverisë së Kosovës. Gjithashtu janë relevante për të gjithë aktorët dhe 
institucionet e sistemit që punojnë për të vendosur sundimin e ligjit dhe shoqërin demokratike. 
Pra, në thelb, ky dokument, dhe Platforma, mbrojnë të drejtat e të gjitha komuniteteve në 
Kosovë, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të flitet për shoqërin demokratike në Kosovë. 
 Ne besojmë se ky dokument, rekomandimet e prezentuara në të, dhe Platforma që këto 
rekomandime e zhvillojnë në formë të masave dhe veprimeve konkrete, poashtu mund të jenë 
pikënisje për politikë fillestare të Asocijacionit të ardhshëm të komunave serbe – AKS. 
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HYRJA 
	

Qendra për Orientimin e Shoqëris (QOSH), në bashkëpunim me Qendrën për Paqe dhe 
Tolerancë (QPT) dhe e Ardhmëja pa Frikë (APF), përmes Projektit të Përbashkët Voto, e 
përbashkët tubuan përfaqësues përkatës të serbëve të Kosovës 1)   dhe atyre dha mundësi që 
permes projektit, dhe ekipit hulumtues të identifikojnë fushatë që janë me rëndësie jetike për 
serbët në Kosovë, dhe të cilat nuk janë adresuar në mënyrë adekuate në dialogun politik. Në 
muajin prill të viti 2015, Zëri i përbashkët ka pasur konferencën e parë të madh me titull "Forca e 
zërit të përbashkët", e cila u ndoq nga më shumë se njëqind aktorë shoqëroro-politik. 
Pjesëmarrësit në konferencë diskutuan për çështjet dhe problemet më të rëndësishme me të cilat 
përballohen serbët në Kosovës, dhe votuan për pesë fusha prioritare: mekanizmat për mbrojtjen e 
komunitetit,zhvillimi ekonomik, arsimi, shëndetësia dhe mbrojtja sociale. Në fund të 
konferencës, nga radhët e pjesëmarrësve u formuan një "Forum për dijalogun serb " që do të 
shërbej si kornizë dhe një mekanizëm për punë të mëtejshme aktive në pesë fusha të caktuara. 

Ky dokument është produkt i bashkëpunimit midis Forumit për dialogun Serb,përkatsisht 
të projektit të ekipit hulumtues, në formën e analizës së  tre çështje kryesore për secilën nga pesë 
zonat e përcaktuara, si dhe rekomandimet dhe udhëzimet për trajtimin e tyre të ardhshëm. 

 Komunitetet jo-shumicë në Kosovë, veçanërisht ai serbe ballafaqohen me probleme të 
ndryshme që kërcënojnë të drejtat e tyre qytetare dhe të drejtat për jetë. Për këtë arsye, fokusi në 
fushën e mekanizmave për mbrojtjen e komunitetit është mbështetur pikërisht në drejtat dhe lirit 
e komuniteteve të garantuara me Kushtetutë dhe ligjet, si dhe me mbështetjen e institucioneve 
dhe organeve të Qeverisë së Kosovës, në nivel qendror dhe lokal që kanë mandatin t’i mbrojnë të 
drejtatë dhe lirite. Këtu parashtrohet pyetja e mungesës së sigurisë që ndodh kur këto 
institucione, organe dhe mekanizmat e tyre dështojnë për të kryer detyrat kushtetuese dhe ligjore. 
Komunitetet që ballafaqohen me këto dhe problem të tjera, në lidhje me të drejtat dhe liritë 
themelore të njeriut, kanë vështirësi shtesë për të marrë pjesë lirisht dhe në mënyrë të barabartë 
në një treg që është i izoluar, joprogresiv,dhe që janë në varësi të faktorëve të shumta.Prandaj, 
zona e zhvillimit ekonomik analizon çështjet të tilla siç janë izolimi ekonomik dhe politikat të 
papërshtatshme të zhvillimit në nivel qendror dhe lokal, që pengojnë pjesëmarrjen e barabartë të 
komuniteteve jo-shumicë në sistemin e tregut. Ndaj, rekomandimet e propozuara në këto dy zona 
fokusohen në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe sigurisë të komunitetetit pakicë serbe dhe 
komuniteteve  të tjera jo-shumicë, si dhe në përmirësimin e kushteve të tregut për të gjitha 
komunitetet jo-shumicë, të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në të.  

 Arsimi, shëndetësia dhe mbrojtje sociale janë fusha në të cilat për serbët e Kosovës kanë 
një rol të rëndësishëm, pasi institucionet ku ofrohen shërbime në këto tre zona janë institucione 
të Republikës së Serbisë në Kosovë, e cilët që nga viti 1999., nga ana e institucioneve qeveritare 
të Kosovës dhe nga disa përfaqësues ndërkombëtarë, trajtohen si "institucione paralele"2). Në 
analizën e këtyre tri fushave jemi përpjekur për të paraqitur qëndrimin e komunitetit për të cilën 
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pikërisht këto institucione kanë qenë faktor kyç për mbijetesën dhe sigurinë e serbëve në 
Kosovë, nga se mundësia e çasjës në institucione dhe shërbime në këto fusha që funkcionojnë  në 
sistemin e Qeverisë së Kosovës, është shumë e kufizuar.3) Nga ana tjetër, mënyra në të cilën 
aktualisht këto institucione ekzistojnë dhe funksionojnë nuk është adekuate, prandaj është e 
nevojshme për të gjetur një zgjidhje që do të kënaqë nevojat e të dy përdoruesve të shërbimive në 
këto institucione. Analiza e këtyre zonave nuk është e fokusuar në statusin dhe në funksionimin 
politik-juridik të tyre në të ardhmën, pasi kemi marrë parasysh faktet se këto janë çështje të cilat 
duhet zgjidhur në nivel të lartë politik, siç është dialogu në Brukselit me ndërmjetësimin e 
Bashkimit Evropian, ndaj jemi përqëndruar në rëndësinë e gjetjes së zgjidhjeve adekuate dhe 
afatgjate. Duke pasur parasysh të gjitha këto, rekomandimet e bëra në këtë raport kanë për qëllim  
të përmirësojnë kushtet dhe mundësitë e shërbimeve që këto institucione ofrojnë, për të mbrojtur 
dhe për të rritur cilësinë e jetës së të gjithë atyre që i përdorin ato. 

РROFILI I KOMUNITET 
	

Sipas të dhënave të regjistrimit nga viti 2011, Kosova ka mbi 1.73 milion banorë. 
Shqiptarët përfaqësohen me më shumë se 90% të popullsisë, kurse pjesën tjetër të popullsisë 
përbëjnë pjestarët e kominiteteve: serbë, turqë, boshnjakë, romë, ashkali, egjiptasë, goranë, 
malazezë dhe kroatë. Serbët janë komuniteti i dytë më i madh në Kosovë. Të dhënat përkatëse 
tregojnë se pjesa e popullsisë serbe, pa llogaritur katër komunat veriore, përfaqësojnë 5% të 
popullsisë së përgjithshme të Kosovës. Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe 
banesave në vitin 2011, ishte nën presion të fortë nga ngjarjet aktuale politike dhe nuk  u zbatua 
në territorin e katër komunave veriore (Mitrovicën e Veriut, Leposaviq, Zubin Potok dhe 
Zveçan), ndërsa në zona të tjera serbe u zbatua pjesërisht por me parregullsitë e regjistruara, 
kështu që  në komunat në jug të Ibrit kufiri i gabimeve ka qenë i lartë dhe ato dallohen më se  
40% prej listës së rezultateve zyrtare dhe numrit të zgjedhësve në listat zgjedhore. Zyrtarisht, për 
komunat në veri, si bazë kryesore për vlerësim, merren të dhënat e vitit  2008-2009. 4). Sipas 
këtyre të dhënave, Agjencia e Statistikave të Kosovës ka vlerësuar se në këto komuna ka 40.196 
banorë. Mirëpo, statistikat jozyrtare dhe listat e votuesve  tregojnë se përqindja e popullatës serbe 
në Kosovë është më i madh se që  vlerësohet.5) 

 
Pas ngjarjeve të vitit 1999 dhe marrjes së kontrollit nga ana e UNMIK-ut në vitin 2000, 

Qeveria e Republikës së Serbisë ka vazhduar të financojë dhe të menaxhoj me  punën e organeve 
të vetëqeverisjes lokale dhe me shërbime që ofrojnë shërbime për të gjitha komunat e Kosovës, si 
dhe institucionet të tjera arsimore, shëndetsore,sociale dhe ligjore. Shumica e këtyre 
institucioneve u dislokuan  në komunat ku serbët jetojnë sot (për shembull, shkollat fillore dhe të 
mesme në Prishtinë janë zhvendosur në Graçanicë) ose në Serbinë qendrore, administrata e 
policisë për qytetin e Ferizajt është e vendosur në Leskovc). Aktualisht, serbët përbëjnë 
shumicën numerike në dhjetë komuna të Kosovës, Leposaviq, Zveçan, Zubin Potok, Mitrovicën 
Veriore, Ranillug, Kllokot, Graçanicë, Partesh, Shtërpce dhe Novobërdo. 

 
Komuniteti serb ekonomikisht varet kryesisht nga institucionet ekonomike që janë nën 
administrimin e Republikës së Serbisë, dhe shumicës prej tyre që punojnë në institucionet 
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arsimore dhe shëndetësore, si dhe në qeverisjen lokale, dhe organet të përkohshme. Varësia 
ekonomike nga këto institucione është më i lartë në rajonet e Prishtinës, Shtërpcës dhe në veri të 
Kosovës , ndërsa nga shërbimet që ato ofrojnë ekskluzivisht varen serbët e të gjitha komunave në  
Kosovën qendërore. Prandaj, ekziston një frikë e justifikuar se trendi i heqjës së institucioneve 
serbe në Kosovë, si "punëdhënës"më i madhë për komunitetin serb, do të çojë në humbjen e 
vendeve të punës, e cila do të nxisë migrimin nga komunat me shumicë serbe dhe vende të tjera 
ku jetojnë serbët,  si nga Prilluzha ose Plemetina.6) 

 
Të drejtat e komuniteteve pakicë janë të theksuara në Kushtetutën e Kosovës ku 

garantohet funksionimi i tyre shoqëror, politik dhe ligjor në shoqërinë kosovare. Këto të drejta, 
posaqërisht të definuara për komunitete pakicë plotësohen  me  të drejtat ekzistuese që gëzojnë të 
gjithë qytetarët e Kosovës, përkatësisht ato sigurojnë garancitë ligjore për të ruajtur diversitetin. 
Megjithatë, analizat e praktikës të zbatimit të ligjeve dhe mekanizmave për mbrojtjen e  
komuniteteve, tregojnë se të drejta e garantuara të tyre në zona të caktuara shkelen rëndë në të 
gjitha nivele, si në ato qendrore ashtu edhe lokale. 7) Shqetësim paraqesin edhe të dhënat në 
lidhje me numrin në rritje të incidenteve dhe të sulmeve ndaj komunitetit serb, sidomos në 
komunat jugore dhe në vende ku  kthehen ata. Serbët dhe prona e tyre private, si dhe objekte me  
rëndësi kulturore dhe fetare, janë ende cak i sulmeve, që vë në pikëpyetje jo vetëm qasjen e tyre 
në to dhe gëzimin e të drejtave themelore të njeriut, por edhe rrezikojnë sigurinë dhe mbijetesën 
e tyre në Kosovë. 
 

Të dhënat e ofruara nga institucionet ndërkombëtare, në radhë të parë të Komisariatit të 
Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë (UNHCR) dhe Organizatës për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Evropë (OSBE) tregojnë se, për shkak të konfliktit në Kosovë 1998-1999 dhe 
trazirave të marsit 2004,8) më shumë se 200.000 persona nga Kosova mbetën të zhvendosur 
kryesisht në Serbinë qendrore, Malin e Zi dhe në  ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë.9) 
Procesi i kthimit të personave të zhvendosur sipas Ministrisë për Komunitete dhe këthim 
zhvillohet me një ritëm të dobët, për shkak të faktit se deri në dhjetor të vitit 2015, vetëm  26,223 
persona të zhvendosur janë kthyer në Kosovë, dhe se  numri i të kthyerve është në rënie çdo vit. 
Përveç atyre të zhvendosurëve jashtë Kosovës, UNHCR-ja dhe OSBE-së vlerësojnë se 17,227 
njerëz mbeten të zhvendosur brenda Kosovës. Nga ana tjetër, në faqen zyrtare të Ministrisë për 
Komunitete dhe Kthim është vlerësuar 10) se edhe 25,000 persona janë të zhvendosur brenda 
Kosovës. Numri më i madh i të zhvendosur brenda Kosovës vazhdojnë të jetojnë në veri, në 
komunat e Graçanicës dhe Shtërpcës në të cilat ka ende qendra kolektive. 

 
Ritmi i dobët i procesit të kthimit është shkaktuar nga problemet të shumta me të cilat 

zhvendosurit po përballen, përkatësisht për këto arsye: 
 
•  Të drejtat pronësore dhe të banimit: pretendimet e pazgjidhura të pronave, 

uzurpimet jolegale dhe serike dhe mungesa e mekanizmave për dëbimin e 
uzurpatorëve; detyrimet e grumbulluar tatimore dhe obligimet tjera dhe se 
personat e zhvendosur nuk përdorin pasurinë e tyre; eksporijimit të tokës; 
ndërtimet e  paligjshme në tokën që është në pronësi të një personi të zhvendosur. 

 
•  Çështjet e sigurisë: sulmet e shpeshta dhe trendi i rritjes së incidenteve në vendet 

e kthimit kryesisht ndaj të kthyerve, abuzimet të shpeshta verbale, kërcënimet dhe 
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gjuatjet me gurë dhe thyerjet e shtëpive të pabanuara, vjedhjet të shpeshta dhe 
dëmtimet e pronës. Objektet e sulmev janë edhe kishat dhe ndërtesa e 
trashëgimisë fetare dhe kulturore. 

 

Çështjet kyçe të komuniteteve 

• Mungesa e sigurisë së përgjithshme, sidomos në zonat e kthyera që shpie deri në 
numrin e vogël të të kthyerve. 

 
• Mungesa e sigurisë ligjore dhe politike, e cila ka rezultuar me pjesëmarrjen e 

kufizuar të serbëve në jetën publike dhe shoqërore. 
 
• Ekonimia jo e qëndrueshme dhe varësisë për ndihmë nga burime të ndryshme, 

sidomos nga Republika e Serbisë. 
 
• Varësia shoqëroro-kulturore nga Republika e Serbisë për shkak të mungesës së 

objekteve adekuate të ofruara nga Qeveria e Kosovës  ( për nevojat e arsimit, 
shëndetësis, mbrojtjes sociale). 

  

МЕТОDOLOGJIA 

 Duke pasur parasysh se  aktualisht serbët në Kosovë  kanë çasje të kufizuara në drejtat e 
tyre të garantuara me Kushtetutën e Kosovës dhe kornizat përkatëes ligjore, qëllimi i këtij 
hulumtimi është kryesisht vlerësimi i gjendjes aktuale dhe të kërkesave të anketuarëve, 
potencialit dhe burimeve të tyre.Në këto baza janë formuluar rekomandime për planifikimin 
praktik dhe  aplikimin e politikave në pesë fusha të caktuara. Çdo politikbërje është një proces që 
kërkon njohuri të sistemeve, proceseve dhe mekanizmave të vendimmarrjes, si dhe një nivel të 
caktuar të të kuptuarit të aktorëve që përfshihen në këtë proces. Ky proces në Kosovë është i 
komplikuar edhe nga fakti se është bërë në një shoqëri multietnike dhe për komunitetet që janë të 
ndara. Qendra për Orientimin e Shoqëris (QOSH) me seli në Shtërpcë dhe Mitrovicë të Veriut, 
në bashkëpunim me Qendrën për Paqe dhe Tolerancë (QPT) nga Graçanica, dhe  Ardhmëria pa 
Frikë (APF) nga Shtërpca, nëpërmjet një projekti Zëri i përbashkët, siguroi  pjesëmarrjen e  
aktorëve nga shtresat e ndryshme shoqëroro-politke-ekonomike në Kosovë, me qëllim të 
identifikimit të fushave prioritare të jetës shoqërore dhe politike të komuniteteve, dhe analizuan 
problemet me të cilat komuniteti serb përballet çdo ditë. 
 

Ekipi hulumtues i Zërit të përbashkët i përbër nga Dina Milovanoviç dhe Ivana Bozic, me 
ndihmën e ekipit të projektit Forumi për dialogun Serb 11), ishte përgjegjës për zhvillimin e  
metodologjisë për analizën e pesë fushave të definuara: metodologjia e punës të  grupeve 
tematike të punës, grumbullimi, përpunimi dhe verifikimi e të dhënave, dhe të shkruarit e draftit 
përfundimtar të punës hulumtuese. Gjatë hulumtimeve është  përdorur qasja e pjesëmarrëjës  në 
identifikimin e fushave prioritare dhe problemeve, si dhe në grumbullimin, analizën dhe 
verifikimin e të dhënave. Fazat (metodat), e hulumtimit dhe verifikimit të dhënave si më poshtë:  
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(1)Konferenca "Forca e zërit  të  përbashkët", (2) grupet tematike të punës që përbëjnë Forumin e 
dialogut serbe, (3) rishikim i dokumenteve, (4) tryeza të rrumbullakëta, dhe hulumtimet e 
përfshira në terren,(5) intervista në thellësi dhe (6)  intervista të ekspertëve. 

 
(1)Konferenca "Forca e  zërit të përbashkët" 

Konferenca e parë u mbajt në Graçanicë, në prill 2015, dhe kishte për qëllim krijimin e 
"Forumit për dialogin serb" (në tekstin e mëtejmë ( FDS), si dhe përcaktimin e misionit, vizionit 
dhe parimet e funksionimit të FDS. SDF është një grup joformal i pjesëmarrësve të projektit Zëri 
i përbashkët. SDF është një mekanizëm që shërben  për të shkëmbyer mendime dhe qëndrime, si 
dhe për lobimin dhe avokimin e këtyre opinioneve  në emër të komunitetit serb në Kosovë. 
Në kuadër të Konferencës  u formua edhe Sekretariati Teknik 12) i FDS. Sekretariati përbëhet 
nga tre anëtarë dhe ka rolin për të organizuar aktivitete teknike të projektit dhe për të mbështetur 
anëtarët e FDS për të zhvilluar një politikë dhe platformën për komunitetin serb, i cili do të 
vendoset në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar. Konferenca zgjati dy ditë (8 - 04. 9. 2015) 
dhe në te morrën pjesë mbi njëqind pjesëmarrës nga sektori publik, privat dhe civil. Ndër të tjera, 
në konferencë morrën pjesë përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe të institucioneve të 
Kosovës, Qeverisë së Republikës së Kosovës, zyrtarë të lartë të Qeverisë së Kosovës si dhe një 
numër i madh i përfaqësuesve të shoqërisë civile dhe medijave. 
 

Gjatë konferencës janë identifikuar pesë fusha kryesore, si dhe tri çështjet më të 
rëndësishme për secilën nga zonat e përcaktuara, me të cilat serbët në Kosovë përballen çdo ditë. 
Zonat e identifikuara janë si në vijim: Mekanizmat për mbrojtjen e komunitetit, zhvillimin 
ekonomik, arsimit, shëndetësis dhe mbrojtjen sociale. Në diskutimet e zhvilluara, pjesëmarrësit 
ishin të lirë të shprehin opinionet dhe pikëpamjet e tyre mbi gjendjen aktuale në fushat e 
përmendura, dhe parashtruan konkretisht problemet të veçanta. Kjo qasje e pjesëmarrësëve ka 
mundësuar një pasqyrë më të qartë për prioritetet në zgjidhjen së problemeve kryesore të 
komunitetit serb në Kosovë. 

 
Gjatë dy ditëve të konferencës, me ekipin e projektit Zëri i Përbashkët ishte i pranishëm 

edhe ekipi hulumtues i cili në mënyrë të rregullt kishte mbajtur ditarin e hulemtimeve. Në ditarin 
e hulumtimeve janë përfshirë argumentet thelbësore të parashtruara gjatë debatit, si dhe 
pikëpamjet dhe opinionet e pjesëmarrësve mbi çështjet e identifikuara. Ditari është përdorur edhe 
në punën e grupeve  punuese për analizën e fushave dhe problemeve. 

 
(2) grupet e punës në kuadër të forumit të dialogut të Serbisë 
  Pas konferencës së parë, ekipi i projektit, në konsultim me hulumtuesit, formoi pesë 
grupe tematike të punës nga radhët e anëtarëve të Forumit për dialogun Serb.13) Anëtarët e 
grupit janë njohës dhe ekspertë në fusha të caktuara, kështu që gjatë formimit të grupeve janë 
udhëhequr me profile të caktuar dhe me ekspertizën e anëtarëve. Qëllimi i grupeve të punës ishte  
analiza themelore e konkludimeve të konferencës, si dhe të formuloi detajisht dhe të  analizoi 
problemet të veçanta të identifikuara në fusha të caktuara. 
 

Janë organizuar gjithsej tre puntori. Anëtarët e grupeve punuese ishin morrën pjesë në 
përpilimin e propozimeve të politikave praktike të përfshira në këtë dokument, si dhe në 
verifikimin e të dhënave dhe konkluzioneve të profiluara në dokumente. Në kuadër të punëtoris, 
pjesëmarrësëve u ofrua një blok tematike e cila përfshinte fushat e mëposhtme: analizën e 
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politikave lokale dhe kombëtare, mënyrën inkluzive të zhvillimit të politikave dhe lobimim 
bashkë me avokimin. 

 
Punëtoria e parë u parapri nga zhvillimi i metodologjisë e punës së grupeve punuese, 

moderatorëve dhe trajnerëve. Punëtoria e parë u mbajt në Ohër (Maqedoni) dhe zgjati për tri ditë 
(nga 19 deri 21 qershor, 2015). Në seminar morën pjesë tridhjetëedy (32) anëtarë të Forumit për 
dialogun Serb të cilët në një farë mënyre kanë qenë të angazhuar në fushat të caktuara, ose që 
zotërojnë ekspertizë të veçantë. Grupet e punës kanë qenë të përfshirë në analizën e politikave 
kombëtare dhe lokale që lidhen me pesë fusha të identifikuara. 

 
Punëtoria e dytë u mbajt në Petrovac (Mali i Zi) dhe zgjati nga 11 deri më 13 shtator 

2015. Punëtoria u ndoq nga njëzet e pesë (25) pjesëmarrës të cilët ishin duke punuar në 
zhvillimin konkret të politikave në fushat dhe problemet e përcaktuara. Para mbajtjës së 
punëtorisë së dytë, ekipi hulumtues ka analizuar materialin të cilin paraprakisht kishin hartuar  
grupet punuese në Ohër, dhe konfirmoi ose identifikoi edhe tre probleme kryesore në çdo fushë. 
Në fushën e mekanizmave për mbrojtjen e problemeve u identifikuan problemet e përdorimit të 
gjuhës për komunitetin serbe në përkthimet e ligjeve në Kosovë, punësimi i sebëve në sektorin 
publik si dhe siguria në komunitet. Në kuadër të fushës për zhvillimin ekonomik u veçuani 
problemet e mëposhtme: izolimi ekonomik, politikat zhvillimore në nivel qendror dhe lokal, si 
dhe klima e investimeve të donatorëve. Në fushën e arsimit problemi i parë i definuar ishtë 
verifikimi i diplomave në të gjitha nivelet e arsimit, pastaj dallimi në mes të dy sistemeve 
arsimore në Kosovë (sistemit arsimor të Republikës së Serbisë dhe sistemit arsimor të Qeverisë 
së Kosovës), si dhe arsimi dhe tregu - ndërtimi i kapaciteteve. Në fushën e mbrojtjës 
shëndetësore u veçuan problemet e mëposhtme: qasja në kujdesin shëndetësor, ofrimi i sigurimit 
dhe kujdesit shëndetësor, dallimet e dy sistemeve të kujdesit shëndetësor (në kuadër të 
institucioneve të Republikës së Serbisë në Kosovë dhe në sistemin e Qeverisë së Kosovës). Në 
fushën e mbrojtjes sociale veçohet problemi e regjistrave sociale pa bazën e të dhënave, si dhe 
problemi e shërbimeve sociale, dhe pastaj edhe mungesa e komunikimit të dy sistemeve të 
mbrojtjes sociale (të sistemit të Republikës së Serbisë në Kosovë dhe të sistemit të Qeverisë së 
Kosovës). 

 
Punëtoria e tretë u mbajt në Vrnjacka Banja (Serbia) dhe zgjati për tre ditë (13 - 15 nëntor 

2015). Punëtoria  u ndoq nga 29 pjesëmarrës. Ishte punëtoria e fundit që në agjendën e punës 
kishte një bllok tematike , ku temat kryesore ishin lobimi dhe avokimi. Pjesëmarrësit e grupeve 
të punës definuan  rekomandimet për secilin nga tri problemet dhënë pesë fusha, dhe hartuan  
hapat e ardhëshme për zgjidhjen e tyre. Me rastin e përgatitjës së  rekomandimeve të përgatitur 
vëmendje e veçant në Platformë është kushtuar zhvillimit të tyre të mëtejshëm. Si dhe  
mekanizmavet që Forumi për  dialogun Serbe ka në dispozicion për  të lobuar dhe avokuar në të 
ardhmën. Gjithashtu, kjo ishte edhe metoda e verifikimit të hulumtimeve të bëra para përpilimit 
parafinal të punës hulumtuese.  
 
(3) Shqyrtimi i dokumenteve 

Në rrjedhën e të gjitha fazave të hulumtimit, ekipi hulumtues ka bërë një analizë të 
kornizës përkatëse të ligjeve të Qeverisë së Kosovës, kornizën ligjore të Republikës së Serbisë, si 
dhe konventave përkatëse ndërkombëtare. Gjithashtu, një rishikim dhe është analizuar raportetë, 
analizatë dhe publikimet e organizatave vendore dhe ndërkombëtare, si dhe mediat e shkruara në 
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pesë tema të përcaktuara. 14) Materiali që është analizuar, ishte  kornizë për punën dhe 
zhvillimin e politikave në fushat e identifikuara. 
 
(4) Tryeza të rrumbullakëta 

Gjatë muajit shtator 2015, u mbajt sesioni i parë itryezave të rrumbullakëta, të cilat  kanë 
për qëllim paraqitjen e rezultateve paraprake të grupeve të punës, si dhe rekomandimet më të 
rëndësishme të cilat janë të përcaktuara gjatë punës në punëtori. Gjatë përzgjedhjës së 
pjesëmarrësve për tryezat e rrumbullakëta, janë marrë në konsideratë gjinia dhe grupmoshat, si 
dhe profilet e pjesëmarrësve. Tryeza të rrumbullakëta janë mbajtur në komunën e Graçanicës (7 
shtator 2015), ku grupi përbëhej nga shtatëmbëdhjetë (17) pjesëmarrës, ndjekur nga komuna e 
Mitrovicës së Veriut (23 shtator 2015), ku morrën pjesë njëzet e një (21) pjesëmarrës, si dhe në 
komunën e Shtërpcës (28 shtator 2015) me pjesëmarrjen e shtatëmbëdhjetë (17) pjesëmarrësve. 

 
Sesioni i dytë i tryezës së rrumbullakët është mbajtur me qëllim të prezantimit dhe 

diskutimit të dokumentit parafinal e hartuar gjatë zhvillimit të punës në punëtorin e tretë në 
Vrnjacka Banja. Tryeza të rrumbullakëta u organizuan në Mitrovicën e Veriut (11 nëntor 2015), 
ku ai ishin  njëzet e katër (24) pjesëmarrës, më pas, në Shtërpce (25 Nëntor 2015), ku në tryezën  
e rrumbullakët morën pjesë shtatëmbëdhjetë (17) pjesëmarrës dhe në Graçanicë (26 nëntor), me 
pjesëmarrjen e nëntëmbëdhjetë (19) pjesëmarrës. 

 
Sesioni i tretë i tryezave të rrumbullakëta u mbajt gjatë muajit dhjetor të vitit 2015 me 

qëllim që përfaqësuesve të shoqërisë civile, qytetarëve dhe opinionit në përgjithësi të  njohtohen  
rezultatet e deritanishme të arritura në projekt, si dhe të prezentohen rekomandimet dhe zgjidhjet 
e mundshme për problemet e  shfaqur si rezultat i punës grupeve punuese. Në përzgjedhjen e 
pjesëmarrësve është marrë parasysh rëndësia e përfaqësimit të të gjitha grupeve sociale, të palëve 
të interesuara, si dhe gjinia dhe mosha e barazisë. Tre tryeza të rrumbullakëta janë mbajtur në 
komunën e Graçanicës (23 dhjetor 2015), ku kishte dymbëdhjetë (12) pjesëmarrës, në komunën e 
Mitrovicës së Veriut (24 dhjetor 2015) me njëzet e një (21) pjesëmarrës, dhe në komunën e 
Shtërpcës (24 dhjetor 2015) me një total prej nëntëmbëdhjetë (19) pjesëmarrësve. 
 
(5, 6) Puna e hulumtimit në terren - intervistat e ekspertëve në thellësi 
Faza e parë e hulumtimit në terren ishte përzgjedhja e të intervistuarve, ose informatorëve. 
Qëllimi ishte për të përcaktuar të gjitha grupet shoqërore, për të cilat zbatimi i këtij studimi është 
në interesin e tyre. Janë identifikuan grupet e mëposhtme:15) 
 

• Nëpunësit publikë në pozita të rëndësishme në fushën e hulumtimit shkencor; 
 
• Zyrtarët komunalë dhe këshilltarët e tyre; 
 
• Përfaqësuesit lokalë të organizatave dhe agjencive ndërkombëtare; 
 
• Përfaqësuesit politikë të komunitetit serb; 
 
• Përfaqësuesit e shërbimeve publike; 
 
• Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare; 



12	
	

12	
	

 
• Përfaqësuesit e sektorit privat; 
 
• Përfaqësues të tjerë të komuniteteve jo-shumicë (përfaqësues të mediave, përfaqësues të 
institucioneve arsimore, sociale dhe shëndetësore të financuara nga buxheti i Republikës 
së Serbisë). 
 
Në konsultim me ekipin e projektit, janë zgjedhur përfaqësuesit të këtyre grupeve, kurse 

kontaktet fillestare me bashkëbiseduesit inicijal u negocuan nëpërmjet Sekretariatit Teknik të 
Forumit për dialog serbe, ose nëpërmjet kontakteve individuale të ekipit hulumtues. Pastaj, 
bazuar në rekomandimet dhe propozimet të bashkëbiseduesve, gjatë intervistës është aplikuar të 
ashtuquajturi "snowballing" teknikë të  përhapjes së mostrës. 

 
Në intervistat me bashkëbisedues është përdorur teknika e intervistës në thellësi, që do të 

thotë se intervistat janë zhvilluar duke u bazuar në një pyetësore kuadër, me qëllim që  
bashkëbiseduesit të shprehin lirshëm qëndrimet e tyre, mendimet dhe besimet. Për shkak të 
bollëkut të të dhënave që mund të sigurohen, si dhe të kufizimeve të kohës, kjo qasje shpesh e 
bën të vështirë analizën e të dhënave dhe intervista vështirson analizën e të dhënave dhe  vënë  
në pikëpyetje realcionin e zgjidhjeve të mundshme. Nga ana tjetër, kjo qasje "e hapur" apo  
strukturalisht çasje e dobët, mundëson pasqyrimin  sistematik dhe për pjesëmarrësit në procesin e 
atyre që pyeten. Gjithashtu, kjo metodë është përdorur më mirë kur ne dëshironim të kuptojmë 
mënyrën në të cilën pjesëmarrësit formojnë opinionet, ndikojnë në vendimmarrje, reagojnë ndaj 
tyre dhe konceptojnë  pjesëmarrjen në jetën e komunitetit, i cili është me rëndësi kyçe për 
zhvillimin e politikës praktike, sidomos në mjedise të përziera.16) 

 
Hapat e ardhshëm 

Ky dokument paraqet pikënisjen e fillimit për zhvillimin e Platformës të politikave, 
masave dhe veprimeve të serbëve në Kosovë në mënyrë që problemet që janë të rëndësishme për 
mbijetesë, të zhvilliohen dhe të zgjidhen sistematikisht. Ne shpresojmë se ky dokument, së 
bashku me Platformën politike mund të jetë një "plan për veprime" të të gjithë aktorëve përkatës 
që merren me këto çështje dhe probleme dhe në këtë mënyrë të ndikojnë në zhvillimin e 
komunitetit, dhe për këtë arsye edhe në tërë shoqërinë e Kosovës. Përveç kësaj, ky dokument, si 
dhe platforma, përfaqësojnë zërin dhe qëndrimin e një komuniteti, dhe si i tillë duhet të shihet 
dhe trajtohet  nga opinioni i gjerë. 

 
Platforma politike për komunitetin serb, do të ofrojë sugjerime konkrete për zgjidhjen e 

problemeve, duke përfshirë veprimet dhe masat që e gjithë shoqëria duhet të marrë në mënyrë që 
të tejkalohen problemet e mësipërme. Për këtë arsye, komuniteti serb forcon pozitën e saj në 
Kosovë, që aktualisht është në procesin e implementimit të marrëveshjes së Brukselit. Ne 
shpresojmë se Platforma do të njihet dhe përdoret në politikën për themelimn e Asocijacionit të 
komunave serbe (AKS), që është me shumë rëndësi për të ardhmen e tyre.  

 
Gjatë muajit shkurt, mars dhe prill 2016. FDS do të vazhdojë procesin e ndërtimit të 

Platformës dhe do të przentoi të gjithë palëve të  interesuara në një  konferencën përfundimtare 
për këtë projektit, i cili do të mbahet në Graçanicë, më së voni në qershor të vitit 2016. 



13	
	

13	
	

МЕKANIZMAT PËR MBROTJEN E KOMUNITETEVE 

Аnaliza e gjendjës 
Duke u bazuar ne legjislacion, në një sistem politik dhe ligjor të rregulluar, komunitetet 

lokale kanë të drejtë, të kontribuojnë  dhe të marrin pjesë në vendimarrje  për sigurinë e tyre, 
sigurinë juridike dhe të përfaqësohen në institucione. Në kontekstin aktual shoqëroro-politik, 
"siguria personale përfshin mbrojtjen dhe sigurinë nga dhuna fizike që mund të ushtrohet nga 
aktorë të ndryshëm në fushën e siguris ekonomike, por do të përfshijë, përveç zgjidhjen e 
problemit të papunësisë,edhe evitimin e  pabarazive në punësim, ndërsa siguria politike do të 
përfshin pengimin e rrezikut në shkeljet e të drejtave të njeriut” 17) Megjithatë, siguria 
personale, ekonomike dhe politike të komunitetit serb në Kosovë nuk është siguruar sipas këtyre 
kërkesave dhe institucionalisht nuk është i përsosur. Në përputhje me dispozitat e Ligjit për 
mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre, Kosova duhet të 
"respektojë diversitetin e tyre kombëtare, etnik, gjuhësor dhe fetar si një burim force dhe pasurie 
për zhvillimin e mëtejshëm të një shoqërie demokratike të bazuar në sundimin e ligjit.18) Për të 
përmirësuar gjendjen dhe të drejtat e të gjitha komuniteteve pakicë në një territor, është e 
nevojshme  të sigurohet që komunitetet të marrin pjesë në vlerësimin, drejtimin dhe 
përmirësimin e mjedisit personal, kolektiv, politik dhe juridik. 

 
Analiza e gjendjes aktuale të sigurisë dhe sigurisë juridike në Kosovë, tregon se ka një 

qasje e koordinuar për adresimin e problemeve dhe kërkesave të komunitetit serb, si dhe 
detyrimet në pjesëmarrjen e vazhdueshme të përfaqësuesve vendor e ndërkombëtare në procesin 
e konsolidimit rreth interesave të pjesëtarëve të komuniteteve pakicë. Mungesa e vullnetit politik 
të aktorëve politikë shqiptarë për të zhvilluar partneritete thelbësore me komunitetin serb, 
esencialisht ndikon në mungesën e përgjegjësisë politike dhe në përmirësimin e situatës së 
komunitetit serb në Kosovë. Procesi i komunikimit me vendimmarrësit kontrollohet nga një 
numër i vogël i përfaqësuesve politikë të komunitetit, ndërsa pikëpamjet e përfaqësuesve të 
grupeve të tjera, si sektori civil dhe komuniteti profesional, nuk janë marrë në konsideratë. Nga 
ana tjetër, nuk ka mirëkuptim për vendimet të përfaqësuesve politikë si dhe veprime  të 
qytetarëve për të marrë pjesë në procesin shoqëror dhe politik. Marrëdhëniet të tilla të vendosura  
nga aktorët e komunitetit serb, si dhe transparenca politike dhe ekskluziviteti, nuk nxisinë 
veprimet dhe lidhjet e aktorëve në procesin e vendim-marrjes. Niveli i vendimmarrjes politike 
është reduktuar në nivelin e përfaqësuesve më të lartë politik, respektivisht në proceset 
teknokratike në relacionin Beograd - Bruksel - Prishtinë, të cilat nuk përfshijnë konsultime në 
thellësi me grupet më të gjera shoqëroro ose të përfaqësuesve të tyre. Mungesa e një konsensusi 
të gjerë mbi interesat kryesore të komunitetit e çojn në tjetërsimin e veprimit politik nga interesat 
e të cilëve përfshihenë të gjitha nivelet. 

 
Kosova përmes legjislacionin të saj kombëtar është obliguar të respektoj disa traktate 

ndërkombëtare dhe evropiane. Në kornizë gjithëpërfshirës ligjor, politik dhe institucional për 
sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave është e detyrueshëme, mirëpo, analiza e situatës 
tregon se mungon zbatimi e tyre në praktikë, poseqërisht në referencë me përgjegjësinë për 
shkeljet e ligjit. Kjo vë në pikëpyetje vullnetin politik dhe përkushtimin e institucioneve për të 
zbatuar standardet e miratuara kombëtare dhe ndërkombëtare dhe për të mundësuar trajtimin e 
barabartë të të gjitha komuniteteve në jetën shoqërore dhe politike të Kosovës. Institucionet e 
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Kosovës janë përgjegjës për krijimin e kushteve të përshtatshme dhe krijimin e ndjenjës për 
siguri ligjore që do të rezultonte me pjesëmarrjen e plotë të të gjitha komuniteteve në çështjet 
publike. Pjesëmarrja sa më efikas e komunitetit serb në jetën publike të Kosovës është parakusht 
për përdorimin e drejtë të gjuhës serbe në përkthimin e ligjeve, përkatësisht respektimin e Ligjit 
për përdorimin e gjuhëve.19) Duke mundësuar përdorimin e drejtë të gjuhës dhe alfabetit, si një 
element të identitetit kombëtar, institucionet publike duhet të tregojnë respekt për aktet më të 
larta juridike që deklarojnë Kosovën si një shoqëri multietnike dhe shumëgjuhësh. 
 

Pavarësisht nga dispozitat ligjore të cilat në parim lejojnë respektimin e të drejtave të 
pakicave, të drejtat e komuniteteve shkelen rëndë. Përveç mangësive të përdorimit të duhur të 
gjuhës dhe shkrimit, poashtu është evidente edhe zbatimi i pamjaftueshëm dhe jo i plotë i të 
drejtës për informim të komuniteteve pakicë në Kosovë. Një kapitull i veçantë i Kushtetutës së 
Kosovës, Neni 59 thotë se "komunitetet kanë të drejtë të krijojnë dhe të përdorin mediet e tyre 
vetjake, përfshirë këtu ofrimin e informatave në gjuhën e tyre, ndër të tjera, përmes gazetave 
ditore e shërbimeve kabllovike dhe me përdorimin e një numri të rezervuar të frekuencave për 
mediat elektronike në pajtim me ligjin dhe standardet ndërkombëtare ". Sipas këtij neni, 
institucionet e Kosovës janë të detyruar për të "marrë të gjitha masat nevojëshme për të siguruar 
planin ndërkombëtar të frekuencave, i cili mundëson komunitetit Serb në Kosovë qasje në një 
kanal televiziv të pavarur të licencuar në gjuhën serbe në tërë territorin e Kosovës.20) Qëndrimi i 
mediave serbe dhe organizatave joqeveritare serbe në Kosovë është se nuk janë respektuar 
parimet themelore që rrjedhin nga detyrimet kushtetuese të Kosovës. Në vend të një kanali të 
pavarur televiziv në gjuhën serbe, e cila do të ketë një frekuencë dhe e cila do të mbulonte tërë 
territorin e Kosovës, kanali televiziv i RTK-së 2, nuk ka frekuenca dhe është në dispozicion 
vetëm përmes operatorëve kabllovike, ndërsa në veri të Kosovës nuk është në dispozicion fare. 
Qasja në kanalin licencuar të pavarur televiziv në gjuhën serbe duhet të konsiderohet në 
kontekstin e së drejtës për informim, siç garantohet me Kushtetutë ose me ligj. Është 
jashtëzakonisht e rëndësishme që komuniteti serb të pranoi kanalin TV si medium të tij me një 
kanal TV me që ka politikën e pavarur redaktuese si dhe të respektohen të gjitha garancitë e 
rregulloret e Kosovës për qasje në media.21) 

 
Në mënyrë që të fillojë procesi e ndërtimit të besimit të komunitetit serb ndaj 

institucioneve të Kosovës, është e nevojshme që institucionet të mbrojtur çdo komunitetit dhe 
individë nga të gjitha burimet, format dhe faktorët që kërcënojnë. Megjithatë, institucionet e 
Kosovës nuk përdorin mekanizma për veprim parandalues preventive në dukurit dhe bartësve që 
rrezikojnë të drejtat jetësore të  komunitetit serb dhe anëtarëve të saj, kurse ndëshkimi ndaj  
shkelësve të ligjit, janëshumë të rralla, ose shqiptahen  dënime të buta për krimet e kryera. Ligji i 
Kosovës nuk parashikon sanksione penale kundër uzurpatorëve të pronës private, vetëm ri-
uzurpimi trajtohet si vepër penale. Për shembull, ri-pushtimi i pronës së paluajtshme është një 
vepër penale e cila është e sanksionuar me Kodin Penal të Kosovës.22) Ky ligj thotë se "... 
shkelësi dënohet me burgim për një afat prej një (1) deri në tre (3) vjet, në rastet kur [autori] më 
parë ka qenë i dënuar për uzurpim të paligjshëm të pronës së paluajtshme, ose është nën urdhrin 
e gjykatës apo të dispozitave ose vendimeve tëndonjë njësije publike apo institucioni të bazuar 
në ligje, është përjashtuar nga  prona [...].23) " Në një rishikim të rasteve të ri-pushtuara 
окupuara të pronës që ka punuar OSBE 24), nuk është vërejtur ndonjë dënim me paraburgim për 
ndonjë autorëtë këture krimive.  Në vend të kësaj, ka pasur 34 gjoba në të holla prej të   cilave 
gjoba prej 600 euro ishte më e larta. Përveç këtyre të dhënave të OSBE-së për ri- uzurpim të 
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pronës dhe monitorimin e proceseve gjyqësor të zgjidhur, nuk ka statistika të disponueshme dhe 
valide në dispozicion për numrin e hetimeve të filluara dhe të sanksionuara - raste të zgjidhura 
kur bëhet fjalë për vepra të tjera për shkeljen e të drejtave të komuniteteve. Denimet joadekuate 
të bartësve të veprave penale ndikojnë në besimin e komuniteteve në gjyqësi dhe institucionet. 
Hulumtimi i cili është kryer në vitin 2015 është parashtron të dhënat se shkalla më e lartë e 
besimit të qytetarëve të katër komunave veriore (Leposaviq, Zubin Potok dhe Mitrovicë e Veriut, 
Zveçan) kanë institucionet e përkohshme, ose institucionet që punojnë sipas sistemit serb. Ky 
hulumtim i opinionit publik në katër komuna në veri tregon se12,2% e të anketuarve kanë besim 
në institucionet e përkohshme të Serbisë, ndërkohë në institucionet e formuar pas zgjedhjeve të 
vitit 2013 besimin ka 10.8% e të anketuarve.25) 

 
Konkluzioni i përgjithshëm i  analizës është që, në kuadër të sistemit shoqëroro politik të 

Kosovës duhet të punojnë në ndërtimin e vetëdijes për vendimmarrëje dhe domosdoshmërishtë të 
kryejnë obligimet ligjore dhe të respektojnë të drejtat e qytetarëve, si dhe të zhvillojnë kulturën 
politike dhe kodin e etikës si parakusht për respekt të ndërsjellë dhe bashkëjetesë të 
komuniteteve. Në dokument janë analizuar problemet me të cilat përballet çdo ditë komuniteti 
serb në Kosovë dhe janë adresuar rekomandimet për tejkalimin e tyre. Këto probleme 
vështirsojnë në masë të madhe zhvillimin dhe funksionimin e komunitetit serb në aspektin e 
sistemit politik dhe shoqëror në Kosovë. Përdorimi i drejtë të gjuhës serbe, në  përkthimin e 
ligjeve është një problem në këtë dokument që analizohet dhe është në lidhje me parimin e 
barazisë dhe  respektimit të të drejtave gjuhësore në përdorimin zyrtar. Në kuadër të problemeve 
të papunësisë dhe mos-përfaqësimit, janë analizuar të drejtat për punësim të komuniteteve pakicë 
në ndërmarrjet publike që, pavarësisht nga dispozitat ligjore nuk kanë respektuar këto të drejta. 
Gjatë analizës së çështjeve kyçe,është veçuar si kategori  në vehte- siguria, pasi ajo është një nga 
të drejtat dhe nevojat themelore të njeriut, dhe se ajo përfaqëson një vlerë e cila përcakton 
interesin e individëve, komuniteteve, si dhe bashkësisë shoqërore. 

1. Përdorimi i drejtë i gjuhës serbe në përkëthimin e ligjeve të Kosovës 
Kuvendi i Kosovës me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhës në vitin 2006 26)siguroi 

statusin e barabartë e përdorimit të gjuhës shqipe dhe serbe si gjuhë zyrtare, dhe "alfabetet" të 
tyre në përdorim zyrtar në Kosovë. Gjithashtu, sipas këtij ligji, gjuha e çdo komuniteti që përbën 
të paktën pesë për qind (5%) të popullsisë së përgjithshme të çdo komunë do të ketë statusin e 
gjuhës zyrtare 27). Kjo do të thotë se të gjitha dokumentet zyrtare të institucioneve lokale duhet 
të përkthehen në gjuhën e komuniteteve pakicë dhe, nëse kërkohet, në këto komuna, shërbimet 
duhet të ofrohen në gjuhët e këtyre komuniteteve. Komunitetet pakicë që përfaqësohen tre deri 
në pesë për qind të popullsisë së komunës, ose ku gjuha përdoret tradicionalisht, mund të 
kërkojnë që gjuha e tyre të njohjet si gjuhë zyrtare në nivel komunal. Në praktikë kjo do të thotë 
se, me anë të kërkesave individuale mund të pranojë shërbimet dhe dokumentet në atë gjuhë.28) 
Megjithatë, në praktikë respektimi e të drejtave gjuhësore në komunat e Kosovës nuk zbatohet 
ose  pjesërisht zbatohet e vende vende aspak nuk zbatohet, pra komunitetet e Kosovës nuk kanë 
qasje të barabartë në shërbime dhe pjesëmarrje të barabartë në çështjet publike. Pjesëtarët e 
komuniteteve pakicë në nivel komunal ende përballen me probleme në komunikimin me gojë 
dhe me shkrim me administratën publike, edhe pse gjuha e komunitetit pakicë ka statusin e 
gjuhës zyrtare ose gjuhët në përdorim zyrtar në nivel komunal. Këto mangësi ekzistojnë për 
shkak të mungesës së burimeve njerëzore dhe mungesës së vullnetit politik dhe sanksionimit 
joadekuatë tëe individëve dhe institucioneve që shkelin ligjin. 
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Parregullsit në zbatimin e ligjit për gjuhë janë evidente dhe shpesh cilësia e përkëthimeve 
të Ligjive në  gjuhën serbe në Kosovës nuk janë në nivel të kënaqshëm. Në raportin ei Zyrës së 
Komisionerit për Gjuhët në mars të viti 2015, është vlerësuarcilësia e përkthimit të ligjeve në 
gjuhën serbe dhe janë vëzhguar rastet të shumta  jokonsistente të përkthimeeve si  dhe 
kontradiktat të cilat, sipas gjetjeve të Zyrës, çon në interpretime të gabuara të ligjeve. 29) 
Institucionet në Kosovë duhet të zbatojnë sistemin shumëgjuhësh ligjor në të cilin duhet të gjitha 
ligjet dhe rregulloret shoqëruese duhet të miratuhen dhe publikohen në gjuhën shqipe dhe serbe. 
Në bazë të statusit të barabartë të gjuhëve zyrtare, ligji parashikon që të dy versionet gjuhësore të 
ligjit janë të barabartë. Deri në miratimin e Kushtetutës së Kosovës kishte nevojë të sigurohet 
përputhshmërinë e plotë e versioneve të ndryshme të ligjit si dhe në përputhshmëria  me 
versionin anglisht i cili ishte  referente gjatë mandatit të Administratës së Përkohshme të 
Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK).30) Që nga viti 2001, Kuvendi i Kosovës me anë të 
ligjeve të miratuara gjatë administratës së UNMIK-ut ka rregulluar përdorimin e gjuhës ku gjuha 
serbe dhe shqipe janë zyrtare të barabartë dhe kanë të drejta të barabarta për të përdorur në të 
gjitha institucionet e Kosovës. Më pas, në vitin 2006, kjo e drejtë është konfirmuar edhe me 
votimin e ligjit për gjuhës, ku në nenin 5 thuhet se gjuhët zyrtare përdoren në baza të barabarta 
në të gjitha procedurat e Kuvendit të Kosovës, që ka të bëjë me ruajtjen dhe lëshimin e 
dokumenteve zyrtare.31)  
 

Me Ligjin për përdorimin e gjuhëve është rregulluar se të gjitha aktet e miratuara nga 
Kuvendi i Kosovës të publikohen në gjuhët zyrtare dhe në versionet e gjuhëve të ndryshme të 
barasvlershme. Megjithatë, ligjet e përkthyera në gjuhën serbe janë të pakuptueshme pasi ato 
përmbajnë një numër të madh të gabimeve logjike, gramatikore, leksikografike dhe 
drejtshkrimore. Hulumtimi i kryer nga "Frankfurt News", në shtator të vitit 2014 në Kodin Penal 
të Kosovës gjeti më shumë se 5500 gabime të përkëthimit në gjuhën serbe.32) Siç u tha, kjo nuk 
është vetëm mosrespektim i drejtshkrimit apo të gramatikës të gjuhës serbe,por në mesin e 444 
neneve të këtij ligji të veçantë janë afro 2,000 fjalë janë tërësisht ose pjesërisht gabimisht të 
përkthyera ku ka edhe pjesët të papërfshira e që janë në origjinalin e tekstit në ligjit në gjuhën 
shqipe.33) Misioni i OSBE-së në Kosovë në raportin e saj 34) "Legjislacioni multigjuhësor në 
Kosovë dhe sfidat e saj" poashtu ka identifikuar praktikën e përkthimive të dobëta që janë në 
mospërputhje të konsiderueshme në mes të versioneve të ndryshme gjuhësore të legjislacionit. 
Siç thuhet në këtë raport, rëndësinë e procesit përputhshmëris në procesin e hartimit të ligjeve me 
kuadrin ligjor qëndron në aftësinë e saj për të siguruar statusin e barabartë të gjuhëve zyrtare dhe 
të sigurojë një bazë solide për pjesëmarrje efektive të të gjitha komuniteteve në procesin e 
hartimit të legjislacionit që nga fillimi. Praktika e deritashme ka qenë që  drafti i parë i tekstit 
ligjor zakonisht është përgatitur dhe shqyrtuar vetëm në gjuhën shqipe nga ana e grupeve 
punuese në nivel të ministrive. Versioni i parë i Ligjit në gjuhën serbe dhe angleze bëhet shkel e 
shko për shkak se zgjedhja përzgjedhja e përkëthyesve plotësisht është drejtë e lirë e ministrisë i 
cili propozon ligjin pasi nuk ekziston akti juridik i cili rregullon çështjet e zbatimit intern për 
përkëthime.  Secila ministri ka shërbimin e vet të përkthimit, i cili është përgjegjës për prodhimin 
e versionit të projekt-ligjit që janë nën juridiksionin e tyre, ndërsa në kuadër të Kuvendit vepron 
Drejtoria e Shërbimeve Gjuhësore në kompetencat e tëcilit është përgjegjësia e përkthimit me 
shkrim të amendamenteve parlamentare, por jo edhe të gjitha propozimet e ligjeve. 

 
Me çështjet e zbatimit të ligjit për përdorimin e gjuhëve është marrë edhe Platforma për 

analiza dhe studime të cilin zbaton Qendra për Paqe dhe Tolerancë dhe OJQ Aktiv. Në 
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propozimin e tyre për politikën praktike 35) thekson se, duke pasur parasysh se praktika e 
përkëthimeve të propozimeve të ligjeve është obligim e Ministrive shërbimi i të cilëve ka 
detyrimtë të përkëthej draftet e projektligjeve ndaj edhe shumica e gabimeve ndodhin në 
departamente brenda ministriveë. Arsyet janë: numri i përkthyesve të përfshira dhe vëllimi i 
punës së tyre, kompensim modest financiar, kualifikimi i dobët e përkthyesve dhe mungesa e 
"ekspertëve gjuhësorë"  njohuria e të cilëve për gjuhën dhe drejtëshkrimit e gjuhës serbe është në 
një nivel shumë të ulët. Sipas Zyrës së Komisionerit për Gjuhët, numri i përgjithshëm i 
profesionistëve të gjuhës në shërbime gjuhësore të institucioneve qendrore të Kosovës është 48, 
prej të cilave 41 shqipen e kanë gjuhë amtare, serbisht si gjuhë amtare e ka një dhe poashtu 
turqishtën, kurse pesë pre tyre nuk kanë dashur të deklarohen fare.36) 

 
Raporti i fundit e vlerësimin për të drejta e OSBE-së, e kumtuar në fund të viti  2015, 

tregon se përkthimet e ligjeve edhe mëtej mbeten fusha të rëndësishme në të cilat ka 
mospërputhje me ligjin, dhe se versionet e ligjeve nuk janë identike në gjuhën serbe dhe shqipe, 
gjë që shkakton pasiguri juridike dhe shkeljen e të drejtave gjuhësore dhe të standardeve për 
sundimin e ligjeve 37). 
 

Të gjitha raportet e mëparshme dhe analizat që janë marrë me këto çështje, kanë qenë të 
përqëndruar tek akterët të përfshirë në hartimin e legjislacionit shumëgjuhësh dhe akterët që janë 
përgjegjës për zbatimin e tyre, si në nivel qendror ashtu edhe lokal. Qëllimi i këtyre analizave 
dhe raporteve ka qenë që të theksohet rëndësia vendimtare të arritjes së cilësisë së lartë në të 
gjitha versionet gjuhësore të draftit në miratimin e legjislacionin, si dhe për të lehtësuar 
komuniteteve të Kosovës qasje të barabartë dhe pjesëmarrje të barabartë në shërbime dhe punët 
publike. Respektimi të drejtave gjuhësore në përdorimin zyrtar është në mbështetje me  parimin e  
barazisë dhe mosdiskriminimit dhe i detyron autoritetet kompetente për të krijuar kushte për 
ushtrimin e këtyre të drejtave. Si parakusht për respektimin e të drejtave gjuhësore është e 
nevojshme të definohet me ligj përdorimi zyrtar i alfabeti cirilik.38) Sigurimi i shumëgjuhësis në 
shoqërin Kosovare nuk duhet të jetë një çështje e vullnetit politik, për shkak se është obligim 
ligjor që aktualisht shkelet rëndë. 

Rekomandimet  
 

• Duhet nisur Iniciativën për të përcaktuar ligjërisht shkrimin srbisht në përdorimin 
zyrtar në Kosovë, respektivisht, të përcaktohet përdorimi e alfabetit cirilik në 
vend të interpretimeve ambivalente "gjuhën dhe alfabetin serb." Të kërkohet 
përdorimi i alfabetit cirilik në të gjitha dokumentet zyrtare, si një parakusht për 
respektimin e vazhdueshëm të të drejtave gjuhësore.   

 
• Të Insistohet për një analizë të detajuar lidhur me përputhshmërin e të gjitha 

versioneve gjuhësore të ligjeve. Dokumentet e auditimit të shtrihen në të gjitha 
ligjet dhe aktet nënligjore, qoftë përmes trajtimit gjuhësor të teksteve, ose duke 
insistuar që ligjet që plotësohen me nene që kanë munguar, të miratohen me një 
procedurë urgjente  parlamentare. 
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• Të inicohet kontest strategjik („strategic litigation“) në rastet kur gjuha serbe 
është lënë jashtë përdorimit. 

 
• Deputetët serbë duhet të refuzojnë shqyrtimin e propozimeve të projekt-ligjeve, 

cilësia e përkthimit të të cilave nuk është në nivelin e kënaqshëm. 
 
• Të sigurohet një mekanizëm për të mbështetur Zyrën e Komisionerit për Gjuhët 

në procesin e zbatimit të strategjis për monitorimin e ligjit për gjuhët dhe 
respektimin e të drejtave gjuhësore të komuniteteve në Kosovë.  

 
• Të dilet me një rekomandim për Ministrin e Shërbimeve Publike që të bëjë 

përmirësimin e të gjitha formulave të lëshuara në gjuhën serbe, i cili do të 
paraprinte vlerësimeve për përdorimin drejtë të gjuhës dhe shkrimit. 

 
• Të krijohet një mekanizm mbështetës për të mbledhur fonde për financimin e 

cilësis më të lartë të përkthimeve dhe të lekturimit.  
 
• Të bëhet një system i mbështetjes financiare sipas modelit Capacity Development 

Facility për të sufinacuar pagat e përkthyesve të kualifikuar. 
 
• Të sigurohet transparenca e proceseve (shembulli: sigurimi i çasjës së qytetarëve 

në veb-faqet e hapura).    
   
• Të zgjërohet mandate i Zyrës së Komisionerit për Gjuhët: që është i vetmi organ 

përgjegjës për trajnimin, licencimin dhe akreditimin e përkthyesëve të cilët 
punojnë në shërbimet publike.  

 
• Të miratohet një akt nënligjor, apo udhëzim administrativ që obligon  të gjithë 

përkthyesit në shërbimet publike  të kenë licenca, ndërsa kriteret / standardet për 
licencim duhet të zhvilloj Zyra e Komisionerit 

2. Punësimi i serbëve në sektorin publik të Kosovës 
Kushtetuta e Kosovës thekson se komunitetet kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë në 

institucione publike dhe ndërmarrje, "Komunitetet dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për 
përfaqësim të barabartë në punësim në organet publike dhe ndërmarrjet publike në të gjitha 
nivelet, veçanërisht në shërbimin policor në zonat e banuara me komunitetin [... ].39) 
"Gjithashtu, baza ligjore për rregullimin e çështjeve të punësimit të komuniteteve pakicë në 
sektorin publik në Kosovë  janë të përfshirë edhe në Ligjin për  shërbimin civil 40) dhe 
Rregulloren për procedurat e përfaqësimit të barabartë të komuniteteve jo-shumicë në sektorin 
publik të Kosovës. 41) Ligji i Shërbimit Civil përcakton statusin e nëpunësit civil, si dhe 
punonjësit e ministrive, agjencive ekzekutive, institucionet e Qeverisë (Zyra e Kryeministrit, 
Zyra e Presidentit të Kosovës dhe Kuvendit të Kosovës). Neni 11 i këtij ligji parashikon një 
përfaqësim minimal prej 10% të komuniteteve jo-shumicë në institucionet publike, ndërsa në 
nivel komunal, punësimi i pjesëtarëve të komunitetit në sektorin publik duhet të jetë në përputhje 
me përfaqësimin e komunitetit në strukturën demografike të komunës. Qeveria e Kosovës është 
zotuar të ndërtojë një shërbim publik gjithëpërfshirës dhe multi-etnike që nënkupton detyrimin e 
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të gjitha institucioneve publike për kuotave të veçanta për punësimin e nëpunësve civilë nga 
komunitetet jo-shumicë, si dhe plotësimin e detyrimeve në zbatimin e masave të caktuara të 
punësimit.42) Në anën tjetër, Ligji për Ndërmarrjet Publike 43) nënvizon detyrimin e kompanive 
publike për të krijuar kushte të barabarta të punësimit dhe përfaqësimit adekuat të bashkësive, 
por nuk vendos një kuotë të saktë e as obligimet për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve 
pakicë. 

 
 Zyra për çështje të Komuniteteve në Kabinetin e Kryeministrit, në vitin 2013 ka bërë një 
vlerësim për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve pakicë në shërbimet publike dhe 
ndërmarrjet publike në Kosovë. 44) Bazuar në të dhënat e mbledhura nga 104 institucione 
publike, ky raport 45) tregon se në vitin 2013 Agjencit të pavarura dhe komunat kanë shkallën të 
lartë mesatare të përfaqësimit të komuniteteve pakicë (8.9% dhe 8.8%, për secilin veq e veq ). 
Përfaqësimi i komuniteteve pakicë në shërbimet publike të pushtetit vendor (8.8%) është 
përmirësuar ndër të tjera, për shkak të procesit të decentralizimit territorial në kuadër të formimit 
të komunave të reja që janë të menaxhuara nga komunitetet pakicë. Agjencitë e pavarura 
punësojnë 8.9% të nëpunësve publikë nga komunitetet pakicë (është e nevojshme që të arritet një 
kuotë prej 10%), 46) nga të cilat pjesa e komunitetit serb në mesin e zyrtarëve publikë në 
Agjencitë e pavarura është 5.5%. 47) Sipas raportit të Zyrës për çështje të Komuniteteve, 
kompanitë publike kanë shkallën më të ulët mesatare e përfaqësimit të komuniteteve pakicë 
(2.2%), për arsye se çdo person i cili është i punësuar në sektorin publik nuk është një zyrtar 
publik kështu që në këtë mënyrë ndërmarrjet publike nuk janë të obliguar të përmbushuin kuotën 
prej 10%.  Punësimi i drejtë në sektorin publik nuk është i rregulluar me ligj, por përfshihet në 
nenin 61 të Kushtetutës së Kosovës, ku theksohet  se komunitetet kanë të drejtë për përfaqësim të 
barabartë në punësim në ndërmarrjet publike. Kompanitë që janë në domenin publik dhe kanë 
përgjegjësi për zbatimin e masave aktive të qeverisë për punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve 
pakicë. Përfaqësimi i pakicave në institucionet publike (përfshirë të gjitha ministritë dhe 
institucionet përfaqësuese) arrin në 6.6%. Këto të dhëna tregojnë se përfaqësimi është më i ulët 
se kuota e përcaktuar minimal prej 10%. Numri i anëtarëve të stafit të komuniteteve pakicë në 
Ministrinë për Komunitete dhe Kthim sigurisht ka kontribuar ndjeshëm në këtë kuotë mesatare të 
përfaqësimit kështu që kuota mesatere pa këtë Ministri do ishte dukshëm më i ulët. Nga ana 
tjetër, ekzistojnë Ministritë në të cilat nuk ka asnjë serb ose kanë një shkallë shumë të ulët të 
përfaqësimit të pakicave, për shembull  Ministria për Integrime Evropiane, Ministria e Drejtësisë 
apo Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Aty ku janë të përfaqësuar, në aspektin e 
vendeve të punës, anëtarët e komuniteteve pakicë janë të punësuar kryesisht në pozita 
profesionale dhe administrative,kështu që ata janë të nën-përfaqësuar në pozita drejtuese në 
institucionet përkatëse 48) 

 Sigurisht, një nga parakushtet më të mira të përfaqësimit të komuniteteve pakicë në 
sektorin publik është edhe zbatimi adekuat i rregullave në zonat ku jetojnë serbët. Duke pasur 
parasysh se në përgatitje është miratimi i Ligjit për Regjistrim, është e nevojshme që  të 
përfitohet nga momenti politik për të mbuluar listën e mëposhtme të komunave që nuk kanë 
marrë pjesë në regjistrimin e vitit 2011 (në mënyrë specifike në katër komunat veriore 
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Leposaviq, Zubin Potok, Zveça dhe Mitrovica Veriore ), si edhe në komunat në jug të Ibrit ku ka 
një diferencë të gabimive më shumë se  30% në krahasim me listën e rezultateve zyrtare dhe 
numrit të zgjedhësve në listat  zgjedhore 49). Me këtë do të shmangen komponentet etnike dhe 
do të theksohen të metat teknike të listës, e cila mund të korrigjohet nga regjistrimi i përsëritur në 
zonat serbe. Përveç rritjes së alokimit nga niveli qendror në pushtetin vendor (që nga buxhetet e 
qeverive lokale të formuara në bazë të popullsisë së sipërfaqes së komunës), të dhëna të sakta për 
numrin e komuniteteve jo-shumicë, në veçanti serbët e Kosovës, do të ketë një ndikim pozitiv në 
kuotat në rritje në përfaqësimin përkatës në shërbimet publike dhe kompanitë. 

Rekomandime mbi masat ekzistuese të punësimit të miratuara nga Qeveria  
 
Neni 11 i Rregullores 04/2010 të Ministrisë së Administratës Publike thotë se 

administrata shtetërore duhet të zbatojë të paktën 6 prej 14 masave aktive të të propozuara për 
punësimit.50) Masat aktive të punësimit të Ministrisë së Administratës Publike janë të dizajnuara 
me qëllim për të forcuar integrimin e komuniteteve jo-shumicë në shërbimet publike, dhe duhet 
të zbatohet "deri sa kuota për përfaqësimin e pjesëtarëve të komuniteteve [...] nuk përmbushet." 
Masat aktive për punësim paraqesin propozimin e masave të politikave për institucionet publike 
që janë të obliguar të zbatojnë të paktën gjashtë prej tyre. Këto masa aktive përfshijnë: fushatën  
e informimit publik (masat 1, 2, 3 dhe 4), diskriminimin pozitiv (masa 5), praksën, bursave dhe 
të programeve të trajnimit për aplikantët për punë (masat 6, 7 dhe 8), trajnimi i nëpunësve 
publikë nga radhët e komuniteteteve jo-shumicë (masat 9, 10 dhe 11), një seminar mbi 
eliminimin e diskriminimit (masa 12) dhe masat e bashkëpunimit ndër-institucional (masat 13 
dhe 14). Në kuadër të Grupit zëri i përbashkët, disa prej këtyre masave janë rishikuar 
përkatësisht janë plotësuar dhe janë ofruar indikacionet e zbatimit të masave. 

Rekomandimet janë si vijon: 
	

Masa 1. [Publikimi i vendeve të lira të punës në të gjitha gjuhët zyrtare në shtyp dhe në faqet 
zyrtare të Internetit]. Duke pasur parasysh mungesën e mediave të shkruar në gjuhën serbe, si 
dhe pamundësinë e botimit të shpalljeve për punësim në mediat qendrore në Serbi, të cilat 
monitorohen në Kosovë, të kërkohet ndryshimi i masave që përfshijnë mediat elektronike në 
Kosovë në gjuhën serbe. Përveç kësaj, në faqet e internetit të Ministrive të Kosovës dhe 
institucionet e tjera duhet të emitohen-publikohen shpalljet për punësim në të dy gjuhët. 
 
Masa 2. [Përqëndrimi drejtëpërsëdrejti tek komunitetet përmes shpërndarjës së shpalljeve për 
vende të lira pune në lokalitete ku pjesëtarët e komuniteteve pakicë janë më të pranishëm]. 
Rekomandim me qëllim të informimit të komuniteteve duke ofruar shpallje për punësim në 
mjediset ku është numëri më i madh i komunitetit nuk ofron udhëzime të mjaftueshme të qarta 
për paraqitjen e informacioneve kurse përvojat e mëparshme kanë treguar se ky rekomandim nuk 
është respektuar. Është e nevojshme të specifikohen qartë mjetet dhe ndërmjetësuesit për 
informimin e komuniteteve në lidhje me mundësitë për punësim. Në këtë proces të përfshihen  
organizatat e shoqërisë civile që kanë kapacitet të duhura për të informuar popullatën. 
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Masa 3 [Në bashkëpunim me zyrat rajonale të punësimit të krijohen programe për trajnimin e 
kandidatëve nga komunitetet minoritarë,]. Para së gjithash, duhet të avansohen zyrat rajonale dhe 
komunale të punësimit, të rishikohet funkcionimi dhe transparenca e punës së tyre.  Praktika ka 
treguar se ka një nevojë për të hapur klasa të veçanta për pjesëtarët e komuniteteve ku do të 
trajnoheshin dhe paravalifikoheshin aplikantët për punësim. Të rriten mundësitë e punësimit për 
komunitetet pakicë nëpërmjet ndërtimit të kapaciteteve në nivel lokal.Të bëhet sistemi i trajnimit 
në zyratë e punësimit rajonal, përkatësisht të punëtorëve të tyre. Të krijohet një sistem të 
trajnimit për aplikantët për punësim (për komunitete jo-shumicë), në bashkëpunim me zyrat 
rajonale dhe vendore të punësimit. 
 
Masa 4. [Përpjekje për të përcaktuar dhe për të mbledhë aplikimet për punësim nga radhët e 
pjesëtarëve të komuniteteve të nën përfaqësuara]. Është e nevojshme për të treguar me saktësi se 
cilat janë shembujtë për përgjegjësi në këtë aktivitet, pasi që një masë e tillë nuk është e 
përcaktuar qartë dhe në mënyrë të mjaftueshme. Në bashkëpunim me një gamë të gjerë të 
pjesëmarrësve, të tilla si Zyra e Zhvillimit Ekonomik në Qeverisjen Lokale, Qendra për Punë 
Sociale, OJQ-të, është e nevojshme për të analizuar aplikacionet të mbledhura në mënyrë që të 
përshtaten strategjisë dhe për të nxitur punësimin e pjesëtarëve të komuniteteve pakicë. 
 
Masa 6. [ Krijimi i një program për punë praktike për pjesëtarët e komuniteteve të cilët nuk janë 
mjaftueshëm të përfaqësuar]. Është e nevojshme të përmirësohet skema e praktikës për pjesëtarët 
e pakicave, e cila ishte inicuar nga Zyra për Çështje të Komuniteteve. Është e nevojshme trajnimi 
i praktikantëve në fushën e arsimimit administrative, njohjes së legjislacionit të Kosovës, për 
njohuri themelore të gjuhëve zyrtare, sigurimin e mbështetjes teknike gjatë periudhës së stazhit, 
mbështetje gjatë procesit të kërkimit të punës. 
 
Masa 8. [Krijimi i programeve të trajnimit profesional, duke përfshirë trajnimin gjuhësor]. Për 
shkak të faktit se në Kosovë nuk ka qendër për trajnim në zonat serbe, dhe se e vetmja qendër I 
regjistruar është në Doljani që ka pushuar të funksionoi pas vitit 2008, në përputhje me 
rekomandimet e strategjisë për përmirësimin e cilësisë së qendrave të trajnimit profesional 51) 
dhe për promovimin e qendrave inkluzive, është e nevojshme  të lobohet për hapjen e qendrës 
për trajnim profesional në secilën komunë me popullatë shumicë serbe. 

Rekomandime të përgjithshme  
	

• Të krijohen mekanizmat të qartë për të monitoruar zbatimin e masave të veprimit 
për  nxitje të punësimit për pjestarët  e komuniteteve pakicë nga Ministria e 
Administratës Publike. 

 
• Në bazë të Ligjit për qasje në informata të interesit publik, dhe në përputhje me 

Rregulloren 04/2010, të kërkohet informata nga Ministria për shërbime publike,  
vlerësimi mbi masat e veprimit nga Rregullorja. Bazuar në vlerësimin e 
përputhshmërisë së masave të mësipërme të bëhet vlerësimi për ndryshime të 
nevojshme, përcaktimit të afateve dhe përgjegjësive për moszbatimin e njëjtës.  
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3.Siguria 

Një dimension i rëndësishëm i qëndrueshmërisë dhe i mbijetesës së komunitetit serb në 
Kosovë është i bazuar në ndjenjën e pasigurisë dhe mungesës së sigurisë të komunitetit. Siguria e 
kommunitetit ka të bëjë me sistemin që përfshin koordinimin proaktive të aktivitetit në 
instiktucionet publike dhe shoqërore dhe të qytetarëve për të përmirësuar sigurinë në komunitet. 
Ky koncept tërheq vëmendjen e këtyre institucioneve publike dhe organizatave ndërkombëtare 
që janë përgjegjës për sigurinë, rendin publik dhe cilësinë e përgjithshme të jetës.52) Në Kosovë 
ekziston një kornizë ligjore dhe institucionale në fushën e sigurisë për komunitete, mirëpo ende 
ka nevojë për zbatimin e tyre të plotë dhe për të përmirësuar sigurinë fizike të komuniteteve jo-
shumicë. Sulmet ndaj anëtarëve të komuniteteve pakicë, pronës së tyre private dhe objekteve me 
rëndësi kulturore dhe fetare në masë të madhe ndikojnë në përhapjen e frikës, lirinë e kufizuar të 
lëvizjes si dhe në qasjen ndaj të drejtat themelore. Aktualisht, institucionet ndërkombëtare janë 
përgjegjës për monitorimin e gjendjes së sigurisë në Kosovë, ndërsa institucionet e Kosovës janë 
të obliguara që të veprojnë në mënyrë preventive dhe për të siguruar të gjithë qytetarëve mbrojtje 
të vazhdueshme dhe që ata të ndihen të sigurtë. Është e domosdoshme që në periudhën e 
ardhëshme subjektete politike shqiptare të fillojnë publikisht të dënojnë të gjitha llojet e sulmeve 
kundër komunitetit dhe institucioneve të Serbisë dhe që të zbatojnë  në mënyrë të vazhdueshme 
kornizën  ligjore dhe rregullat ndaj incidentëve të mundëshme si dhe të dekurajojnë akterët e 
incidenteve. Nga ana tjetër, udhëheqësit politik shqiptarë shpesh duke ngritur tensionet përmes 
deklaratave të papërgjejgëshme në media si dhe për shkak të mungesës së presionit nga ana e 
bashkësis ndërkombëtare në zbatimin e kornizës  ligjore, edhe më shumë po kontribuojnë në 
krijimin e frikës dhe mosbesimit të komunitetit serb në institucionet e Kosovës dhe në pushtetin 
ekzekutiv të saj.53) 
 
 Qeveria e Kosovës është e angazhuar në mënyrë deklarative për të respektimin e 
Konventës Europiane për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare 54), ndaj, kjo ka një shkallë më të 
lartë të një rëndësie karshi legjislacionit të brendshëm, i cili përfshin gjithashtu mekanizma për të 
mbrojtur të drejtat e komuniteteve konformë dispozitave të Ligjit për mbrojtjen dhe promovimin 
e të drejtave të komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre 55). Ky ligj në mënyrë eksplicite kërkon nga 
institucionet të marrin të gjitha masat e nevojshme për të mbrojtur ata që mund të jenë të 
ekspozuar kërcënimeve, sjelljeve armiqësore apo dhunës për shkak të identitetit të tyre kombëtar, 
etnik, gjuhësor ose fetar. Ky ligj gjithashtu kërkon nga institucionet të promovojnë paqen, 
tolerancën, bashkëpunimin ndër-kulturor dhe dialog në mes të komuniteteve të ndryshme fetare. 
Sipas sondazhit të fundit të opinionit të kryer nga OJQ-së Qendra për Paqe dhe Tolerancë dhe 
OJQ Aktiv, në katër komuna në veri, nga 800 të anketuarë, 14.1%  gjendjen aktuale të sigurisë 
në Kosovë kanë vlerësuar si të mirë, ndërkohë që të gjitha institucionet që kanë të bëjnë me 
mbrojtjen e sigurisë dhe mbrojtjen civile, gëzojnë besimin më të lartë të të anketuarve 56). 
Megjithatë, duhet të kihet parasysh se njësia e Mbrojtjes Civile vepron jashtë kuadrit ligjor dhe 
institucional të Kosovës, dhe se ata janë shpërbër në vitin 2015. 
 

Ministria e  Punëve të Brendshme e Kosovës ka përgatitur një Strategji Kombëtare për 
Siguri të komuniteteve dhe Planin Akcional të veprimit për periudhën 2011 deri 2016, 57) me të 
cilat ofrohet një kornizë e mirë, dhe përcaktime të definuara çartë për ndërhyrje të nevojshme për 
të përmirësuar sigurinë. Në një raport zyrtar për vlerësimin e implementimit të Strategjisë dhe 
Planit të Veprimit Kombëtar në vitin 2013 58), thuhet se "besimi publik në institucionet e 
sigurisë ...është në nivel të  kënaqshme dhe se kënaqshmëria e publikut me punën e Qeverisë, 
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dukshëm është më i lartë". Më tej thuhet se kënaqshmëria publike me punën e institucioneve të 
sigurisë është relativisht më i lartë në mesin e shqiptarëve të anketuar (62%), ndërsa tek 
komunitetet e tjera, 57%. Megjithatë, duke pasur parasysh gjendjen aktuale të sigurisë dhe faktin 
se shumica e incidenteve me motive etnike (PEMI) 59) ka ndodhur dhe po ndodhin, në pjesën 
jugore të Kosovës dhe mjedise ku ka të kthyer, në terren situata  pasqyrohet më ndryshe, gjë që 
tregon se të dhënat e paraqitura në raportin në fjalë , me shumë gjasa, janë të motivuara 
politikisht dhe janë të njëanshëme.60) Në qoftë flitet për një rritje të vogël të besimit nga ana e 
minoriteteve, kryesisht të serbëve për  Shërbimin Policor të Kosovës (SHPK), atëherë nuk duhet 
përjashtuar faktin se kjo është për shkak të integrimit të pjestarëve të Ministrisë së Brendshme të 
Sërbis në SHPK-së.  Policia e Kosovës është organizata më e madhe në sektorin e sigurisë, 
përgjegjës për zbatimin e ligjit dhe për të gjitha aspektet e sigurisë publike në Kosovë. SHPK-ja 
duhet të përgjigjet në mënyrë profesionale dhe të marrin masa për të parandaluar sulmet me 
motive etnike dhe / ose të evidentojnë në mënyrë adekuate, në mënyrë që në bashkëpunim me 
prokurorinë të zbatojnë dhe të përgjigjenë ndaj krimeve të motivuara nga urrejtja. Pasi nuk ka 
statistika të vlefshme në dispozicion për numrin e hetimeve të filluara dhe për numrin alarmues 
të ulët të sanksionuara - rasteve të zgjidhura të incidenteve me motive etnike, çdo rast i ri i 
pazgjidhur është një ftesë i hapur për dhunë, ndërkaq institucionet kosovare në të ardhmën duhet 
të mbajnë përgjegjësi absolute për incidente të tilla. Një parakusht për krijimin e sigurisë është 
sigurisht ekzistimi i reagimeve të vendosur ndaj incidenteve në të cilat viktimat janë pjesëtarë të 
komuniteteve pakicë, si dhe bashkëpunimi i plotë me komunitetet, policinë dhe prokurorinë. 
Është e rëndësishme të theksohet se në Kosovë është vërrejtur mungesa e  reagimin të shoqërisë 
civile për incidentet që janë shënuar si PEMI. Shoqëria civile mund të luajnë një rol kyç në 
procesin e ndërtimit të besimit dhe sigurisë në Kosovë, por ajo nuk është duke u përdorur në 
mënyrë strategjike. 

 
Në vitin 2013 Raporti i vlerësimit për zbatimin e Strategjisë Kombëtare dhe Planit i 

Veprimit janë marrë me vlerësimin e punës së Këshillave Komunale për Sigurin e komuniteteve. 
Këshillat Komunale për Siguri të komuniteteve 61) janë formuar me qëllim për të kontribuar në 
përmirësimin e sigurisë së përgjithshme sidomos në vende etnikisht të përziera. Këto Këshilla 
janë të përbërë nga përfaqësues të policisë, strukturatë komunale, shoqëria civile, komunitetet 
etnike dhe fetare. Ata veprojnë si organ kryesor konsultativ për çështjet e sigurisë së 
komuniteteve në nivel komunal. Në bashkëpunim me policinë, këshillat diskutojnë  dhe zgjidhin 
problemet e sigurisë të të gjithë banorëve të komunës. Ata duhet të takohen së paku gjashtë herë 
në vit, puna e tyre është e koordinuar nga kryetari i komunës, ndërsa organizatat ndërkombëtare, 
në radhë të parë OSBE-ja dhe UNMIK-u, ndihmojnë dhe  mbikëqyrin punën e këtij organi. Në 
kuadër të grupit punues të Zërit të përbashkët, janë analizuar mekanizmat për përmirësimin e 
punës, rëndësis dhe funksionimit të këtyre këshillave. Shtrirja dhe cilësia e punës së këtij organi 
ndryshon nga komuna në komunë, por mendimi i përgjithshëm është se këto mekanizma për 
mbrojtje kanë mjaft hapësirë për të përmirësuar punën e tyre dhe për të kontribuar në zhvillimin 
e sigurisë aktuale dhe ndjenjën e sigurisë në mesin e pjesëtarëve të komuniteteve pakicë. Në 
funksionimin më efikas të këtyre organeve duhet të kontribuoj komunikimi më i mirë ndërmjet 
institucioneve dhe anëtarëve të komuniteteve, ndaj  është e nevojshëme përfaqësimi edhe më i 
mirë i pakicave në nivel lokal në këto organe. Roli i Këshillave Komunale për Siguri në bashkësi  
mund të jetë thelbësore për të reduktuar incidentet ndëretnike në komunat ku ato veprojnë, dhe   
funksionimi më i mirë i Këshillave ka rëndësi thelbësore. 
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Bazuar në analizën e situatës së sigurisë të pjesëtarëve të komuniteteve pakicë, 
konkludimi në këtë dokument është se nuk ka masa për zbatimin dhe sanksionimin e të gjitha 
incidenteteve të sigurisë kur viktimat kanë qenë anëtarë të pakicave, ndaj vetëm nga ana e 
institucioneve dhe organeve, nuk mund të kontribuohet në krijimin e kushteve për pajtim dhe 
bashkëjetesë. Gjithashtu, pa bashkëpunim dhe koordinim në mes të Policisë dhe Prokurorisë, të 
cilat incidentet dhe sulmet duhet të trajtojnë si të tillë ndër-etnike, nuk mund të arrihet një 
ndjenjë të sigurisë juridike për të gjitha komunitetet në Kosovë. 

Rekomandime për punën më efikase të Këshillave Komunale për Siguri  
	

• Të themelohen Këshillat Komunali për Siguri në  komunitete në komunat ku nuk  
janë themeluar. 

 
• Të ngriten kapacitetet e Këshillave Komunale për Siguri të komuniteteve, dhe të 

krijohen mekanizmat për komunikim me komunitetet dhe institucionet relevante. 
 
• Të zhvillohen dhe zbatohen planet lokale të veprimit për të përmirësuar sigurinë e 

komunitetevei. 
 
• Të vazhdohet mandati i Këshillave, të cilat mund të përfshijnë analizën lokale të 

sigurisë. 
 
• Të vazhdohet bashkëpunimi dhe koordinimi me Këshillat e komunave fqinje 

këshillat. 
 
• Të synohet  arrijtja e bashkëpunimit thelbësor me organizatat e shoqërisë civile që 

mund të ofrojnë ndihmë në përgatitjen e projekteve he mobilizimin e burimeve 
për të zgjidhur çështje të veçanta. 

 
• Përveç OSBE-së dhe UNMIK-ut,është e nevojshme që të vendoset bashkëpunimi 

me organizata të tjera të rëndësishme që të janë të përfshirë në monitorimin dhe 
vlerësimin e punës së Këshillave. 

Rekomandimet e përgjithëshme 
 
• Është e nevojshme që të rritet numri i pjesëtarëve të Policisë së Kosovës nga        

rradhët e komuniteti serb në mjedise ku ata jetojnë, sidomos në zonat e të 
kthyerve. 

 
• Të bëhet baza e të dhënave, dhe të vehen në dispozicion  publiku,t mbi numrin 

dhe vendëndodhjen e sulmeve të motivuara etnikisht, me ndihmën e organizatave 
ndërkombëtare, OSBE-ja dhe UNMIK-ut si dhe me institucionet publike që të 
sigurohen dhe ofrohen informacionet me rëndësi publike. 

 



25	
	

25	
	

• Policia e Kosovës duhet të miratojë një klasifikim standarde për të gjitha 
incidentet me motive etnike dhe për sulmet. 

 
• Të krijohet një njësi e posaçme hetimore që do të mirret me sulmet etnikisht të 

motivuara sipas klasifikimit të UNMIK-ut për PEMI. 
 
• Prokuroria dhe Gjykatat duhet të zbatojnë qasje adekuate ndaj krimeve të urrejtjes 

përkatësisht të japing përgjigje adekuate ndaj PENI. 

ZHVILLIMI ЕКОNOMIK 
	

Analiza e gjendjes 
Në shumë dokumente strategjike të zhvillimit me rëndësisë kombëtare, sektori privat ka 

qenë e njohur si një gjenerator të mundshëm të rritjes ekonomike. Individualisht, ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme (NVM) kanë arritur kontributin më të madh në rritjen e punësimit, vlerën 
bruto tëe shtuar dhe të qarkullimit, të cilat janë konsideruar si shtylla kurrizore e rritjes dhe 
zhvillimit të ekonomisë kombëtare. Kosova është në proces të ri-vazdimin e industrializimit dhe 
revitalizimit, me një rritja të butë ekonomik, që pjesërisht rezulton prej investimeve publike në 
infrastrukturë dhe donatorëve dhe remitancat nga jashtë. 62) Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 
(NVM) përbëjnë një pjesë të madhe të prodhimitarisë ekonomike të Kosovës dhe në masë të 
madhe kontribuojnë në zhvillimin dinamik të sektorit privat me implikimet e mundshme pozitive 
për rritjen e përgjithshme ekonomike. 63) Në ekonomitë në të cilat kompanitë multinacionale 
nuk janë të pranishëm, siç është rasti me Kosovën, roli i NVM-ve është me rëndësi të veçantë në 
zhgjidhjen e shkallës së lartë të papunësisë, nivelit të ulët të aktivitetit ekonomik, mungesë së 
investimeve dhe të konkurrencës. Në përputhje me një situatë të tillë, zhvillohet politika 
afirmative në nivel lokal dhe qendror, që është e favorshme për zhvillimin dhe operacionet e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Qeveria e Kosovës e njeh sektorin privat si një burim 
potencial të rritjes ekonomike, e cila reflektohet në miratimin e strategjive që synojnë për të 
krijuar një mjedis të biznesit për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, promovimin e 
sipërmarrjes dhe të rritjës së konkurrencës. Detyra e Qeverisë së Kosovës është në interesin e 
qytetarëve që të ndërtoj institucione efekase të ekonomisë së tregut dhe me vendosmëri të 
kundërshtojë të gjitha format e monopolit dhe pozita tjera ekonomike, që nënkuptojnë përfshirjen 
e kritereve të tregut dhe partneritetin publiko-private në infrastrukturë. Në këtë dokument janë 
analizuar disa nga pengesat që pengojnë zhvillimin e produktivitetit dhe konkurrencës së 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në pronësi të pakicave, dhe janë dhënë  propozimet për 
zgjidhjet e mundshme dhe për një fillimin më të mirë të przentimit të tregut SME-ve pronar të 
cilave janë  serbët, ose janë në strukturat menaxhimit të tyre. 

 
Niveli i lartë i korrupsionit është njohur si një gjendje kronike të afarizmit në tërë 

territorin e Kosovës, kurse konkurrenca e pandershme në treg dekurajon faktorët dhe  kapacitetet  
zhvillimore të ekonomisë. Ndër të tjera, mungesa e fokusimit strategjik, ideve për afarizëm dhe 
konkurrenca jolojale pengojnë zhvillimin e NVM-ve, ndërsa në mjediset serbe mungesa e 
personelit të kualifikuar, menaxhimi adekuat dhe teknologjitë të vjetruara  kufizojnë zhvillimin e 
NVM-ve. Megjithatë, pavarësisht nga rrethanat të tillë jo të favorshëm për biznes, sektori privat 
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në katër komunat veriore ka shënuar rritje, kryesisht me aktivitete komerciale. Në një sondazh të 
kryer nga OJQ-ja Aktiv në vitin 2013, 64) 59% e 331 bizneseve private të anketuar në veri 
raportuan për një normë pozitive të rritjes së qarkullimit gjatë pesë viteve. Numri më i madh i 
subjekteve të tilla të biznesit veprojnë në komunën e Leposaviqit, por për shkak të izolimit 
ekonomik të sistemit nuk janë vendosur mekanizmat mbështetëse të zhvillimit të degëve, si dhe 
komunikimi i drejtpërdrejtë me qendrat e tregut. 

 
Pjesëmarrja në sektorin publik e komunitetit serbe është në disproporcio të madhe në 

krahasim me sektorin privat që në mënyrë shtesë dekurajon inicimin e biznesit privat. 
Megjithatë, ekziston një frikë e justifikuar se trendi "shuarja" e institucioneve të Republikës së 
Serbisë (RS) si "punëdhënës"më i madhë do të çojë në një rritje të shkallës së papunësisë në 
komunat me shumicë serbe.65) Pavarësisht nga kjo tendencë i dukshme i zvogëlimit të fondeve 
nga Serbia, Qeveria e Kosovës nuk ka arritur sukses të madhë në marrjen e përgjegjësive të veta 
në rritjen e përfaqësimit të komuniteteve pakicë në institucionet dhe ndërmarrjet publike. 66) 
Neni 61 i Kushtetutës së Kosovës në mënyrë specifike përfshin përfaqësimin e komuniteteve në 
institucionet publike dhe në ndërrmarjet ku pjesëtarët e komuniteteve kanë të drejtë për 
përfaqësim të drejtë në institucionet dhe kompanitë publike. Megjithatë, analiza e situatës tregon 
mospërputhje në zbatimin e ligjit që siguron përfaqësimin e drejtë të komuniteteve pakicë në 
organet publike dhe ndërrmarje. Gjithashtu, Neni 11 i Ligjit për Shërbimin Civil kërkon një 
pozicion minimum 10% në nivel qendror të rezervohet për "njerëz që nuk i përkasin komunitetit 
shumicë në Kosovë", si dhe në nivelin komunal, përfaqësimi duhet të jetë proporcional me 
strukturën demografike në komuna. 67) Problemi i jo-përfaqësimit të komuniteteve jo-shumicë 
në institucionet publike, është përshkruar në detaje dhe analizuar në seksionin: Mekanizmat për 
mbrojtjen e komunitetit.  

 
Në këtë dokument, në fushën e zhvillimit ekonomik janë identifikuar tre probleme 

kryesore në mjediset serbe dhe janë dhënë rekomandime dhe zgjidhjet e mundshme për evitimin 
e tyre. Izolimi ekonomik, si problem i parë, në këtë studim trajtohet si situatë pasuese pas 
dekadës së pasluftës. Një tjetër problem, është mungesa e politikave stimuluese lokale, është 
diskutuar mundësia e harmonizimit dhe përmirësimin të kornizës  ekzistues ligjor dhe zbatimit të 
tij. Problemi i tretë, klima e investimeve dhe politikat e donatorëve, është parë si opsion për të 
drejtuar fondet e programit dhe të kredive që janë të volitshme dhe për inkurajimin e zhvillimit të 
e biznesit dhe konkurrencës në treg të aktorëve ekonomikë në komunat me shumicë serbe 
 
1. IZOLIMI EKONOMIK 

Përshkrimi i problemit 
Каrakteristika e tregut të Kosovës është përçarja e sistemit të tregut si dhe trajtimit i 

pabarabartë dhe pozicionimi në treg të bizneseve të komunave me shumicë serbe. 68)  Përfshirja 
e këtyre NVM-ve e sipërmarrësëve në tregun e Kosovës do të nxisë forcimin e konkurrencës, e 
cila si pasojë do të kishte përmirësimin e cilësisë të produkteve dhe shërbimeve, uljen e 
çmimeve, inovacioneve, zhvillimive teknologjike, si dhe rritjen ekonomike në përgjithësi. 
Izolimi ekonomik të tregut, si dhe defragmentisimi i bazës ekonomike në komunat me shumicë 
serbe, domosdoshmërisht kërkon zhvillimin e politikave stimuluese të strategjive lokale, të cilat 
duhet të jenë të harmonizuara dhe të koordinuara me strategjitë për zhvillimin në nivelin qendror 
dhe rajonal. 
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Promovimin e bashkëpunimit ndër-etnik në Kosovë dhe bashkëpunimi e dhomave të 

tregtisë të Serbisë dhe Kosovës 69) mund të jetë një trend pozitiv në përpjekjet për të krijuar një 
mjedis të shëndetshëm ekonomik dhe të biznesit. Në kohën e shkrimit të këtij dokumenti janë 
vërejtur tendenca të formimit të Shoqatës së biznesmenëve serbë nga Kosova 70), e cila mund të 
shërbejë si një platformë për menaxhimin dhe koordinimin e zhvillimit të qëndrueshëm të 
sektorit, duke ofruar shërbime profesionale dhe bashkëpunimin e aktorëve ekonomikë vendas 
dhe ndërkombëtarë. Analiza e situatës tregon se aktualisht nuk ka asnjë bashkëpunim të 
qëndrueshëm ndëretnik mes bizneseve të serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Sipas studimit të 
kryer nga Instituti Riinvest, afro "86% e bizneseve serbe kanë vlerësuar se bashkëpunimi me 
kompanitë shqiptare është e ulët në nivelin e mesme dhe se vetëm 14% kanë thënë se 
bashkëpunimi i tyre i ndërsjellë është në nivel të lartë." Prej kësaj "80% e kompanive kanë 
deklaruar se bashkëpunimi ndër-etnik në nivel të lartë është e vendosur në komunat jugore me 
popullatë shumicë serbe."  71) 

 
Gjithashtu, nuk është arritur bashkëpunim i vazhdueshëm me institucionet (Agjencive 

dhe shërbimeve në nivel qendror) dhe me NVM-ve nga komunat me shumicë serbe. Për 
shembull, aktualisht nuk ka asnjë sistem i bashkëpunimit në mes të Agjencisë së Kosovës për 
investime dhe për mbështetje të bizneseve (KIESA) me sipërmarrësit dhe NVM-ve në komunat 
me shumicë serbe. Në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, kjo Agjenci është 
përgjegjëse për mbrojtjen dhe promovimin e investimeve, zbatimit të politikave dhe programeve 
publike në fushën e sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Kufizimet për përdorimin e 
shërbimeve dhe ndihmave të cilat agjencia ofron, çon në një mungesë të të kuptuarit bë të dy 
tregjet e brendshme dhe të eksportit,për ç'arsye subjektet e bizneset nga mjediset serbe janë të 
detyruar që bizneset të bënë në bazë të planeve  ad hoc të tregut dhe planit për eksportit.  

 
Duke identifikuar bazën ekonomike dhe potencialin ekonomik të rajoneve, mund të 

konkludohet se ajo është një vend i vogël, e ndarë dhe jokoherente me sistemet ekonomike. Me 
qëllim të përcaktimit më të mirë të prezentimit NVM-ve serbe dhe sipërmarrësve në tregun e 
Kosovës, është e nevojshme të punohet në krijimin e modeleve efektive të koncentrimit të 
kapitalit të madh në formën e grupimeve klastere, shoqatave sektorale dhe / ose shoqatave 
bujqësore. Është e nevojshme të fillohet me një iniciativë për krijimin e infrastrukturës të 
bizneseven dër-etnik (organizatë për menaxhimin e biznesit), i cili do të punojë në harmonizimin 
ekonomik të të gjitha komuniteteve në Kosovë. Çdo organizim horizontal dhe lidhjet vertikale në 
mes të subjekteve të biznesit në rajon, mund të sigurojë edhe konkurrencën dhe repromateriale 
më të lirë dhe do të mundësoi forcimin negociuese të pjesëmarrësve të tregut të brendshëm. 
Përveç kësaj, prezentimi i organizuar në treg do të forconte pozicionin e ndërmarrjeve të vogla 
dhe të mesme në diktimin e çmimeve të mallrave dhe shërbimeve. 72) Prandaj, është e 
nevojshme të parashikohet krijimi i qendrave rajonale të cilat do të veprojnë si subjekte afariste 
përgjegjëse për koordinimin e zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit privat, si dhe për 
bashkëpunimin dhe zbatimin e politikave dhe aktiviteteve për promovimin e sipërmarrjes private. 
Struktura të tilla të organizuara  të bazuar në parimet e organizimit të rrjetit në mes të 
organizatave prodhuese, tregtare, organizatave financiare dhe të tjera do të ndikonin për të 
punuar në funksion të harmonizimit të interesave publike dhe private.  
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Rekomandimet 
 

• Të ngritet niveli i bashkëpunimit në mes të qeverive lokale dhe bizneseve 
qendrave me qllim që të ndihmohet krijimi i mekanizmave për menaxhimin e 
qëndrueshëm, monitorimin, promovimin dhe koordinimin e aktiviteteve 
sektoriale. 

 
• Bizneset ekzistuese të përfshihen në organizatat të shoqërisë civile për të ngritur 

kapacitetet të NMVM (trajnim, shoqata, informim, brendim). 
 
• Përshtatja në standardizimet teknologjikë në proceset prodhuese, mbështetje 

mundësive në tranzicione teknologjik, me qëllim të prezentimit në tregun 
ndërkombëtar, veçanërisht në tregun e BE. 

 
• Të bëhet përpjekje për lidhjen e organizuar vertikale dhe horizontale të subjekteve 

të biznesit për t'u prezentuar në treg, përkatësisht të sigurohet ndërlidhja e rrjeteve 
përmes strukturës së biznesit për pozicionimin sa më efikas në tregut. 

 
• Të rritet niveli i bashkëpunimit me afaristët në tërë territorin e Kosovës; të ofrohet 

bashkëpunimin ndëretnik bizneseve. (Një aspekt i rëndësishëm i aktiviteteve të 
KPK). 

 
• Të vendoset bashkëpunimi në mes të institucioneve, agjencive dhe shërbimeve në 

nivel qendror dhe NVM-ve me sipërmarrësit nga komunat me shumicë serbe 
(p.sh.. Me Agjencinë e Kosovës për investime dhe mbështetje të biznesit 
(KIESA). (Një aspekt i rëndësishëm i aktiviteteve të KPK)  

 
 2. Politika zhvillimore në nivelin qendëror dhe lokal 

Përshkrimi i problemit  

Një nga parakushtet për zhvillimin e politikave stimulative dhe strategjive afatgjata në 
nivel lokal është përfundimi i procesit të decentralizimit në Kosovë. Decentralizimi në kuptimin 
e gjerë të fjalës është transferimi i kompetencave dhe financave nga niveli qendror në nivelet më 
të ulëta të qeverisë (qytetet dhe komuna). Megjithatë, mu pyetja e decentralizimit fiskal 
ballafaqohet me mungesën e vullnetit politik të qeverisë së Kosovës për të zbatuar standardet e 
Bashkim Evropian në marrëdhëniet midis autoriteteve qendrore dhe lokale. 73) Ligji mbi 
qeverisjen lokale përcakton parimet e përgjithshme të kompetencës, financave,organizimin dhe 
funksionimin e organeve komunale, sipas të cilave komunat janë përgjegjëse për menaxhimin e 
buxhetit dhe financat e tyre për financimin e kompetencave të tyre. Komunat financohen 
kryesisht nga transferet nga ana e  qeveris qendrore dhe varen nga transferat ndërqeveritare nga 
buxheti i konsoliduar i Kosovës, ndërsa të ardhurat vetanake të komunave nuk janë të 
mjaftueshme për të përmbushur të gjitha nevojat e financimit në lidhje me ofrimin e shërbimeve 
të përcaktuara me statutet e tyre. 

 
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka ndërmarrë hapa për të përmirësuar 

monitorimin e flukseve financiare të strukturave të qeverisjes vendore, por, për shkak të 
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mungesës së menaxhimit të të dhënave të kapaciteteve dhe planifikimin në nivel qendror, 
proceset shtesë të  administrimit të buxhetit është vështirësuar. Gjithashtu është vrrejtur edhe  
mungesa e vullnetit politik në nivel qendror dhe se  në nivelin  e decentralizimit kompetencat e 
caktuara  në disa fusha po decentralizohenë. Sfidat aktuale me të cilat përballet strukturat lokale 
nëpër komuna janë manifestuar në formën e kufizimeve buxhetore, përvetësimin e aftësive dhe 
mungesës së ekspertizës profesionale në nivel komunal, ndaj duhet të bëhet çdo përpjekje për të 
forcuar administratën në nivel lokal. Finacimet e komunave vazhdojnë të kufizojnë cilësinë e 
shërbimeve të ndryshme, ndërsa transferimin e fondeve në komuna, rreth 25% e buxhetit të 
përgjithshëm të konsoliduar (7.7% e granteve bllok), nuk mjaftojnë as për të ruajtur, e lëre më 
për të përmirësuar cilësinë e shërbimeve. Procesi i decentralizimit fiskal në Kosovë duhet të 
iniciohet nga një strukturë e komunave me popullatë shumicë shqiptare, sepse objektivat politike 
të procesit të decentralizimit nuk mund të plotësohen në mënyrë adekuate në rast se nuk 
kushtohet vëmendje të përshtatshme për ofrimin e shërbimeve efektive në nivel lokal.  

 
Instituti Kosovar për vetëqeverisje lokale thotë se kompetencat e komunave janë të 

përcaktuar qartë me Ligjin për vetëqeverisje lokale, por në praktikë nuk janë në përputhje me 
ligjet e tjera. 74)  Për shembull, në bazë të Ligjit për ndërmarrjet publike 75), në qoftë se 
kompania ofron shërbime për tre ose më shumë komunave, atëherë kompania bie nën 
administrimin e pushtetit qendror, ndërkohë që Ligji për Vetëqeverisje Lokale mundëson 
kontroll të plotë mbi autoritetet komunale. Megjithatë, nëse ndërmarrja publike menaxhuar nga 
niveli qendror, atëherë komuna nuk mund të zbatojë kompetencat e saj të lirë, për shkak se, në 
praktikë, menaxhimi i shërbimeve publike kontrollohet kryesisht nga resoret e ministrive 
qendrore. 76) Gjithashtu, është i kushtëzuar nga menaxhimi i tokës publike nga qeveritë lokale. 
Për shembull, komuna nuk duhet të marrë miratimin e qeverisë qendrore në rastet e transferimit 
të tokës publike vetëm për një periudhë prej më pak se dhjetë vjet.77)   Kjo në praktik  do të 
thotë se pamundësohen investimet më të mëdhaja nëpër komuna sepse investitorët privatë për të 
përdorur tokën për një periudhë të gjatë është me  një rëndësi të jashtëzakonshme. 

 
Komunat në Kosovës kanë tokë të mjaftueshme për shërbimet komunale, dhe është e 

domosdoshme të përmirësohet korniza ligjore për blerjen e tokës për këtë qëllim. Edhe pse me 
Ligjin për Vetëqeverisje Lokale,zhvillimi dhe përdorimi i tokës në pronësi publike është një nga 
kompetencat e komunave, ata kanë vështirësi në ushtrimin e këtij autorizimi të pushtet kryesisht 
për shkak të mungesës së pavarësisë së nevojshme dhe mbështetjes teknike nga institucionet 
qendrore. Ka edhe shembuj të konflikteve mbi pronësinë e tokës publike në komunë. 78)   
Qeveria e Kosovës përcakton të drejtat e pronësisë mbi tokën, nëpërmjet Agjencisë Kosovare të 
Privatizimit, kështu që duke privatizuar një pjesë të madhe të tokave publike, siguron të ardhurat 
që shkojnë në Fondin e Privatizimit, në vend të buxheteve komunale. Ndërkohë, komunat nuk 
kanë tokë të mjaftueshme për zhvillimin ekonomik, ndërtimin e shkollave, spitaleve ose ndërtesa 
të administratës për të përmirësuar shërbimet e tyre. 

 
Këto kufizime  në juridiksionin e qeverive lokale në menaxhimin e tokës  e rrit rrizikun  

për pronën publike, rrezikon investimet kapitale në zonat serbe. Fakti se komunat nuk kanë 
autonomi për buxhetet vjetore të zyre, është një nga faktorët kufizues për krijimin e politikave 
zhvillimore afatgjata, programeve dhe projekteve në nivel lokal. Gjithashtu, edhe raporti i 
OSBE-së mbi marrëdhëniet midis autoriteteve qendrore dhe lokale në Kosovë 79) bën thirrje për 
reformë financiare lokale dhe kujton faktin se një rishpërndarje të qartë të kompetencave 
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ndërmjet nivelit qendror dhe komunal në afat më të gjatë, në masë të madhe mbështetet në të 
dhënat të besueshme për popullsinë. 80)  

 
. Rekomandime 
 

• Me udhëheqjen e aktorëve nga komuniteti shumicë, duhet zhvilluar dialog për 
decentralizimin fiskal në Kosovë, me qëllim të krijimit të kushteve për zhvillimin 
ekonomik në nivel lokal. 

 
• Të inicohet dhe të krijohen programet afatgjata të zhvillimit të qeverive lokale. 
 
• Të krijohen mekanizmat e bashkëpunimit me profesionistë të cilët janë të 

angazhuar në programet e zhvillimit dhe pozitat konsultative të qeverisë dhe në 
organizata ndërkombëtare në Kosovë. 

 
• Të përkrahen proceset e mbështetjës për pronën publike-private të cilat japin 

rezultate pozitive në aspektin e integrimit në komunat me shumicë serbe. 
 
• Të formohen qendratë rajonale për koordinim, bashkëpunim dhe implementimin e 

politikave për nxitjen e veprimtarive sektoriale. 
 
• Në bazë të planit të biznesit, të sigurohet mbështetja fillestare për përpunuesit në 

sektoret strategjike që do të sigurojnë plasmanin e sigurt të mallrave të 
prodhuesve nga mjediset serbe.  

 
• Të avokohet  për të marrë mjete adekuate buxhetore për  zhvillimin e qeverisjës 

lokale. 
 
• Në kuadër të KPK të avokohet për një sistem të drejtë të shpërndarjes së mallrave 

shoqërore dhe granteve, si dhe të maksimizmave stimulative për programe  
 
• Si partner të përfshihet JCC në definimin e sistemit për shpërndarjen e vlerave 

dhe granteve shoqërore dhe në maksimizimalizimin dhe destinimin e mjeteve dhe  
programeve.  

 

3. Klima për investime dhe politika donatore 

Përshkrim i problemit 
Krijimi e një mjedisi të sigurt të biznesit përfshin, ndër të tjera, edhe ngritjen e nivelit të 

senzibilimit të faktorëve të brendshëm dhe ndërkombëtarë, sipas kushteve dhe nevojave reale të 
komunitetit serb në Kosovë. Analiza tregon se situata në terren kërkon veprim të plotë të 
koordinuar nga të gjitha grupet e interesit dhe qasjen e konsoliduar të përfaqësimit të interesave 
të komunitetit. Bashkëpunimi dhe lobimi e përfaqësuesëve politikë dhe profesionistë të 
angazhuar në poste të organizatave ndërkombëtare në Kosovë, mund të kontribuojë në mënyrë të 
konsiderueshme në  qajet e koordinuara të të gjithë aktorëve. Në analizën e situatës, është 
konstatuar se dy aktorët kryesorë të rëndësishëm për zhvillimin e mundësive ekonomike në 
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radhët  e komunitetet serbe kanë interesa të kundërta. Nga njëra anë, shumica e donatorëve 
ndërkombëtarë duke përdorur sistemin për të mbështetur zhvillimin ekonomik të komuniteteve 
pakicë, si një instrument të integrimit politik dhe social të serbëve dhe joshqiptarëve në sistemin 
e Kosovës, ndërsa nga ana tjetër, mbështetja institucionale e Republikës së Serbisë, si dhe 
përfaqësuesit e serbëve në institucionet e Kosovës, kanë për qëllim lidhëshmërin e mëtejshme në 
tregun serb dhe krijimin  i sistemit mikro-ekonomik brenda sistemit të Kosovës. Për këtë arsye, 
është e nevojshme të harmonizohen strategjitë për zhvillimin e cili do të udhëhiqet nga logjika 
ekonomike dhe të biznesit dhe jo të interesave politike. 

 
Numri i burimeve të disponueshme për financimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

është e kufizuar, kështu që NVM-të janë shumë më të vështirë, në krahasim me sistemet e mëdha 
të biznesit, kënaqin kërkesat e tyre me kapitalin e  domosdoshëm për zhvillimin e infrastrukturës 
së biznesit. Sa i përket subvencioneve nga nivelit qendror, fermerët dhe sipërmarrësit nga 
mjediset serbe, në përgjithësi nuk i plotësojnë kërkesat, përkatësisht kriteret e përcaktuar për 
subvencionim. Kriteret janë kufizuese restroktive pçr ç'arsye sipërmarrësit nga komuniteti serb e 
vënë në pozitë të pabarabartë në raport me sipërmarrësit dhe fermerët shqiptarë. Ky fakt krijon 
mundësinë për të shqyrtuar idenë  për themelimin e fondit kredito-zhvillimor 81) e cila do të 
siguronte qasje në kredi të përballueshme për biznese të destinuara për zhvillimin e ndërmarrjeve 
të vogla dhe të mesme dhe ndërmarrësve në zonat serbe. Iniciativa për këtë lloj të shpërndarjes së 
riskut mund të jetë nisur në kuadër të Bashkësisë së komunave serbe. 82) Për të mbështetur 
ndërtimin e modeleve të  infrastrukturave të biznesit, modeli i financimit përmes kredive mund të 
jetë e shumëllojshme, ndërsa, për një periudhë të caktuar kohore investimevet në prodhimtari të 
reja, shërbime dhe pajisje, kamata-interesi mund të mbuloheshin nga  fondetë të tilla. Meqë 
zhvillimi i sipërmarrjeve të vogëla është thelbësore për rimëkëmbjen ekonomike, sipërmarrësit të 
vogla dhe të mesme kanë nevojë për qasje në sistemet përballueshme të kredive për të filluar 
biznesin e tyre ose për të zhvilluar ato ekzistuese. 

 
Për të nxitur sipërmarrjen në zonat serbe në disponim janë edhe skemat e granteve në të 

donatorëve ndërkombëtarë që mbështesin fillimin e ideve të reja të biznesit, dhe / ose zgjerimin 
dhe modernizimin e ndërmarrjeve ekzistuese të vogla dhe të mesme. Kriteret për marrjen e 
këtyre granteve janë bazuar në përgjithësi në një dokument të vlefshëm të shkruar të projektit, e 
cila përfshin njohuri të "gjuhës së donatorëve", pastaj legalizimin e biznesit, e cila përfshin: 
regjistrimin e kompanive në sistemin e Kosovës dhe regjistrimin e punëtorëve dhe pagesave e 
tatimeve mbi të ardhurat, sigurim pensional dhe shëndetësor. Hapja dhe numri i vendeve të reja 
është shpesh një kusht për marrjen e granteve të cilat sipërmarrësit (prashtruesit e  aplikimit) nuk 
mund të përmbushinë, për shkak se në shumicën e rasteve kemi të bëjmë me ndërmarrjet mikro 
dhe të vogla. Gjithashtu duhet të kihet parasysh se një numër i madh i NVM-ve në zonat serbe 
karakterizohet me  menaxhimin familjar dhe pronësor.  
 

Në kuadër të punës së grupit Zëri i përbashkët është diskutuar mbi Fondin për zhvillimin 
e veriut. Fondi ka qenë pjesë e  Marrëveshjës së Brukseli në janar të vitit 2013. Lidhur me 
doganat në pajtim me marrëveshjen për qeverisjen integrale të pike kalimeve (IBN). Parat që 
dedekohen secilit prej katër komunave në veri është specifike dhe dedikohet për promovimin e 
zhvillimit shoqëroro ekonomik dhe nuk ka kufizime kohore për shpenzimin e fondeve siç ësht 
rasti me buxhetet komunale. Me Fondin udhëheq Këshilli kurse parat fitohen në bazë të 
projekteve. Këto Fonde shfrytëzojnë komunat e jo OJQ 
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Për shkak të qarkullimit të vogël dhe të ardhurave shtesë, numëri e i  madh i OJQe me 
menaxhimin familjar vendos praktikën për punësimin e anëtarëve të familjes të cilët nuk 
regjistrohen në sistem, në vend të praktikës së legalizimit dhe regjistrimit të punëtorëve të rinj. 
Nga ana tjetër, pas përfundimit të projekteve, mungon vlerësimi i koordinuar dhe i kontrolli i i 
qartë për grante dhe për treguesit të suksesit në zhvillimin e sektorit privat. Prandaj është e 
nevojshme që të sigurohet bashkëpunimi me ekspertë sektoriale me rastin e zhvillimit dhe 
ndarjes së  granteve për të krijuar mundësi sistemit të  mbështetjes ekonomike ndërmarrjeve të 
qëndrueshme që kanë kapacitet për të krijuar vende të reja pune. Sistemi i mbështetjës duhet 
duhet të nënkuptoi trajnimin e vazhdueshëm të OJQ, shoqatave sektoriale, punën në 
standardizime dhe shërbime dhe lidhëshmërin e tregjeve vendore dhe ndërkombëtare, si dhe 
promovimin e inovacionit në punën e tyre. 

Rekomandime 
 

• Të shqyrtohet  mundësia e reformës së kuadrit ligjor të pushtetit vendor dhe të ligjit 
brenda fushës së dhënies dhe qasjes në subvencione për një periudhë të kufizuar. 
 
•Korniza ligjore të përshtatet  pushtetit vendor dhe ligjeve në fushën  e  dhënies dhe 
qasjes në subvencione për një periudhë të kufizuar. 
 
• Të inkurahet dialogu publiko-privat dhe partneriteti me qëëlim të rritjes së prodhimit 
kombëtar bruto. 
 
• Pjesëmarrja aktive e përfaqësuesve politik të të gjitha komuniteteve në të gjitha procese 
për krijimin e kushteve të rritjes dhe zhvillimin ekonomik - proceseve politike në shërbim 
të ekonomis. 
 
• Të sigurohet ofrimi i mbështetjes dhe ndihmës në krijimin e një ambienti të sigurt të 
biznesi dhe të mbështetet procesi të pajtimit dhe bashkëpunimit ndër-etnik. 
 
• Të krijohet një programi për rritjen dhe qëndrueshmërinë e zonave në të cilat jetojnë 
pjesëtarët e komuniteteve pakicë, veçanërisht në zonat e të kthyerëve. 
 
• Krijimi i mekanizmave për investime kapitale në proceset e prodhimit dhe shpërndarjes 
së riskut (zhvillimi i fondit të kredisë) në investimet në zonat serbe për të arritur rritje dhe 
zhvillim. 
 
• Forcimi i mekanizmave për mbështetjen e sektorit privat dhe lidhje me tregjet 
ndërkombëtare. 
 
• Të mbahen takime të rregullta koordinuese (aktorët ndërkombëtarë dhe lokalë të cilët 
janë aktivë në disa komuna), në mënyrë që mos të vie deri te duplifikimi i  aktiviteteve 
gjatë zbatimin të ndërhyrjeve. 
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• Rritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore të qeverive lokale në zhvillimin e 
dokumenteve strategjike, me qëllim të tërheqjes së investimeve dhe burimeve të 
nevojshme për rritjen ekonomike. 

ARSIMI 
	

Arsimi në Kosovë 
Pas marrjes së menaxhimit administrativ të teritorit të Kosovës nga Misioni i Kombeve të 

Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe shpalljes së njëanshme të  pavarësisë më vitin 1999 e deri 
më sot, Republika e Serbisë, ndër të tjera, ka mbajtur institucionet e saja arsimore në Kosovë. Të 
gjitha institucionet arsimore në zonat në të cilat jeton numëri  më i madhi i serbëve dhe disa 
komuniteteve jo-shqiptare (për shembull, goranë, boshnjakë, romë), në territorin e Kosovës, edhe 
më tej janë nën administrimin e Republikës së Serbisë përkatësish Ministrisë së Arsimit, 
Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik. Kjo do të thotë se e  gjithë sistemit i arsimit në gjuhën 
serbe në Kosovë ësht nën administrimin e Republikës së Serbisë - nga rekrutimin i kuadrit 
mësimor, përcaktimi i programeve arsimore dhe teksteve, deri te lëshimi i diplomave dhe 
certifikatave. 

 
Në anën tjetër, Kosova ka sistemin e vet arsimor që është krejtësisht e ndarë nga sistemi 

arsimor i Repbulikës së Serbisë, respektivisht, e cila administrohet nga Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë, të Qeverisë së Kosovës. Ky sistem arsimor në një farë mënyre 
përfaqëson vazhdimësin e një sistemi arsimor që komuniteti shqiptar vendosi në territorin e 
Kosovës në vitet e 1990, e cila në atë kohë e konsideroj si arsimi paralel. 83) Plani dhe programi 
mësimor zhvillohet në gjuhën shqipe, boshnjake dhe turke dhe pjesën më të madhe mësimet 
ndjekin  kryesisht pjestarët e komunitetit shqiptar, turke dhe boshnjak,pastaj edhe dhe romët, 
ashkalijtë dhe egjiptasit. Plan programet, respektivisht politika arsimore, pjesërisht ndryshon nga 
politika e arsimit të Republikës së Serbisë, por ajo që ata kanë të përbashkët është se të dy 
sistemet janë duke u përpjekur për të ndjekur standardet evropiane dhe botërore në arsim. 
Nga ana tjetër, ekziston polemikë e madhe në lidhje me cilësinë e kuadrit arsimor në të gjitha 
nivelet e arsimit, kjo vlen për të dy sisteme të arsimit. Problem aftësis dhe cilësisë së arsimtarëve 
dhe puna e tyre reflektohet drejtpërdrejt edhe  në njohuritë dhe kompetencat e nxënsve dhe 
studentëve të diplomuar, si dhe në bartjen e mëtejshëm të e njohurive dhe aftësive të fituara. Për 
këtë arsye, ajo krijon një cikël të vazhdueshëm që rezulton në rënien e aftësive dhe njohurive në 
sistemin që ndërton dhe promovon diturin. Këto pasoja janë për shkak të programeve dhe 
trajnimit të pamjaftueshme për aftësim, qasja jo-moderuar në procesin mësimor, por edhe 
ndikimi politik në vendimmarrjen dhe menaxhimin e institucioneve arsimore. 

 
Pra, në Kosovë ekzistojnë dy sisteme arsimore - një me të cilin menaxhon Republika e 

Serbisë (i cili zhvillohet në gjuhën serbe) dhe një tjetër që menaxhohet nga Qeveria e Kosovës (i 
cili zhvillohet në gjuhën shqipe, gjuhën turke dhe boshnjake). 

 
* 

Në tekstin në vijim do të përpunohen tre segmente të arsimit në Kosovë, të cilat janë 
përcaktuar si çështje të një rëndësie të veçantë për serbët në Kosovë, si dhe për komunitete të 
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tjera që ndjekin këtë sistem arsimor (kryesisht komuniteti  goranë dhe romë ). Pyetja e parë ka të 
bëjë me problemin e verifikimit të diplomave, si dhe rëndësinë e gjetjes së një mekanizmi (në 
formën e kornizës ligjore) për verifikimin e diplomave të lëshuara nga institucionet arsimore 
serbe në Kosovë, në të gjitha nivelet. Pyetja e dytë fokusohet në dallimet në mes dy sistemeve të 
arsimit që aktualisht ekzistojnë në Kosovë, me theks të veçantë në problemet dhe shqetësimet që 
kanë të bëjnë me integrimin e mundëshëm të serbëve në sistemit arsimor të Kosovës.84) Pyetja e 
fundit merret me arsimin në gjuhën serbe në Kosovë, me përafrimin e plan programevesi  dhe me 
ofrimin e  profileve arsimore, me nevojat e tregut të punës. Gjithashtu janë shqyrtuar kapacitetet 
aktuale dhe mangësitë e të dhënave në sistemin arsimor. 85) 

 
1. Verifikimi i diplomave në të gjitha nivelet e arsimit (fillor, të mesëm, akademik dhe 

profesional) 
 

 Përshkrimi i problemeve  
Problemi i të ashtuquajturit sistemi paralel i arsimit ekziston para vitit 1999, përkatësisht 

paraqitet me formimi i arsimit paralel në gjuhën shqipe nga ana e komunitetit shqiptar. Pas vitit 
1999, institucionet e sapoformuara në Kosovë, si dhe disa përfaqësues të komunitetit 
ndërkombëtar, kanë filluar të marrin në konsideratë sistemin arsimor të Republikës së Serbisë 
Kosovës si sistem paralel. Gjatë tërë kohës, të dy sistemet nuk njihen reciprokisht, dhe për këtë 
arsye nuk ka bashkëpunim në nivel zyrtar. Problemet e ndërsjellë mosnjohjen e tyre janë të 
shumta, por ndoshta problemi më i madh është pikërisht verifikimi i diplomave të ashtuquajtur 
sistem paralel, i cili  tani, nga ana e institucioneve  të Kosovës  konsiderohet si sistem arsimor të 
Republikës së Serbisë në Kosovë. Verfikimi i diplomave bartë në vehte dy gjëra - mundësin për 
arsimim të mëtejshëm, ose kufizimin e kësaj mundësie, respektivist mundësinë e gjetjes së një 
pune, ose  kufizimin i kësaj mundësi. 

 
Nxënës / studentë që përfundojnë nivelin e caktuar të shkollimit në gjuhën serbe në 

Kosovë, kanë tre opsione për vazhdimin e mëtejshëm të arsimimit të tyre: 1) ata mund të 
vazhdojnë arsimimin e tyre në institucionet arsimore në Kosovë në kuadër të sistemit të 
Republikës së Serbisë (shkollat e mesme, shkollat profesionale, apo në Universitetin e Prishtinë 
me seli të përkohshme në Mitrovicë), 2) mund të vazhdojnë arsimimin e tyre në institucionet 
arsimore në Serbinë qendrore, dhe 3) ata mund të vazhdojnë arsimimin e tyre jashtë vendit. 
Arsimimi i tyre i mëtejshëm në institucionet arsimore në Kosovë, të cilat nuk janë nën 
administrimin e Republikës së Serbisë, nuk është e mundur.   Në praktikë, kjo do të thotë se ende 
nxënësëve / studentëve që përfundojnë shkollën fillore dhe të mesme apo universitetin në 
institucionet arsimore të Republikës së Serbisë në Kosovë nuk i njehen diplomat që posedojnë. 
Është paradoksale që diplomat të fituara në sistemin arsimor të Republikës së Serbisë në Kosovë 
janë të njohura kudo në botë, por jo aty ku janë marrë - në Kosovë. 

 
Një nga pasojat më të madha të mosnjohjes së diplomave është  kualifikimi në tregun e 

punës përkatësisht të punësimit. Në bazë të Kushtetutës dhe ligjit për Shërbimin Civil të Kosovës 
të paktën 10% e numrit të përgjithshëm të punonjësve duhet të jenë pjesëtarë të komuniteteve 
pakicë, shumica e të cilave duhet t' i takojnë komunitetit serb 86). Ka vlerësime të ndryshme për 
përfaqësimin e komuniteteve pakicë në sektorin publik dhe privat, sipas një raporti të Zyrës për 
Çështje të Komuniteteve komuniteteti serbe 87) në ndërmarrjet shoqërore (sektori publik) 
Kosova ka rreth 2-3% të punonjësve , nga të cilat ne mund të konkludojmë se prania e serbëve në 
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procesin e punësimin në mënyrë të konsiderueshme është më pak nga minimumi ligjor, dhe se 
procedurat ligjore që kërkojnë praninë e tyre nuk respektohet. Përveç kësaj, këto 2-3% e të 
punësuarve kryesisht zënë pozicionet e nivelit e ulët dhe të mesëm, ndërsa numri i njerëzve që 
kanë pozita drejtuese është shumë më e ulët. Përfaqësimi i serbëve në institucionet e Qeverisë së 
Kosovës, sipas raportit të lartpërmendur, është në një nivel pak më të mirë rreth 6-7%, dhe 
kryesisht përfshinë pozicionet politike të tilla si pozicionet e ministrave, zëvendësministrave, 
zyrtarëve qeveritarë ose këshilltarë. 88) Ky problem nuk ka të bëjë vetëm me punësimin në 
sektorin publik, por edhe në sektorin privat, ku pjesa më e madhe e përfaqësuesve të 
komuniteteve jo-shqiptare është pothuajse tërësisht i mangët.89) Vështirësitë në punësim për 
shkak të mosnjohjes së diplomave, në territorin ku papunësia e të rinjve në bazë të hulumtimit të 
fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tejkalon 60%, 90) ka shumë pasoja, njëra prej të 
cilave është dëbimi apo migrimi i të rinjve në kërkim të një jete më të mirë dhe  mundësi për 
arsimim  dhe punësim. 
 
Është bërë deri tani 

Në të kaluarën nuk është kushtuar vëmendje të mjaftueshme për çështjen e arsimit në 
Kosovë, kurse në dialogun e Brukselit për arsimin është biseduar në përgjithësi. Tani për tani, 
është arritur dy marrëveshje, më saktësisht një Konkludim Operative në vitin 2011, 91) e cila për 
shkak të zbatimit të dobët në vitin 2015 është reviduar. Me Marrëveshja e re për Asocijacionin e 
komunave serbe (AKS), është parashikuar   juridiksionin e tij mbi arsimin, megjithatë, ingerencat 
do të rregullohet në hollësi kur  miratohet Statuti i AKS,kurse vetë zbatimi i këtyre 
kompetencave do bëhet atëherë kur ai krijohet. 92)  
 

Pas arritjes të konkluzioneve Operacionale më 02 korrik 2011. për pranimin e diplomave 
universitare,organizata ndërkombëtare eshoqërisë civile SPARK (në bashkëpunim me 
Asociacionin e Universiteteve Evropiane) ka koordinuar procesin e verifikimit të diplomave 
universitare të studentëve nga Serbia qendërore tëi cilët kanë studiuar në njërën nga universitet 
nën mbikëqyrjen e Ministrisë Aë arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës, si 
dhe të studentëve nga Kosova të cilët kanë strudijuar në Serbinë qendrore, në ndonjërën prej 
universiteteve që funkcionojnë në mbikëqyrje e Ministrisë së arsimit, Shkencës dhe zhvillimit 
teknologjik të Republikës së Serbisë. 

 
Nga ana tjetër, me iniciativën e Quintit 93), organizata lokale të shoqërisë civile ECMI, 

gjatë vitit 2015 udhëhoqi grupin punues që hartuar mekanizmin për lëshimin e certifikatave për 
qytetarët e Kosovës të cilët u diplomuan në Universitetin e Prishtinës me seli të përkohshme në 
Mitrovicë. Ky proces nga përfaqësuesit të komunitetit serb, të cilët morën pjesë në të është 
karakterizuar si problematike dhe afatëgjate, kështu që nuk dihet nëse do të miratohe zgjidhja që 
ka dal nga qeveria në dhjetor të vitit 2015, në formën e rregullores (Rregullorja (VRK) - NO 
21/2915. Procedurat dhe kriteret për lëshimin e certifikatave të qytetarëvetë Republikës së 
Kosovës, që kanë  diplomuar në Universitetin e Mitrovicës së Veriut për të aplikuar për punësim, 
marrjën  e licencave profesionale dhe provimet profesionale në institucionet publike) do të ketë 
rezultate afatgjatë. Për më tepër, Qeveria e Kosovës është e përcaktuar që këtë rregullore të 
definoi si një masë e përkohshme,dhe jo si një zgjidhje e përhershme. 
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Projekti i pranimit të diplomave  
I vetmi dokument, respektivisht Marrëveshja e arritur në kuadër të dialogut për çështje 

teknike midis Beogradit dhe Prishtinës, i cili i referohet në mënyrë specifike çështjeve të 
arsimtn,është konkluzioni operativ i 2 korrikut 2011 për pranimin e diplomave universitare. 94) 
Kjo marrëveshje u zbatuar nga një organizatë ndërkombëtare e shoqërisë civile SPARK me 
ndihmën e asociacionit të Universiteteve Evropiane. Procesi i pranimit, përkatësisht të 
verifikimit të diplomava, është konceptuar në formën e projektit,dhe kur përfunduar finacimi nga 
ana e Unionit Еvropian, puna e tyre është ndërprer e me këtë edhe procesi i pranimit të 
diplomave Universitare.95)  Me rëndësi është të theksohet se ky document Është e rëndësishme 
të theksohet se ky dokument është i kufizuar në njohjen e diplomave të studentëve që jetojnë në 
territorin e Serbisë qendrore, dhe që kanë studiuar në njërën prej universiteteve në Kosovë, e që 
është nën mbikëqyrjen e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Qeverisë së 
Kosovës, si dhe studentë të diplomave të cilët jetojnë në Kosovë, të cilët kanë studiuar në njërin 
prej universiteteve në Serbinë qendrore, të mbikëqyrura nga ana e Ministrisë së Arsimit, 
Shkencës dhe zhvillimin teknologjik të Republikës së Serbisë. Prandaj, studentët që studionin në 
Universitetin e Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicë nuk ishin të përfshirë në këtë 
proces. Sipas informatave në dispozicion, nga 433 kërkesa të paraqitura 387 janë zgjidhur, 
kështu që numri i përgjithshëm i rasteve të zgjidhura është 374 certifikatave të lëshuar me 
diplomat e 'Kosovës' kurse vetëm 13 certifikata janë lëshuar me diploma "serbe".96)  
 

Për shkak të zbatimit të dobët të marrëveshjes, ose anulimit të projektit, konkluzioni 
Operativ ësht reviduar në fund të vitit2015. Është parashikuar që në fillim procesit të zbatimit të 
pranimit të implimentoj një organizatë i përzgjedhur nga Bashkimi Evropian, dhe pas një kohë të 
caktuar të vendosjës së procesit, vetë procesi të dorzohet organeve kompetente të Republikës së 
Serbisë dhe Qeverisë së Kosovës. Marrëveshja e re është shtri në të gjitha nivelet dhe shkallët e 
arsimit, saktësisht në mënyrë më specifike, ai përfshin: arsimin e lartë (universitare, master dhe 
studime të doktoraturës) dhe arsimin parauniversitar (fillor, të mesëm, arsimit profesional dhe 
nivelin e pestë të kualifikimit me Kornizën Evropiane të Kualifikimeve). Pranimin e ushtron 
organi i autorizuar e pushtetit ( Ministria kompetente), dhe konsiderohet si e mjaftueshme për 
mundësinë e punësimit. Nga ana tjetër, njohja akademike është e nevojshme vetëm në rast të 
studimeve të mëtejshme, dhe procedura e njohjes varet nga institucionet arsimore. 97) 

Dekreti për lëshimin e certifikatave për qytetarët e Kosovës, të cilët u diplomuan në 
Universitetin e Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën e Kosovës. 

Me inicijativën e Quintit,  Qeveria e Kosovës dhe me mbështetjen teknike të organizatës 
lokale të shoqëris civile ECMI, pas sencës së Qeverisë, në prill  të vitit 2015, themeloi një grup 
punues (Vendimi i Qeverisë së Kosovës 101/2015), e cila  një kuadër të  kornizës ligjore është 
duke u marrë me  lëshimin e certifikatave për qytetarët e Kosovës të cilët janë diplomuar në 
Universitetin e Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicë. 98) Përfaqësuesit e komunitetit 
serb më vonë janë përfshirë në hartimin e dokumentit, përkatësist në grupin e punës, megjithatë, 
sipas tyre, përfshirja e tyre nuk ishte i plotë, prandaj kontributi i tyre ishte i kufizuar. Procesi i 
krijimit të kornizës ligjore është vlerësuar si i ngadalshëm, i politizuar dhe me kufizime të 
mëdha.99) Monitorimi dhe vlerësimi i grupit të punës, si dhe vetë procesi, nga institucionet 
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vendore apo ndërkombëtare, pothuajse nuk ekziston ose ishte shumë sipërfaqësore. Mbulimi 
mediatik ka qenë e reduktuar në vendimin për të krijuar një grup pune për përgatitjen e tyre, si 
dhe vendimit për miratimin e Rregullores .   

 
Përfaqësuesit e komunitetit serb janë përfshirë më vonënë  hartimin e dokumentit, apo në 

grupin e punës, megjithatë, sipas tyre, përfshirja e tyre nuk ishte i plotë, prandaj kontributi i tyre 
ishte i kufizuar.  Procesi i krijimit të kornizës ligjore është vlerësuar si i ngadaltë, i politizuar dhe 
me kufizime të mëdha. Ndërkohë që në lidhje me procesin dhe në lidhje me punën e Grupit 
Punues nuk është raportuar asgjë.100) Sipas deklaratave të dhëna për shtyp nga përfaqësues e 
Qeverisë së Kosovës, kësaj Rregulloreje,101) i cili rregullon procedurat dhe kriteret për lëshimin 
e certifikatave për qytetarët e Kosovës, të cilët kanë një diplomë nga një universitet të caktuar, 
është i përkohshëm, masë një vjeçare, dhe jo një zgjidhje e përhershme.102) Rregullorja për 
procedurat dhe kriteret për lëshimin e certifikatave për qytetarët e Republikës së Kosovës, i cilët 
kanë diploma tëUniversitetit në Mitrovicën Veriore që të aplikojnë për  punësim, të marrin 
licenca profesionale dhe të nënshtrohen provimeve profesionale në institucionet publike, u 
miratua nga Qeveria e Kosovës, më 30. dhjetor 2015 (vendim numër 03-67). Procedura tekniko-
administrative ende nuk është vendosur dhe nuk ka indikacione të qarta se kur do të vendoset. 
 

Rregullorja përcakton institucionet dhe organet përgjegjëse për kontrollimin e diplomës 
dhe certifikimit, procedurën e vetë certifikimit, si dhe formularët e nevojshëme. Përmbajtja e 
Rregullores është problematike në disa pika, të cilat mund të krijojnë probleme administrative 
dhe teknike, si dhe probleme të ndikimit politik dhe manipulime. Problemi i parë është emri i 
Universitetit të Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicën Veriore, si quhet në këtë 
Rregullore për Universitetin në   Mitrovicën Veriore. Një problem tjetër është periudha kohore të 
lëshimit ose të fituarit të diplomës, e cila përjashton të gjitha diplomat e fituara në periudhën prej 
vitit 1999 deri 2000. 103) Rregullorja nuk definon qartë nëse përfshihen në të të diplomuarit 
master,  studentët e doktoraturës, dhe vetë studentët universitar, pasi në të theksohen vetëm 
"qytetarë të cilët kanë diplomuar." Gjithashtu, licencat profesionale dhe provimet profesionale  të 
qytetarëve të cilët kanë diplomuar në Universitetin e Prishtinës me seli të përkohshme në 
Mitrovicë nuk trajtohen në këtë Rregullore. Një problem tjetër ësht përcaktimi i organit 
përgjegjës për zbatimin e procesit të lëshimit dhe kontrollit të diplomave dhe certifikatave. 
Komisioni për verifikimin e diplomave, i projektuar për të shërbyer si organi kryesor në këtë 
proces, ka dy anëtarë të propozuar nga Kryeministri dhe dy anëtarë të emëruar nga Ministri i 
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Qeverinë e Kosovës.104) Kryetari i Komisionit 
drejtpërdrejt përgjigjet Ministrit, dhe raportet tremujore për punën e Komisionit  e paraqet 
Kryeministrit. 105) Anëtarët e Sekretariatit të Komisionit, që  ka juridiksionin e  mbështetjes 
teknike dhe administrative për Komisionin, emërohet drejtpërdrejt nga Ministri i Arsimit, 
Shkencës dhe Teknologjisë. 106) Metoda e parashikuar e formimit Komisionin dhe Sekretariatit, 
ku të gjitha pozitat të mirren përmes emërimit nga ana e aktorëve politikë dhe jo me konkurs, 
mund të rezultojë direkt në ndikimin politik mbi punën e këtyre organeve. Kjo është në 
kundërshtim të drejtpërdrejtë me nenin 11 të kësaj Rregulloreje e cila parasheh që anëtarët e 
pavarur të Komisionit në punën e tyre veprojnë pa asnjë presion dhe detyrën duhet të ushtrojë pa 
ndonjë ndikim politik ose çdo ndikim tjetër.  Në fund, kjo Rregullore është përcaktuar si një 
masë e përkohshme, e cila do të hyjë në fuqi me fillimin e punës zyrtare të Komisionit. 107) 
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* 

Duke pasur parasysh se kjo Rregullore është konsideruar si një masë e përkohshme 
njëvjeçar, dhe se  tre muaj pas miratimit ende nuk janë vendosur procedurat për zbatimin e 
tij,respektivisht nuk është emëruar Komisioni dhe Sekretariati i Komisionit  procedura e projektit 
është implimentuar nga ana e SPARK-ut dhe ka zgjatur vetëm për aq kohë sa ishte 
jashtnstitucionale dhe kishte  mbështetje financiare,  marrëveshjet, siç është marrëveshja për 
këmbimin e teksteve, Rregullorja nuk është zbatuar plotësisht -dhe  paragjykohet qëllimin e 
sinqertë për realizimin dhe përmbushjen e rënë dakord. Përfaqësuesit politikë të Republikës së 
Serbisë dhe Qeverisë së Kosovës përdorin institucionet e tyre si në Gjykatën Kushtetuese apo 
Parlamentit për të formuar një rreth vicioz në mes të marrëveshjeve të arritura në dialogun e 
Brukselit apo negociatave atje për të penguar realizimin e tyre.    

Rekomandime 
 

• Zhvillimi dhe miratimi i ligjeve ose të akteve nënligjore të diplomës verifikimi 
institucioneve arsimore të Republikës së Serbisë në Kosovë në të gjitha nivelet 
(fillor, të mesëm,universitar dhe  profesional) për të gjitha qëllimet (punësim, 
edukimit të vazhdueshëm, specializim). 

 
o Të  sigurohet që ligji ose aktet nën-ligjore të mos parashikojnë procedura 

shtesë të dhe të veçanta për verifikim, por çdo diplomë e lëshuar nga 
institucionet arsimore të Republikës së Serbisë në Kosovë të konsiderohet 
automatikisht të verifikuar, respektivisht e vlefshme    

 
o Përfshirja e përfaqësuesve përkatëse të komuniteteve tjera pakicë, të cilët 

ndjekin mësimin në gjuhën serbe  
 
o Të përfshihen  përfaqësuesit relevant të komuniteteve të tjera të pakicave, 

të cilët kanë një certifikatë të formës profesionale apo të tjera të trajnimit 
të lëshuar nga institucionet në sistemin e Republikës së Serbisë në 
Kosovëк  

 
o Të sigurohet  transparenca e procesit - organizimit të debateve publike, 

debateve, dhe detyrimisht e rregullisht të informohenë mediat për punën 
dhe progresin 

 
Rekomandimet për procesin e lëshimit të certifikatave për qytetarët e Kosovës të cilët kanë 
përfunduar studimet në Universitetin në Prishtinë me seli të përkohshme në Mitrovicë 

 
• Të krijohen procedura të thjeshta për lëshimin e certifikatave për qytetarët e 

Kosovës të cilët kanë përfunduar studimet e tyre në universitetin e Prishtinës me 
seli të përkohshme në Mitrovicë  
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• Të kërkohet mbikëqyrje aktive dhe përfshirja e Komisionit Evropian në punën e 
Komisionit për verifikimin e diplomave.Тражити активан надзор и 
укључивање Европске комисије у рад комисије за верификацију диплома. 

 
• Mekanizmave ekzistues të përdoren për të ushtruar presion  në institucionet 

relevante të përfshira në proces, si dhe në Komisionit Evropian, për funksionimin 
efikas dhe zbatimin e marrëveshjeve  

 
2. Каrakteristaka e sistemit të arsimit dhe perspektiva 

Dalimet kryesore, përshkrimi i problemit 
Komuniteti serb dhe komunitetet e tjera pakicë që vijojnë shkollimin në gjuhën serbe në 

Kosovë, mësojnë me sistemin arsimor të Republikës së Serbisë, që do të thotë se sistemi i arsimit 
që është zbatuar me 4 + 4 + 4 për arsimin fillor dhe të mesëm, me detyrueshmërin parashkollor 
nj vjeçar. Nxënsit kanë hyrë në klasën e parë në moshën shtatë. Kurrikula që zbatohet në 
përputhje me programin mësimor në Republikën e Serbisë, dhe tekstë e përdorura janë të njohura 
nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik të Republikës së Serbisë. Arsimi i 
lartë 108) është në sistemin e hapësirës Evropiane të Arsimit të Lartë që përdoret edhe  për 
arsimin fillor,për  master dhe programet e doktoraturës. 

 
Nga ana tjetër, sistemi i arsimit në Qeverinë e Kosovës është i bazuar në programin  5 + 4 

+ 3 për arsimin fillor dhe të mesëm, ndërsa arsimi parashkollor nuk është i detyrueshëm. Nxënsit 
regjistrohen në klasën e parë në moshën gjashtë. Kurrikula që zbatohet është miratuar nga 
Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeveris së Kosovës, dhe tekstet e përdorura 
janë të njohen nga i njëjti ministri. Arsimi i lartë nuk është pjesë e sistemit të hapësirës 
Evropiane të Arsimit të Lartë, mirëpo sistemi i studimeve nuniversitare, master dhe studimet e 
doktoraturës, në procesin e përpjekjeve të pranimin mbështeten në parimet e këtij sistemi. 
Duke u bazuar në konceptet e edukimit, ne mund të konkludojmë se nuk ekziston pajtueshmëria 
para së gjithash në strukturën, dhe pastaj edhe për programin mësimor të dy sistemeve arsimore 
që zbatohen në territorin e Kosovës. Përveç kësaj, ka dallime në rregullat ligjore mbi 
menaxhimin e sistemeve të arsimit, si dhe në përgjegjësitë e aktorëve të ndryshëm. 

 
Menaxhimi aktual i sistemit arsimor i Republikës së Serbisë dhe i sistemit të Qeverisë së 

Kosovës,  ndryshojnë në disa aspekte, më e spikatur është sistem i centralizuar në Serbi dhe 
sistemi i decentralizuar në Kosovë. Kompetencat në arsimin e Kosovës në masë të madhe i 
përkasin komunave, të cilat në përbërjen e tyre kanë zyrat për arsimin, që kanë një ndikim të 
drejtpërdrejtë në arsimin fillor dhe të mesëm në komunë. Nga ana tjetër, të gjitha çështjet që 
lidhen me menaxhimin e sistemit serb kompetencat dhe përgjegjësit e ka Ministria ose 
administrata e shkollës. Funksioni Administratat shkollore funkcionojnë si zyra rajonale të 
ministrisë dhe kanë  juridiksionin e përcaktuar nga Ministria. 109)  Prandaj, të gjitha institucionet 
arsimore të Republikës së Serbisë në Kosovë janë në kompetencë të Ministrisë së Arsimit, 
Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik e Republikës së Serbisë. kontrollin e tyre lokale ë 
menaxhojnë dhe ndihmojnë këshillat e përkohshme të bordeve të shkollave në Mitrovicën e 
Kosovës dhe Ranillug. 

 
Ajo që ne mund të kuptojnë nga këto dallime, të cilat duhet të hulumtohen edhe më tej, 

është se politika e arsimit në dy sisteme janë shumë të ndryshme, dhe ato nuk janë plotësisht në 
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përputhje. Përveç kësaj, dallimet në menaxhim tregojnë se do të ishte e nevojshme për të punuar 
në ndërtimin e kapaciteteve të qeverive lokale në zonat me shumicë serbe, si dhe në shkollat në 
gjuhën serbe, për të plotësuar në mënyrë adekuate nevojat e arsimit plotësues ashtu siç është 
menaxhimi e sistemit pran Qeverisë së Kosovës. Gjithashtu, mosnjohja e sistemit arsimor të 
Serbisë nga institucionet e Kosovës, tregon se njëjta ose probleme të ngjashme ka pasur në  
menaxhimin e shkollave në gjuhën serbe në komunat me shumicë shqiptare, si në Pejë dhe 
Rahovec ku ka fshatrat e këtyre komunave ekzistojnë shkollat në komunale në gjuhën serbe. Në 
anën tjetër, nënshkrimi i Marrëveshjes së Brukselit dhe krijimi i një marrëveshje mbi parimet e 
Asocijacionit të Komunave Serbe (ASO), mënyra  aktuale e menaxhimit të sistemit arsimor të 
Republikës së Serbisë do të pushojë të jetë në dispozicion, dhe për këtë arsye kanë nevojë për të 
gjetur një metod të të pranueshëm për të dyja palët  110) 
 
Integrimi si frikë për  komunitetin  

Duke pasur parasysh se arsimi është definuar shpesh si një prej çështjeve më të ndjeshme 
për serbët në Kosovë, në proceset e deri tasme për zgjidhjen e marrëdhënieve politike midis 
Serbisë dhe Qeverisë së Kosovës, për këtë çështje nuk është diskutuar sidomos kur bëhet fjalë 
për statusin ligjor ose për punën dhe ekzistencën e tyre. Raporte të shumta, veçanërisht ato që 
përfshijnë pikëpamjet e komunitetit, tregojnë nevojën për të mbajtur kurrikulën që është përdorur 
deri më tani, për më tepër, arsimit e shohin (sëbashku me shëndetësin) si një segment kyç i 
mbijetesës së serbëve në Kosovë. 111) Pyetjet  "si" dhe "çfarë" do të mësojnë kyçe  për të 
kuptuar qëndrimin (dhe shqetësimet) e komunitetit në lidhje me edukimin e fëmijëve të tyre dhe 
veten e tyre. 

 
Projektet e përshkruara më sipër (të kryera nga organizatat ndërkombëtare të shoqërisë 

civile  SPARK  dhe organizatat lokaletë shoqërisë civile ECMI)  janë parë shpesh si një tendencë 
të Qeverisë së Kosovës për të kryer integrimin e sistemit arsimor në gjuhën serbe në Kosovë në 
sistemin arsimor të Qeverisë së Kosovës. Mu prej këtij shqetësime përfaqësuesit politikë të 
serbëve, përfaqësues të shoqërisë civile dhe përfaqësues të institucioneve arsimore në sistemin e 
arsimit në gjuhën serbe, shpesh theksojnë  se ndryshimet e tilla,respektivisht integrimi, do të çoi 
në një bojkot të komunitetit serb (mospjesëmarrje) me pasoja të pallogaritshme për edukimin e të 
rinjve. Një nga rezultati përfundimtar, i cili është përmendur shpesh si rezultat i mundshëm i 
integrimit të sistemit të arsimit (dhe shëndetësis) është  dërgimi i  fëmijëve në shkollim  në 
Serbinë qendrore, edhe madje migrimi i komunitetit serb nga Kosova. 

 
„Integrimi”përmes kornizës ligjore 

Ligji për arsim në Kosovë 112) parasheh arsimimin në të dy gjuhët zyrtare pran sistemit 
të Qeverisë së Kosovës, më saktësisht në gjuhën shqipe dhe serbishte. 113) Мirëpo, kur është 
fjala për mësimin para-shkollor, fillor, të mesëm, profesional dhe arsimin e lartë (i ashtuquajturi 
arsimi parauniversitar) nuk është krijuar një program për mësimin e gjuhës serbe, dhe nuk ka 
libra që janë shkruar dhe të miratuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në 
qeveria e Kosovës në këtë gjuhë. Situata është e ngjashme edhe me arsimin universitar - 
Universiteti në Prishtinë pran Qeverisë së Kosovës në asnjë nga fakultetet dhe departamente nuk 
ofronë programe arsimore dhe literaturë mbështetëse në gjuhën serbe, kështu që studentët nuk  
kanë mundësi të japin provimin në gjuhën serbe.  
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Sipas Ligjit mbi qeverisjen lokale 114) dhe Ligjit për arsimin parauniversitar  shkollat 
ekzistuese në gjuhën serbe 115) mund të paraqesin kërkesn Ministris sëe Arsimit, Shkencës dhe 
Zhvillimit Teknologjik të Republikës së Serbisë.Që të shfrytëzojnë plan programet e Ministris së 
Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik të Republikës së Serbisë dhe nëse kërkesa 
plotësohet prej Mistrisë kompetente, që vijimin e mësimit të bëjë në mënyrë “legale”. 116)  Këtu 
mundemi të supozojmë se miratimi i shfrytëzimit të  kurrikulës të Republikës së Serbisë, 
përmban rekomandimet e bëra në raportin e Komisionit për shqyrtimin e materialeve mësimore 
në shkollat në gjuhën serbe në Kosovë, të cilat në masë të madhe problematizojnë përmbajtjen e 
teksteve shkollore në gjuhën serbe, histori, gjeografi, dhe madje edhe  matematikë. Tani për tani, 
asnjë shkollë nuk ka zbatuar një procedurë të tillë. 

 
Kur është në pyetje arsimimi universitar, Plani i Ahtisaarit,117)  si edhe Ligji mbi 

Arsimin në Komuna, 118) propozojnë që Universiteti në propozojmë që Universiteti i Mitrovicës 
Veriore, si e emërtojnë ata Universiteti i Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicë, të bëhet 
institucion autonom i arsimit të lartë. Këto dy ligje propozojnë formimin e një komisioni të 
"pavarur"që do të implimentoi 1) vendimin për miratimin e statutit të ri të Universitetit të 
harmonizuar me kornizën qendrore ligjore, si dhe 2) procesin e akreditimit të Universitetit 
brenda sistemit universitar të Kosovës. Poashtu parashikohet zgjërimi i kompetencave të 
qeverisjes locale në Mitrovicën Veriore në procesin e menaxhimit dhe financimit të Universitetit. 
Universiteti nuk e pranoi këto korniza ligjore.  

 
Pagat dhe shtesat 

Qeveria e Serbis ka njohur arsimimin si segment i rëndësishëm për ruajtjen e identitetit, 
paqes sociale dhe mbijetesës së serbëve në Kosovë, dhe në përputhje me rrethanat e ka miratu 
vendime të caktuara që kanë pasur (ose duhet të kenë) një ndikim pozitiv në komunitet. Një prej 
këtyre vendimeve është që të japë shtesën kosovare të punësuarve në arsim dhe shëndetësi që 
nga viti 2004. Në fillim ishte shtimi i 100% të pagës, dhe pastaj (nga viti 2010) 50% të pagës 
totale. Në anën tjetër, Qeveria e Kosovës është përpjekur për të "kontribuar në" sistemin arsimor 
të Republikës së Serbisë në Kosovë, duke i dhënë pagat për punonjësve. 119)  Gjegjësisht,në 
përputhje me  Ligjin për Qeverisjen Lokale,120) komunat kanë fituar disa të drejta në fushën e 
arsimit në nivel lokal, njëra prej të cilave është e drejta e punësimit në fushën e institucioneve 
arsimore të vendosura në territorin e komunës. Numri i të punësuarve është përcaktuar në 
përputhje me formulën e përcaktuar me ligj, e cila ndër të tjera, si një parametër ka numërin e 
banorëve në komunë, dhe për këtë arsye ndryshon nga komuna në komunë. Qeveria e Republikës 
së Serbisë, dhe Ministria kompetente, këtë procedurë shohin si një përpjekje për të integruar 
sistemin arsimor në një tjetrin, dhe kanë kërkuar zyrtarisht nga të punësuarit në shkollat e 
Kosovës të mos pranojnë paga nga Qeveria e Kosovës. 121)  Sot, komunat me shumicë serbe në 
sistemin e Qeverisë së Kosovës linjën e veçantë buxhetore për pagat e mësimdhënësve përdorin  
për qëllime të tjera, sipas nevojave komunale / locale. 122) 
  
Коmisioni për analizën e teksteve shkollore 

Në përputhje me rekomandimet e planit Ahtisatijevog,123) si dhe të Ligjit për Arsimin 
Parauniversitar, Qeveria e Kosovës në vitin 2009 124 miratoi një vendim për formimin e 
Komisionit për të analizuar përmbajtjen e teksteve shkollore në gjuhën serbe. Komisioni ka 
shqyrtuar tekstet e përdorura në arsimin fillor dhe të mesëm në Serbi, dhe të cilat janë miratuar 
për përdorim në përputhje me programin e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit 
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Teknologjik të Republikës së Serbisë, dhe arriti në përfundimin se ekzistojnë dy çështjet më të 
rëndësishme të dallimeve strukturore në kurrikulat dhe programet e Serbisë dhe Kosovës, si dhe 
ekzistencën e edukimit fetar në programin mësimor në gjuhën serbe.125 Përveç kësaj, Komisioni 
gjeti një numër të madh të "parregullsive" në tekstet shkollore, kryesisht në fushën e gjuhës 
serbe, historisë dhe gjeografisë të cilat kanë të bëjnë me prezentimin e ngjarjeve të së kaluarës - 
ato ngjarje që përfshijnë në Kosovë, dhe ku  Kosova trajtohet si pjesë përbërse e Serbis. 

 
Raporti i Komisionit është refuzuar tërësisht nga Republika e Serbisë dhe përfaqësuesve 

të serbëve në institucionet politike të Qeverisë së Kosovës,126) përkatësisht raporti dhe 
rekomandimet që gjenden në te, dhe janë vlerësuar si të papranueshme. Pakënaqësia shtesë e 
komunitetit serb është shkaktuar  njëanshmëria e Komisionit, përkatësisht neglizhimi i plotë të 
teksteve të përdorura në sistemin arsimor me Qeverinë e Kosovës. Një nga ankesat e paraqitura 
në këtë komision, e cila çoi deri te refuzimi përfundimtar të raportit, është mosprezentimi i 
komunitetit serbe në proces - Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës ishin në të vërtetë serbë nga 
Serbia qendrore me një përvojë të ulët ose të diskutueshme, për punën e institucioneve arsimore 
të Republikës sëe Serbisë në Kosovë. 

 
Provimi i testit të matures 

Në vitin 2014, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Qeverinë e Kosovës ka 
marrë vendim që studentët të cilët kanë ndjekur arsimin fillor dhe të mesëm në gjuhën serbe 
mund të jshtrohen të ashtuquajtur "testin e maturës", e cilën provim japin nxënsit që ndjekin 
sistemin arsimor të Qeverisë së Kosovës, dhe në qoftë se  kalojë me sukses, vazhdojnë 
shkollimin në sistemin arsimor të Qeverisë së Kosovës. Aktualisht nuk ka numër zyrtar të 
nxënësve që janë nënshtruar në këtij provimi, si dhe për  versionin zyrtar të testit që nuk është në 
dispozicion të publikut, por sipas informatave jozyrtare që kemi marrë, shumë pak nxënës (më 
pak se 10), kryesisht nga komunitetet tjera pakicë, kanë vendosi të nënshtrohen testit dhe të 
ndryshoj sistemin arsimor në të cilën ata marrin pjesë. 

 
Roli i arsimit në sistemit e Republikës së Serbisë 

Arsimi në Kosovë në dekadat e fundit përfaqësonte njërën nga aspektet kryesore të 
identifikimit të komuniteteve, si për palën  serbe ashtu edhe për palën shqiptare. Edhe pse 
rrethanat politike, ekonomike dhe sociale të viteve 1990 dhe sot ndryshojnë në masë të madhe, 
përdorimi i arsimit gjithëpërfshirës si një nocion konceptual të identitetit dhe lirisë, është 
kryesisht i njëjtë. Për këtë arsye bëhet e qartë se arsimi, përveç rolit praktike ka edhe një kuptim 
simbolik të cilin një komunitet e merrë si çelës për përkufizimin e tij, dhe çdo ndryshim që 
potencialisht ndodh në fushën e arsimit do të ketë pasoja në të kuptuarit e komunitetit të tyre e 
cila në këtë arsim merrë pjesë. Duke pasur parasysh jostabilitetin afatgjate shoqërore dhe politike 
në Kosovë, veçanërisht në raportet e të dy bashkësit (serbë dhe shqiptarë), është shumë e 
mundshme që integrimi i sistemit arsimore në gjuhën serbe në Kosovë në sistemin e arsimit të 
Qeverisë së Kosovës,të ketë pasoja negative për komunitetin serb dhe për komunitetet të tjera në 
përgjithësi që të marrin pjesë në të. Për këtë arsye, çdo zgjidhje që kërkon integrimin, në një 
moment të caktuar nuk është e pranueshme, duke pasur parasysh se kjo mund të ketë shumë 
pasoja negative. 

 
Identiteti i komunitetit nuk duhet patjetër të mirret si e vetmja ose si argumenti më i 

rëndësishëm për vazhdimin e sistemit të arsimit në gjuhën serbe në Kosovë. Arsimi universitar 
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në sistemin e  Republikës së  Serbisë është në sistemin e zonës  të arsimit lartë Europiane, që do 
të thotë që ndjekin trendet evropiane, dhe se studentët të cilët kryejnë studime bazë, master dhe 
studimet e doktoraturës në një universitet në Serbi, kanë mundësi që pa probleme (në formën e 
verifikimit ose të studimeve shtesë) të vazhdojnë arsimimin e tyre në universitete të tjera në 
Evropë, e cila është edhe sistemi i hapësirës evropiane të arsimit të lartë. Me shumë institucione 
të lartë arsimore në rajon dhe më gjerë universitetet ose fakultetet kanë memorandume për 
bashkëpunim që mundësojnë këmbimin e studentëve dhe profesorëve, si dhe programe të 
përbashkëta arsimore / moduleve të ndryshme. Gjithashtu, studentët gjatë dhe pas studimit, kanë 
aftësinë kanë mundësi të kryejnë praktikat profesionale dhe të tjera në institucionet e tjera 
publike në Serbi, në përputhje me nevojat e tyre dhe në bazë të cilit fitojnë  të drejtën për të 
marrë certifikata shtesë dhe çmime. Përveç kësaj, Republika e Serbisë ofron arsimin falas për 
studentët e tij të cilët arrijnë një sukses të caktuar, kurse nxënësve dhe studentëve të ndryshme 
kredi e bursa gjatë arsimimit të tyre, si dhe bursa studentore për studentët që studiojnë jashtë 
vendit. 

 
Në fund, prashtrohet pyetja për kapacitet e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe 

tehonlogjisë pran Qeverisë së Kosovës për integrimin e sistemit të arsimit në gjuhën serbe në 
Kosovë, ose për krijimin e planeve dhe programeve të reja arsimore në gjuhën serbe në të gjitha 
nivelet e arsimit. Sistemi i arsimit në Qeverinë e Kosovës aktualisht është në procesin e krijimit 
dhe zbatimit të një kornize të ri të kurrikulës e cila në vetvete paraqet një lloj ngarkesë shtesë, si 
për Ministrinë kompetente ashtu edhe për aktorët lokalë. Përveç kësaj, arsimi universitar pran 
Qeverisë së Kosovës, edhepse teknikisht në përcjell standardet evropiane, për dallim nga sistemi 
i arsimit universitar në Serbi, nuk është në hapsirën e sistemit Evropiane të studimeve të arsimit 
të Lartë., i cili poasht është në listën e Shangajit.127)  Në anën tjetër serbët e Kosovës nuk kanë 
besim në kapacitetin e autorizimeve të Ministrisë që të ofroj plane dhe programe mësimore 
adekuate në gjuhën serbe, pasi në 16 vite të kaluara , përpos Komisionit për shikimin e librave, 
nuk ka bërë asgjë për arsim në pikëpamje të përpilimit dhe ofrimit të plan programeve mësimore 
në gjuhën serbe.   

 
Rekomandimet 
 

• Të gjendet modeli që kapacitetet e tanishme të arsimimit dhe sistemit shkencor në 
gjuhën serbe në Kosovë të mbrohen dhe të përparopjnë. 

 
• Të sigurohen mehanizmat juridike për njohjen e institucioneve arsimore në gjuhën 

serbe në Kosovë (në mënyrë që këto institucione nuk do të përdoren për qëllime të 
bisedimeve politike ndërmjet Serbisë dhe Qeverisë së Kosovës, por për qëllime të 
arsimit).  

 
• Të krijohen ose të përdoren mekanizmat ekzistuese për të ruajtur autonominë e 

sistemit arsimor, veçanërisht Universitetin, dhe në përputhje me rrethanat për të 
parandaluar ndikimet politike që janë në kundërshtim me atë që u theksua më 
sipër. 

 
• Të ruhen dhe të përshtaten programet mësimore në gjuhën serbe, duke ndjekur 

tendencat e ndryshimeve në të njëjtën gjë. 
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• Të krijohen kapacitete dhe mekanizma për përmirësimin e kapaciteteve arsimore 

dhe shkencore. 
 

3. Arsimi dhe tregu – ndërtimi i kapaciteteveизградња капацитета 
 
Arsimi dhe tregu - një përshkrim të problemit 

Problemi i sistemit arsimor i Republikës së Serbisë, përkatësisht të programit i cili është 
duke u zbatuar në shkollat e Serbisë qendrore, duke përfshirë edhe Kosovën, është uniformiteti 
dhe mungesa e përshtatjes së planeve dhe programeve arsimore, si edhe profilet e  ofruara 
arsimore, kryesisht në shkollat e të mesme dhe profesionale në rajon ku zbatohen. Serbia është i 
vetmi vend në Evropë që nuk ka Kornizën Kombëtare të Kualifikimeve (KKK), dhe si i tillë nuk 
ka një politikë të arsimit që ka për  qëllim krijimin e një ekuilibër midis arsimit dhe tregut të 
punës. 

 
Në tetor të vitit2015 Kuvendi Popullor i Republikës së Serbisë ka mbajtur një dëgjim 

publik me temën e përpilimit  të QKK, në të cilën Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit 
Teknologjik foli për planin e krijimit të NOK, e cila do të përfaqësonte një mekanizëm konkret 
për lidhjen e arsimit dhe tregut të punës.128)  Korniza kualitative kombëtare e kualifikimit është 
karrika më e rëndësishme ndërmjet arsimimt dhe tregut të punës , më saktësisht shkathëtësia dhe 
kompetenca që ofron arsimi, patjetër duhet të përgjigjet nevojave të tregut të punës në mënyr që 
të diplomuarit të punësohen sa më shpejt dhe në mënyrë direkte. 

 
Specifika e situatës shoqëroro-ekonomike në Kosovë ndikon që nevojat e tregut të punës 

të jenë më ndryshe prej nevojave të tregut të punës në Serbinë qendrore. Prandaj, arsimi që 
zbatohet në Kosovë duhet të përshtatet nevojave të tregut lokal dhe potencialit ekonomik të 
mjedisit. Nga ana tjetër, pyetja është nëse, dhe në ç'masë, NOK, e cila është aktualisht në ndërtim 
e sipër në Republikën e Serbisë do të marrin në konsideratë tregun Kosovar si treg relevante, dhe 
në ç'mënyrë do të bëjë atë. Aktualisht, Republika e Serbisë nuk ka pasqyrë të plotë për "situatën 
në terren" në Kosovë, si për shkak të gjendjes politike, ashtu edhe për  faktin  që me ekonomin 
lokale dhe ekonomin udhëheqin ministrtë e  Qeverisë së Kosovës me të cilën Ministria e 
Republikës së Serbisë nuk ka krijuar ndonjë mekanizëm për shkëmbimin  të të dhënave, nuk ka 
as ndonjë tjetër lloj bashkëpunimi. Këshillat të përkohshëme, të administratave në shkollat në 
Mitrovicën e Kosovës dhe  Ranilug , edhe institucionet arsimore të Republikës së Serbisë në 
Kosovë, po ashtu nuk kanë asnjë komunikim zyrtar me institucionet përkatëse të Qeverisë së 
Kosovës. Pra, edhe pse Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik e Republikës 
së Serbisë nuk ka njohuri për nevojat e tregut, statistika mbi punësimin dhe papunësinë e 
profileve të caktuara, planet qendrore dhe programet lokale ekonomike (të cilat direkt dhe 
indirekt ndikojnë në profilet që do të nevojiten në të ardhmen), pra nuk kanë institucionet lokale 
të Republikës së Serbisë në Kosovë. Andaj NOK e Republikës së Serbisë mund të ofrojnë një 
zgjidhje në drejtim të konvergjencës së arsimit, dmth. në profilin arsimor dhe nevojave të tregut 
të punës, (të përshtatshme dhe të suksesshme) por aplikimi i tyre në Kosovë mbetet shumë e 
diskutueshme. 

 
Për shkak të mungesës së komunikimit zyrtra në mes të dy sistemeve arsimore, nuk ka 

qasje të plotë në politikën e arsimit të dy sistemeve, për këtë arsye nuk edhe në arsim /në profilet  
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profesionale që ofrojnë të dy sistemet. Gjithashtu, nuk ka shkëmbim të të dhënave në mes të dy 
sistemeve, të cilat do të lejoninë konvergjencën e tyre ose harmonizimin në çështje të caktuara. 
Prandaj, të gjitha informatat e të dy sistemeve, potencialisht mund të kenë të dy palët, janë të 
dhënat e përgjithshme që mund të jenë në dispozicion të publikut,  ato mund të gjenden në faqet 
e internetit, në gazeta ose në dokumentet legjislative. Dallimet e përshkruara më parë në sistemet 
mund të çojnë në "prodhimin" profile të njëjta por me kualifikime të ndryshme në një treg, për 
shkak të kurrikulave të ndryshme, si dhe të qasjes në konceptin e transmetimit dhe marrjes së 
njohurive. Gjithashtu, potencialisht mund të  çojë deri te ngopja e profileve të veçanta që ofrojnë 
të dy sisteme arsimore ose deri te mungesa e profileve të tjera që nuk ofron asnjë sistem. E gjithë 
kjo çon në ekzistencën e dy politikave të ndryshme dhe strategjive të dy sistemeve që "luftojnë" 
në një treg shumë të vogël dhe të varfër. 

 
Së fundi, është e rëndësishme të theksohet se ndryshimet strategjike në fushën e arsimit, 

të zbatuara nga Qeveria e Kosovës, apo të Ministrisë kompetente, gëzon një vëmendje të madhe 
nga ana e institucioneve ndërkombëtare. Për shembull, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, në 
vitin 2015 filloi një projekt që shqyrton dhe mbështet harmonizimin e programeve të trajnimit 
dhe ri-trajnimit profesional me nevojat e tregut të punës. Për këtë arsye, komuniteti 
ndërkombëtar ka njohur rëndësinë por edhe mungesën e  lidhshmëris midis arsimit dhe tregut, 
dhe në kuadër të politikës së saj ndaj Kosovës,  arsimin rendit si një nga prioritetet aktuale dhe të 
ardhshme. Në të kundërt, mbështetja e komunitetit ndërkombëtar për sistemin arsimor të 
Republikës së Serbisë në Kosovë është shumë i kufizuar, dhe i reduktuar ka të bëjë me ndërtimin 
/ renovimin e objekteve ose të pajisjeve dhe me furnizim. Duke parë situatën në terren, dhe duke 
pasur parasysh burimet të rëndësishme  të institucioneve ndërkombëtare për të investuar në 
sistemin e arsimit të Qeverisë së Kosovës, mund të konkludohet se burimet të investuara në 
arsim në gjuhën serbe janë të papërfillshme. Edhe pse ka programet dhe iniciativat për investime 
në infrastrukturë,ato shpesh janë të papërshtatshme apo të pamjaftueshme, ndërkohë që 
investimet në ndërtimin dhe rritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore pothuajse nuk ekziston. 
Institucionet arsimore në gjuhën serbe në Kosovë përballen me probleme të tjera, kur është fjala 
për ndihmën e komunitetit ndërkombëtar, dhe për statusin ligjor të këtyre institucioneve. Për 
shkak të mungesës së qartësisë lidhur me statusin ligjor të institucioneve arsimore në gjuhën 
serbe ato nuk janë në gjendje të merren në konsideratë për forma të caktuara të ndihmës 
ndërkombëtare posaqërisht për zhvillimin e infrastrukturës, burimeve teknike apo njerëzore, ose 
ushtrimin e programeve dhe projekteve të bashkëpunimit ndërkombëtar të caktuara. Fondet 
ekzistuese të organizatave ndërkombëtare, sidomos ato që nuk janë me status-neutral të 
dedikuara  për arsimin, nuk përfshijnë institucionet arsimore në gjuhën serbe, si përdorues 
potencial. pasi që këto institucione nuk trajtohen si subjekte juridike, por si një strukturë paralele. 
Për më tepër, ekziston edhe problemi i mundshëm për arritjen e bashkëpunimit në mes të 
Universitetit të Prishtinës, me seli të përkohshme në Mitrovicë me organizatat ndërkombëtare që 
kanë status-neutral, për shkak të emrit të Universitetit, të cilin organizatat ndërkombëtare të 
njohura si  Universitet në Mitrovicë. 
 
Kapaciteti i sistemit arsimor 

Pas konflikteve të armatosura dhe zhvillimeve tjera në vitin 1999 dhe 2000, një numër i 
madh i institucioneve arsimore nën administrimin e Republikës së Serbisë në Kosovë, duke 
përfshirë edhe Universitetin e Prishtinës, me seli të përkohshme në Mitrovicë, u detyruan të 
zhvendosen nga vendi i tyre primar. Për disa prej tyre janë ndërtuar objekte të reja, ndërsa pjesën 
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më të madhe ndajnë hapsirën e objekteve me institucionet e tjera që ishin aty më parë. Për 
shembull, shkolla fillore Kralj Milutin në Graçanicë ndan objektin-ndërtesën, me dy shkolla të 
tjera. Për shkak të këtyre rrethanave, objektet e caktuara punojnë në dy ose edhe tri ndërrime. 
Nxënsit që ndjekin mësimet në një shkollë në objekte të tilla (objektet që përdorin më shumë 
shkolla) vuajnë pasojat, si në kohë ashtu edhe gjatë  mësimit në shkollë,gjithëashtu edhe në 
kohën e tyre të lirë dhe në punë. Nxënsit të cilët shkojnë në shkolla ku mësimi zhvillohet në tri 
ndërrime, orët npër këto klasa fillojnë shumë herët (për nxënësit e ndërrimit të parë), dhe 
përfundon shumë vonë (për nxënsit në ndërrimin e tretë). Personeli mësimdhënës, për shkak të 
kohës dhe hapësirës së kufizuar, nuk ka mundësi për të kryer plr të zhvlluar mësimet në mëbyrë  
të përshtatshme / mësimet plotësuese apo për të organizuar aktivitete jashtëshkollore. Gjithashtu, 
duke pasur parasysh se ndërtesat shkollore janë ndërtuar dhe pajisur në përputhje me kapacitetet 
e nevojave dhe mundësive të institucioneve që janë dedikuar për përdorimin e objektit, dhomat 
janë shpesh jo të mjaftueshme për zhvillimin e procesit mësimor, pajisjeve mësimore janë të 
shkatruar shpesh nga përdorimi i tepruar ose mungojnë tërsisht. Nga ana tjetër, nxënsit janë të 
obliguar që aktivitetetet  të cilat zhvillojnë në kohën e lirë të përshtatin punës së shkollës që 
punon në ndërrime që për pasoj mund të katë braktisjen e disa aktiviteteve, kryesisht për shkak të 
orarit të papërshtatshëm. 

 
Hapësira e jo e mjaftueshme, mungesa e pajisjeve, puna në shumë ndërrime, si dhe 

rrethanat e tjera shoqëroro-ekonomike dhe politike, kanë ndikuar shumë në cilësinë e  
transferimit të njohurive, qasjen e stafin mësimor,dhe qëndrimin ndaj edukimit të nxënsve. 

 
Edukatorët, mësuesit dhe stafi janë të detyruar me ligj për të vazhduar dhe zhvilluar 

aftësimin profesionale përmes pjesëmarrjes në programet e trajnimeve profesionale të miratuara 
më parë nga Instituti për Avancimin e Arsimit dhe Edukimit. 129)  Këto programe shpesh të 
ofruara nga ana e institucioneve ose organizatave që janë në Serbin qendërore, që kuadrit 
professional e bëjnë të kenë qasje të vështir në institucionet e Kosovës. Poashtu dhënja e 
provimeve për licencë zhvillohet vetëm në Beograd, në lokalet e Ministris përkatëse, në terminin 
më pare të caktuar. Mundësia e lëvizjës së lire, shpenzimet të larta, 130) ndikimet politike 
ndikojnë në politikën udhëheqëse të institucioneve arsimore dhe ata kanë pasur ndikim negative 
në kuadrin arsimor , në raporte me nxënës dhe student. Për shkak të kuadrit të pakualifikuar 
mësimor, qasjes jomoderne procesit mësimor, hapsirës joadekuate, kufizimit të resurseve 
arsimore, interesimi I nxënësve dhe studentëve për të pranuar dituri dhe aftësi bie në pyetje. Në 
fund , kjo bien edhe në pyetje kapacitetin e tyre që në të ardhmën njohurit dhe aftësit të fituara  
t’i përcjedhin gjeneratave të reja.   
 
Rekomandime për lidhëshmëri të arsimit me tregun e punës 

 
• Në mënyrë të përshtatshme  të përcaktohen  nevojat e tregut të punës në Kosovë. 
 
• Të bëhet një analizë krahasuese të nevojave të tregut të punës dhe programeve arsimore 
/ profilet që aktualisht ofrohen në institucionet arsimore të Republikës së Serbisë në 
Kosovë. 
 
• Të përgatitet një program për promovimin e programeve arsimore ekzistuese në 
përputhje me përcaktimet e nevoja tëtregut. 
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• Përshtatur Kurrikula ekzistuese e arsimit të përshtatet oferatave të profileve arsimore në 
përputhje me vlerësimin e nevojave arsimore në nivel të Kosovës. 
 
• Të hapen/ofrohen profile të reja arsimore në përputhje me nevojat e tregut në Kosovë të 
përcaktuara më parë. 
 
• Të zhvillohet Korniza Kombëtare e Kualifikimeve (KKK), i cili korrespondon 
plotësisht me nevojat e përcaktuara në tregun e Kosovës. 
 
• Të vendoset dialogu midis sektorit publik (arsimit) dhe sektorit privat për një planifikim 
të qartë strategjik në fushën e arsimit. 
 
• Të vendoset komunikimi në mes të dy sistemeve arsimore për të shkëmbyer të dhënat; 
planet strategjike; dhe për të  përfshir planet dhe programet e politikës qendrore dhe 
ndërkombëtare. 
 
• Të hapen Qendra për zhvillim profesional në komunat me shumicë serbe. 
 
• Të krijohen mekanizmat që do të lejojnë të gjitha institucionet arsimore në Kosovë, të 
kenë mundësi të aplikojnë dhe të kenë qasje të barabartë në konkurse publike 
ndërkombëtare. 

 
o Të propozohet krijimi e një grupi punues, i cili do të përfshijë të gjithë 

përfaqësuesit përkatëse, me qëllim të gjetjes dhe krijimit të këtij 
mekanizmi. 

 
o Duhet  përdorur mekanizmat ekzistueser të ushtrohet presion mbi aktorët e 

përfshirë në këtë proces, institucionet relevante, si dhe përfaqësuesit 
ndërkombëtarë për funksionimin efikas dhe për zbatimin e marrëveshjeve. 

 
o Të sigurohet transparenca e procesit - të organizohen debatet publike, 

debate, dhe in formimi i rregullt dhe i domosdoshëm i mediave  për punën 
e grupit të punës dhe progresit  

 
Rekomandime për përmirësimine kapaciteteve të arsimit 
 
1,        Të zbatohet analiza e detajuar: 
 
a.Nevojat e resurseve njerëzore 

I  Nxënësve/studentëve 
II Kuadreit mësimor 

b.   Kapaciteteve teknike  
I  Hapsirave/infrastrukturës 
II Paisjeve teknologjike 
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2. Të vendoset strategjia arsimore bazuar në analizat e mëparshme mbi kërkesat dhe 
kapacitetet  më pare të definuara të cilat para së gjithash do të mbështeten në politikën e 
avansimit të kualitetit  

 
3. Në përputhje me analizën e kërkesa dhe analizën e situates kadrovike të bëhet punësimi I 

kuadrit arsimor  ku nuk ekzistojnë: 
a.Vende të cilat i mbajnë kuadrot jo të kvalifikuar me kuadrot të kvalifikuar 
b.Politikën e punësimit të bazohet në rend të parë në kualitetin dhe kualifikimin e      
kandidatëve 
v.  Përparsi në punësim të ipet kuadrove të cilët janë përcaktuar të jetojnë në Kosovë.  

 
4. Të sigurohen mjetet financiare për aftësimin e detyrueshëm professional dhe dhënjën e  

provimit për licencë (në mënyrë të shpenzimet most ë bartin kuadrot arsimore dhe 
profesionale): 
a.Të krijohen mekanizma që do të udhëheqin në mënyrë transparente me mjetet  
financiare(që most ë vie deri te keqëpërdorimet) 
b. Të ipet përparsi për provime dhe aftësim dhe profesional kuadrove që janë përcaktuar 
të jetojnë në Kosovë. 

 
5. Të themelohet qendëra për hulumtimin e inovacioneve dhe zhvillim shkencor e 

professional për tërë kapacitetet e sistemit arsimor. 
a. Të formohen degët për zhvillimin e ndërrmarjeve start up . 
b. Të sigurohet funkcionimi teknik dhe adekuat i resurseve njerëzore.  
v Të përgatiten programet adekuate,permanente (tërëjetësore) dhe moderne për arsim 
spaipas përcaktimeve të nevojave të mëparshme. 

 
6. Në të gjitha segmented kë për atë ekziston nevoja të zhvillohet sistemi elektronik i arsimit 

si mbështetje për modernizimin e sistemit të arsimit.  

KUJDESI SHËNDETËSOR 
 

Kujdesi shëndetësore është aktivitetit i organizuar dhe gjithëpërfshirës i shoqërisë me 
qëllim për të arritur nivelin më të lartë të mundshëm të ruajtjës së shëndetit të  qytetarëve dhe 
familjeve të tyre. Kujdesi shëndetësor përfshin zbatimin e masave për ruajtjen dhe përmirësimin 
e shëndetit të qytetarëve, parandalimi, evitimin dhe zbulimin e hershëm të sëmundjeve, 
lëndimeve dhe çrregullimeve të tjera shëndetësore, trajtimin e duhur dhe efektiv dhe 
rehabilitimin. 131) Ata që duhet të përfshihen në dhënien dhe zbatimin e mbrojtjes së shëndetit 
janë të gjithë - qytetarët e Republikës, dhe çdo pjesëmarrës ka të drejtën e plotë për të kërkuar 
dhe për të marrë shërbimet e nevojshme. Parimet themelore të sistemit shëndetësor në 
Republikën e Serbisë janë  gjithëpërshmëria,drejtësia, gjithëpërfshirja, kontinuiteti, përmirësimin 
e cilësisë dhe еfikasiteti. 132) 
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Aktualisht në Kosovë, ekzistojnë dy sistemin të kujdesit shëndetësor - një që ofron 
Republika e Serbisë, dhe një që ofron Qeveria e Kosovës. Pas konflikteve të armatosur dhe 
zhvillimeve tjera në vitin 1999 dhe 2000, Serbia, ndër të tjera, mbanë edhe institucionet e saja të 
mirëqenies në Kosovë, kryesisht për të siguruar kujdesin e duhur shëndetësor komunitetit serb 
por edhe të tjerëve që jetojnë atje. Rrethanat që pasuan - duke lëvizur nga institucionet primare , 
largimi i stafit profesional dhe kuadrove të tjera, pastaj  çështja e statusit ligjor e me këtë edhe 
problemi i kërkesave  dhe furnizimit me mallra dhe shërbime të caktuara ... kanë ndikuar në 
cilësinë dhe dhe mundësit e sistemit shëndetësor. Megjithatë, serbët e Kosovës vazhdojnë të 
përdorin shërbimet ekskluzivisht të sistemet të kujdesit shëndetësor të tyre, duke besuar se ai 
është, megjithë problemet që sistemi përballet, është akoma më e avancuar, më e plotë dhe më e 
besueshme se sistemi e kujdesit shëndetësor e Qeverisë së Kosovës. Duke pasur parasysh se e 
drejta themelore e pacientëve për të zgjedhur mjekun e tyre, dhe me këtë edhe institucionin apo 
sistem, bazuar në besueshmëri, përvojë dhe parametra të tjerë, është e rëndësishme për të marrë 
parasysh pikëpamjet e komuniteteve kur është fjala për të ardhmen e sistemit të kujdesit 
shëndetësor shërbimet e të cilit përdoren. 

Sistemi i kujdesit shëndetësor i Republikës së Serbisë përfshin tri nivelet e kujdesit: 
primare, sekondare dhe terciare. Në territorin e Kosovës, aktualisht ka dy qendra klinike spitalore 
- Qendra  Klinike Spitalore në Prishtinë me seli në Graçanicë, dhe Qendra Klinike Medicinale e 
Mitrovicës me seli në Mitorovicën veriore. Institucionet e tjera të kujdesit shëndetësor - qendrat 
spitalore dhe klinika dhe ambulancat, janë të vendosura në të gjithë territorin e Kosovës, ndërsa 
ato publike (shtetërore) barnatore ekzistojnë vetëm në Gjilan dhe Mitrovicën e Veriut. 

 

* 

Për të kuptuar sistemin e kujdesit shëndetësor të Republikës së Serbisë, i cili aktualisht 
ekziston në Kosovë, si dhe problemet  e sistemit të kujdesit shëndetësor, me të cilat pjesëmarrësit 
ballafaqohen me të, është e nevojshme të analizohen aspektet kryesore të sistemit - stafi 
profesional, pajisjetë dhe infrastrukturën - nga dy këndvështrime: 1) shfrytëzuesve të shërbimeve 
shëndetësore, dhe 2) ofruesit e kujdesit. Dallimet e dy sistemeve ekzistuese të kujdesit 
shëndetësor do të shqyrtohen shkurtimisht në segmentin e fundit të këtij kapitulli, për të kuptuar 
qëndrimet dhe nevojat e komunitetit serb për kujdesin e shëndetit të Republikës së Serbisë, 
pavarësisht ekzistencës së sistemit të tjetër të kujdesit shëndetësor që administrohet nga Qeveria 
e Kosovës. 

1. Qasja në kujdesin shëndetësor  

Kur ne flasim për kujdesin shëndetësor duhet të kenë parasysh dy gjëra: 1) parandalimin 
e problemeve shëndetësore dhe 2) trajtimin preventiv të problemeve shëndetësore. Praktika në 
institucionet shëndetësore në Kosovë nën administrimin e Republikës së Serbisë është e tillë që 
për shkak të mjeteve të kufizuara, vëmendja drejtohet kryesisht në trajtimin e problemeve 
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shëndetësore, ndërsa parandalimi i tyre është vendosur në plani të dytë. Duke pasur parasysh 
situatën specifike të këtyre institucioneve shëndetësore, që janë kushtëzuar për shkak të ngjarjeve 
të ndryshme historike (të cilat çuan në problematizimin e statusit ligjor ), por edhë të problemeve 
të brendshme (problemi i hapësirave, prokurimit të materialeve, mungesa e personelit të 
kualifikuar), janë të qarta probleme dhe vështërsit në funkcionimin e kujdesit shëndetësor. Mjetet 
të pamjaftueshme finaciare, resurseve, mbikëqyrja e  pamjaftueshme në fushëveprimeve, 
kualiteti i kudrove profesional të disponueshme , mungesa e hapësirave adekuate, si dhe shumë 
rrethana të tjera, duke përfshirë edhe  neglizhencën dhe indiferencën, kanë ndikuar që pothuajse 
kudo në Kosovë të mos ketë shërbime të zhvilluara dhe mekanizma  të tjera për parandalime dhe 
këshilla. Programet preventive, të cilat zbatohen, shpesh janë të bazuar në veprimet individuale 
pa vazhdimësi në praktikë. Këto janë kryesisht tribunat, orët   publike në shkolla, debate, etj, të 
organizuara nga organizatat ndërkombëtare dhe OJQ-të lokale. Në shumicën e rasteve, këto 
veprime janë pa mbështetje dhe pa bashkëpunim të duhur me institucionet zyrtare dhe me 
institucionet për kujdesin shëndetësor. Gjithashtu, në shumicën e rasteve shfrytëzuesit nuk janë 
të informuar sa duhet në lidhje me mundësitë dhe shërbimet që ofrojnë institucionet 
shëndetësore, për ç'arsye jo radhë vendosin të drejtohen nstitucioneve shëndetësore në Serbi 
institucionet ose institucioneve shëndetësore private shëndetësore, në Serbinë qendrore apo në 
Maqedoni.  

 Përshkrimi i problemit  

1. Personeli profesionale 

Nga ana tjetër, asnjëherë nuk është bërë një listë adekuate të personelit të përgjithshëm në 
dispozicion, as të instutucioneve dhe përdoruesëve, gjë që ka bërë të pamundur një menaxhim 
adekuat të burimeve njerëzore në shëndetësi.133) Për më tepër, çështja e kapacitetit dhe 
njohurive të personelit aktual  menaxherial për menaxhimin modern të burimeve njerëzore dhe 
materiale, si emërimi i pozitave drejtuese në objektet e kujdesit shëndetësor shpesh është bërë në 
bazë të konsideratave dhe aktiviteteve politike, për ç'arsye shpesh injorohet cilësia e kandidatëve 
dhe / ose planet strategjike të zhvillimit të institucioneve. E gjithë kjo  kryesisht ka ndikuar edhe 
në organizimin e brendshëm të institucioneve dhe objekteve të kujdesit shëndetësor, dhe të 
punësuarve në to. 134)  

Që të mund të punojnë të gjitha nivelet e kujdesit shëndetësor  në rrethana të caktuara, 
është bërë riorganizimin e stafit profesional. Riorganizimi i mjekëve, në disa vende, është kry në 
mënyrë që mjekët specialistë kanë marrë pozicionin e mjekut të përgjithshëm në ambulanca dhe 
shërbime të emergjencës, pasi ata janë të parët "stacione" të qytetarëve dhe mjekët në to janë të 
nevojshëm. Përveç kësaj, në përputhje me ligjet dhe rregulloret në fuqi, vetëm mjekët e 
përgjithshëm kanë të drejtë t'i përshkruajnë receta të veçanta, domethënë medikamente, për 
ç'arsye është e domosdoshme që mjekët specialistë zyrtarisht të marrin titullin e mjekut të 
përgjithshëm. Megjithatë, ky problem nuk është zgjidhur plotësisht, sepse në disa zona rurale 
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ende nuk ka ambulanca të mjaftueshme (ose nuk ka fare) mjekë, që do të thotë se qytetarët janë 
të privuar nga mundësia e marrjes së ndihmës adekuate mjekësore në afërsi të tyre. 

Nga ana tjetër, punësimi i specialistëve si mjekë i përgjithshëm të çon në mungesën e 
mjekëve specialist, dhe pacientët janë të ballafaquar me problemin se edhe kur ata marrin një 
ndihmë primare, nuk mund të marrin ndihmën sekundare shëndetësore.135).   

Në këto situata, përdoruesit e institucionit në të cilin ofrohet ndihma pohojnë se 
ridrejtohen në institucione të tjera, ose në Kosovë ose në Serbi. Gjithashtu, ndihma terciale  në 
Kosovë, edhe pse ekziston zyrtarisht në Qendrën Klinike Spitalore, në praktikë kjo nuk është në 
shërbim të pacientëve për shkak të mungesës së hapësirës adekuate dhe pajisjeve, që është 
arsyeja pse për këtë lloj të shërbime shëndetësore, ndaj përdoruesit ridrejtohen në institucioneve 
të kujdesit shëndetësor në Serbi. 

Këto mangësi kanë për pasojë largimin e pacientëve në institucione tjera ose te  ekspertët 
tjerë që kanë ndikim të drejtpërdrejtë tek përdoruesit. Shumë shpesh, përdoruesit janë të detyruar 
të harxhojnë në mënyrë shtesë reusurset e tyre personale për të marrë një shërbim të duhur. Në 
disa raste vjenë edhe deri te përkeqësimi i gjendjes shëndetësore të pacientit para se ai të vij deri 
në institucionin që mund të sigurojë shërbime në mënyrë adekuate. Nga ana tjetër, sistemi i 
kujdesit shëndetësor përkatësisht institucionet shëndetësore, po humbasin klientët potencial dhe 
me këtë edhe mundësin për  të përmirësuar afarizmin dhe realizimin e fitimit. 

2. Pajisjet 

Spitalet kosovare nën udhëheqjen e Qeveris të Republikës së Serbisë poashtu kanë 
problem me paisjet themelore specijalistike. Në kuadër të spitaleve të përgjithëshme nuk ka 
paisje themelore për të ofruar të gjitha  shërbime brenda reparteve që janë të parapara për 
shfrytëzuesit ndaj ata shpeshë marrin shërbime gjysmake ose jo të plota. 136) Shumica e 
spitaleve nuk kanë pajisje për diagnozën e hershme, ose ato nuk janë të mjaftueshme, kështu që 
një makinë (të tilla si mamografia) transferohet nga spitali në spital, duke pamundësuar pacientët 
të kenë qasje ndaj tyre me vullnet të lirë, përkatësisht nevojës, duke rritur kështu rrezikun e 
prishjeve të mundshme për shkak të zhvendosjës së përhershme. Prandaj nuk është për t'u habitur 
që pajisjet që ekzistojnë në institucionet shëndetësore shpesh nuk janë në veprim për shkak të 
përdorimit të gjatë apo të tepruar, pasi bëhet fjalë për gabimet më të vogla ose të mëdha, dhe ka 
raste që disa prej tyre janë duke pritur disa  muaj për të riparuar. Gjatë kësaj kohe, pacientët janë 
të detyruar të shkojnë në spitale shëndetësore të  Kosovës apo në Serbi. 

Problemi për shfrytëzuesit e shërbimeve shëndetësore nuk përfundon me detyrimin e 
shkuarjës në institucione tjera, pasi automjetet e institucioneve shëndetësore ose ndihma e 
shpejtë që përdoret për të transportuar pacientët, veçanërisht automjet të institucioneve që janë të 
vendosura në zonat rurale, shpesh nuk janë në gjendje të rregullt. Automjetet janë kryesisht të 
vjetra dhe me një numër shumë të lartë të kilometrave, kështu që në përdorimin e tyre dëmtimet 
janë të shumëllojshme. Gjithashtu, disa automjete kanë mundësi të kufizuar për transportin e 
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pacientëve, sepse në vend të shtratit në pjesën e pasme kanë karrika. Nga se u tha më sipër mund 
të konkludohet se automjetet nuk janë adekuate, por edhe nuk janë as të sigurt për të transportuar 
pacientët. Prandaj nuk është për t'u habitur se pacientët zakonisht insistojnë, nëse është e 
mundur, të sigurojnë transportin vetë deri te  vendet e duhura.  

3. Infrastruktura 

 Pas konflikteve të armatosura dhe zhvillimeve të në vitin 1999 dhe 2000, shumica e 
institucioneve shëndetësore duhej të zhvendosen nga vendi i tyre primare - për disa prej tyre janë 
ndërtuar objekte të reja, ndërsa disa të tjerë përdorin objektet ekzistuese që në parimin janë 
hapësira të huazuara. Disa prej shembujëve të objekteve të dislokuar janë Qendëra Klinike 
Spitalore në Prishtinë e vendosur në Graçanicë, dhe Qendra e Shëndetit në Gjilan e cila është e 
vendosur në Pasjan. Duke patur parasysh se këto institucione, janë të ndërtuara disa herë, me 
ndihmën e donacioneve dhe pa një plan strategjik dhe qasje, ose këto hapësira janë marrë me  
qira të cilët kanë pasur destinime tjera, shumica e këtyre hapsirave  janë të papërshtatshme të 
ofrojnë shërbime. Në anën tjetër, institucionet shëndetësore, të cilat kanë mbetur në objektet e 
tyre, kanë probleme me gjendjen e ndërtesave në të cilat ata janë të vendosur, sepse nuk janë 
rinovuar me vite të tëra dhe nuk janë  ruajtur. Në disa raste, kushtet në këto objekte janë më keq 
se në objektet e zhvendosuru pas vitit 1999. 

Në shumë spitale dhe Qendëra nuk ekziston ndarje e qartë brenda tyre, në reparte sipas 
specijalizimeve e as shpërndarja brenda reparteve ekzistues nuk është bërë në mënyrë adekuate. 
Në disa institucione nuk janë respektuar kushtet e standardeve higjienike, si dhe shpërndarja e 
hapësirave, madhësia e tyre, materialet nga të cilat ata janë ndërtuar, kapacitetet, si  dhe çështjet  
e mjedisit të njeriut ku eksponohen  pacjentët. Dhoma të cilat do të duhej të ishin në etazh, si sala 
e operacionit në disa raste janë të vendosura në katin përdhes, mu për shkak të ndërtimit 
joadekuat të objekteve të reja ose të atyre që përdoren përkohësisht. Përveç kësaj, shumica e 
objekteve nuk kanë të siguruar qasje për personat me aftësi të kufizuara. Për shkak të zonës 
joadekuat përgjithësisht ekziston mundësia për shfaqjen e infeksioneve dhe sëmundjeve në një 
nivel të lartë. 

 

 * 

 

 Qasja në kujdesin shëndetësor do të thotë mundësia që siguruara të ketë qasje dhe të 
shfrytëzoi shërbimet shëndetësore të ofruara që janë të garantuara  atij me Kushtetutë  dhe me  
kornizën ligjore të Republikës së Serbisë. Ajo që ne mund të vrejmë nga rastet e përshkruara 
është se shpesh ndodh që të drejtat ligjore, përdoruesit nuk mund të realizojnë , ose i realizojnë 
me vështirësi, për shkak të "realitetit në terren". Programet preventive pothuajse nuk ekzistojnë, 
dhe për këtë arsye nuk ekziston as mundësia për qytetarët për të mësuar në lidhje me të drejtat e 
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tyre, mundësitë, apo për t'u kujdesur për shëndetin e tyre mendor. Trajtimi i problemeve 
shëndetësor është e vështirë edhe për shkak të mungesës së personelit ose materialit , si dhe për 
shkak të kushteve të këqija në institucionet, dhe së fundi edhe për shkak të  qasjes së 
përgjithshme ndaj kujdesit shëndetësor që mund të vlerësohen si i pamjaftueshëm. 

Përveç kësaj, kujdesit shëndetësor, bashkë me posedimin e sigurimit shëndetësor do të 
duhej të jetë pa pagesë, mirëpo kryesisht nuk është kështu për shkak se rrethanat imponojnë 
kosto direkte dhe indirekte në formën (orarit të lirë ose të punës), shpenzimeve të udhëtimit (nëse 
ndihma e kërkuar në një institucion të veçantë mjekësor nuk mund të jetë me kusht për shkak të 
rrethanave të lartpërmendura) dhe burimeve tjera  të ndryshme. Ka raste të shpeshta kur analizat 
bëhen  në laboratorë privatë për shkak të mungesës së pajisjeve, ose, më së shpesh reagenesa, në 
laboratorët e spitaleve ose qendrave; udhëtohet (me automjetet private , ose me shpenzimet 
vetanake) në vende të tjera për shkak se qyteti ku pretendohet të kërkohet ndihma për disa 
shërbime nuk ka pajisje të duhura ose personeli nuk është trajnuar, dmth, shërbimet e 
pretenduara nuk janë në dispozicion. Një mjet për të transportit të institucioneve mjekësore është 
e pamjaftueshme për të transportuar pacientët. 

2. Ofrimet për kujdesin shëndetësor 

Përshkrimi i problemit 

1. Kuadri 

Mungesa e stafit profesional nuk është një problem që haset vetëm nga përdoruesit e 
shërbimeve shëndetësore, por edhe institucioni shëndetësor  që punësojnë këto kuadra. Vendimi i 
Republikës së Serbisë për të ndaluar punësimin në sektorin publik , që është në fuqi që nga viti 
2013, nuk ka anashkaluar edhe institucionet publike në Kosovë, përkundër situatës specifike në 
të cilën ata e gjenden , dhe nevojës për personel të kualifikuar. Në anën tjetër, institucionet 
shëndetësore janë duke luftuar për të mbajtur dhe ekspertët që kanë, pasi që shumica e personelit 
mjekësor përpiqet profesionalisht të aftësohen në institucione që  funksionojnë në Serbinë 
qendrore ose jashtë vendit. Arsyet për këtë, në shumicën e rasteve, janë kushtet e dobëta të 
punës, pasiguria, ndikimi i politikës në operacionet e menaxhimit të institucioneve, si dhe frika e 
kalimit në sistemin shëndetësor të Kosovës, e cila nuk është në përputhje me sistemin e 
Republikës së Serbisë. 

Pas përfundimit të studimeve të medicënës, mjekët kanë obligim të kryejnë stazhin e 
praktikantit në një nga institucionet shëndetësore dhe të kalojë provimin e licencimit për të marrë 
një leje pune.137). Shpesh mjekët përfundojnë stazhin e praktikantit ose specializimin e 
mëtejshëm në ndonjërin nga institucionet shëndetësore të Republikës së Serbisë në Kosovë, dhe  
pas përfundimit të stazhit  ose specializimit por mbeten shumë të shkurtër në ato institucione, 
kryesisht për aq sa  janë të detyruar me ligje, me kontratë, ose aspak nuk qëndrojnë. Një numër i 
madh i mjekëve të rinj largohen nga Kosova për të kërkuar punë ose shkollim të mëtejshëm, 
ndërsa një pjesë mbetet në Kosovë, duke shpresuar që do të krijohen mundësit për punësim, që 
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është gjithnjë e më pak. E gjithë kjo - ndalimi për punësim, largimi i ekspertëve dhe kuadrit të ri, 
kushtet e punës - ka për pasoj mungesën e personelit që punon në institucionet shëndetësore, por 
edhe ofrimin e dobët të kuadrit potencial për punësim në tregun e punës. 

2. Paisjet 

Problemi që zakonisht theksohet, si nga kuadri i të punësuarve ashtu edhe nga ata në 
administratën e institucioneve shëndetësore, është mungesa e pajisjeve bazë, furnizimi me 
materijal mjekësor dhe me medikamente. Prokurimi i meterijaleve medicinale është veçanërisht e 
vështirë, pasi nuk bëhet në mënyrë të vazhdueshme për shkak të kufizimeve ligjore mbi 
importimin e mallrave. Institucionet shëndetësore si ato publike (shtetërore) ashtu edhe 
barnatoret  nuk janë të regjistruar në Kosovë dhe për këtë shkak nuk trajtohen si subjekte 
juridike, dhe ata nuk mund të kryejnë prokurimin e ilaçeve dhe mallrave të caktuara. Barnatoret 
publike (shtetërore) 138) nuk mund të jenë të regjistruar sit ë tillë në sistemin e kujdesit 
shëndetësor në Kosovë, pasi që sistemi shëndetësor i Pushtetit të Kosovës njeh vetëm barnatoret 
private, ndërkaq në qendrat e mjekësisë familjare ka individë që bëjnë punën e prokurimit dhe 
shpërndarjen e furnizimeve mjekësore dhe ilaçeve. Disa barnatore  në sistemin e Republikës së 
Serbisë, edhepse të regjistruar në Serbi, dhe në Kosovë (si barnatore private), nuk  dështojnë të 
bëjnë blerjen e ilaçeve në këtë mënyrë. Megjithatë, procesi i prokurimit është ende e vështirë dhe 
kërkon shumë kohë, që rezulton me shkëputje të kontratave, si dhe koston e lartë të barnave, 
sidomos të atyre që janë në listën negative e që në krahasim me çmimin e tyre në Serbinë 
qendrore ose në barnatore private në Kosovë janë më të larta. Për shkak të mungesës së 
materialit, shpesh ka kufizime në zbatimin, e kujdesit shëndetësor primar dhe sekondar , ndërsa 
mjekët në disa raste janë të detyruar që pacientët të dërgonë në anën tjetër.  

Pushteti lokal i sistemit të qeverisjës së Kosovës ka disa mjete  financiare pran drejtorive 
komunale të shëndetësisë dhe kujdesit social, të cilat përdoren për të ndihmuar institucionet 
shëndetësore të vendosura në territorin e këtyre komunave. Këto fonde shpërndahen direkt nga 
niveli qendror, pas miratimit nga Ministria e Financave. Lartësia e fondeve, përkatësisht buxheti 
vjetor për kujdesin shëndetësor primar dhe sekondar në një komunë është përcaktuar në bazë të 
numërit të popullsisë në komunë. 139) Siç u tha më parë, për planifikimin e buxhetit komunal 
shfrytëzohet regjistrimi i popullatës prej vitit 2011, e cila është bojkotuar nga ana e komunitetit 
serb në masë të madhe. Pasoja e kësaj është buxheti i pamjaftueshëm pothuajse në të gjitha 
komunat me shumicë serbe, e cila më pas çon në investime të e pamjaftueshme për kujdesin 
shëndetësor primar dhe sekondar në komunë. Përveç kësaj, prioritetet për ndarjen e buxhetit janë 
bërë në nivel qendror, duke lënë pak ose aspak hapësirë për përshtatjen e tyre ndaj nevojave të 
institucioneve shëndetësore lokale. Ndihma për  shëndetësin primare në të shumtën e rasteve 
pasqyrohet në prokurimin e materialeve dhe pajisjeve, si dhe në pagesat e pjesërishme të 
faturave, ndërsa në kujdesin shëndetësor sekondar është pasqyruar në investime kapitale të tilla si 
renovimi i hapësirës apo riparimit / blerjen e aparaturave. Prokurimi i ilaçeve nuk është e lejuar. 
Mungesa e fondeve, për shkak të planifikimit joadekuat të buxhetit, më së shumti reflektohet, në 
nevojat e përditshme të institucioneve shëndetësore në formën e mallrave dhe shërbimeve, 



55	
	

55	
	

përkatësisht, pagesave të faturave, prokurorimit e ushqimi, në fondet për mirëmbajtjen e 
objekteve etj. 

3. Infrastruktura 

Ndërtimet të paplanifikuara e objekteve shëndetësore, që nuk janë në përputhje me 
rregullat, por edhe me nevojat e shfrytëzuesve të shërbimeve shëndetësore çon deri te  mundësitë 
të kufizuara për ofrimin e shërbimeve adekuate shëndetësore. Në shumë objekte, për shkak të 
strukturave jo-funksionale nuk është e mundur të kryhen triazhet e pacientëve, dhe për këtë arsye 
sistemi i pranimit dhe tretmanit  të pacientëve në këto objekte, dmth. në këto Institucionet është 
joadekuate. Përveç kësaj, vështirësi në zbatimin e procedurave të detyrueshme që lidhen me 
trajtimin e duhur, kryesisht kirurgjikale, por edhe për pacientët të tjerë, e pengojnë funksionimin 
e duhur të disa shërbimeve dhe laboratorëve, si në departamentin e patologjisë, e cila është 
përgjegjëse për zbatimin e analizave patologjike dhe citologjike, ashtu edhe në repartee tjera. 

Nga ana tjetër, infrastruktura nuk përbëhet vetëm nga ndërtesat që ofrojnë shërbime 
shëndetësore, por gjithashtu mund t'i referohen edhe hapësirat të tjera të shërbimeve që direkt ose 
indirekt ndikojnë në cilësinë e shërbimeve, dhe në institucionet e kujdesit shëndetësor. 

Pramblemet të shprehura me rëndësi të veçantë padyshim janë edhe mbeturinat 
medicinale, përkatësisht  menaxhimi dhe deponimi i tyre (të dëmshme) për mjedisinn e njeriut. 
Në bazë të Ligjit për Menaxhimin e Mbeturinave të Republikës së Serbisë nga viti 2009, 
mbeturinat infektive medicinale janë mbeturina të rrezikshme. 140) Të gjitha objektet në të cilat 
ofrohen shërbimet shëndetësore me ç’rast edhe krijohen mbeturinat infective medicinale, nuk 
guxojnë që këto mbeturina të deponojnë me mbeturinat komunale, por ato duhet të ndajnë , të 
paketojnë sipas rregullave dhe t’i dorzojnë subjekteve ligjore të autorizuara për transport për 
trajtim të mëtejmë (nëse institucionet shëndetësore nuk kanë kapacitet për trajtimin e duhur të 
mbeturinave medicinale). Vetëm pas realizimit të trajtimit të detyrueshëm të mbetjeve të 
rrezikshme, mund të hidhen në mënyrë të sigurtë për në deponi komunale. Duke pasur parasysh 
se për paketimin, ruajtjen, transportimin dhe trajtimin e mbeturinave mjekësore të cilat vështir 
furnizohen në mënyrë të vazhdueshme  sikundër edhe materialet tjera,standardet për eliminimin 
e mbeturinave medicinale shpesh nuk përmbushen në praktikë. Për, më tepër, ata nuk janë raste 
të rralla në të cilat mbeturinat hidhen pa trajtime adekuate në deponi komunale, në ngastra të 
blera / deponi, ose në të ashtuquajtura "deponi të egra", që më tej shkakton përhapjen e 
mundshme të sëmundjeve nëpërmjet ujit, tokës, ajrit, kafshët dhe njerëzëve. 

Në deponimin joadekuat të mbeturinave medicinale ka disa raste që ndodhin  në afërsi të 
lokaleve (në oborr ose kontenjera dhe në "deponi të egra"), dhe për kët shkak janë të mundëshme  
rastet të ndotjes së burimeve të ndryshme të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të përdorimit në vetë 
objektet të kujdesit shëndetësor. Një nga shembujt më të zakonshme të burimeve të ndotura është 
uji përkatësish depot për ujë që janë hapur me qëllim të furnizimit të institucioneve shëndetësore. 
Bazenat që janë hapur në shumicën e rasteve janë hapur në mënyrë joadekuate, dhe janë me 
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mbikëqyrje të kufizuar ose fare pa mbikëqyrje. Përveç, kësaj, në shumicën e ndërtesave 
kanalizimi nuk është bërë siç duhet, dhe mundësia e ndotjes së ujit është rritur. Kontrolli i ujit të 
pijshëm nuk kryhet rregullisht por është sporadike, në këtë mënyrë inspektimet e sterilitetit të 
objektit nuk garantojnë rezultate të mira njëqind për qind sterilitetin. Për më tepër, nuk janë të 
rralla rastet e mbylljes së përkohshme të disa departamenteve apo edhe institucione të tëra 
shëndetësore, për shkak të pranisë së viruseve, bakterieve apo epidemive.  

Rekomandime 

• Të analizohen: 

o Nevojat e popullsisë  

o Kuadri ekzistues profesional dhe të tjerë në të gjitha institucionet 
shëndetësore në Republikën e Serbisë dhe në Kosovë. 

o Paisjet dhe baza e infrastrukturës në të gjitha institucionet shëndetësore në 
Republikën e Serbisë  

• Në bazë të analizave të zbatuara të ndërtohet baza kadrovike, baza e paisjeve dhe 
baza e infrastrukturës që do të mbahet dhe azhurohet. 

•  Të avokohetë për ndryshimet e nevojshme në sistemin shëndetësor, për të 
përmirësuar më mirë funksionimin dhe përparimin e saj: 

o Në bazë të analizës së bërë dhe bazës së ndërtuar, të bëhetë plani strategjik 
të riorganizimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të sistemit shëndetësor 

o Të bëhet  plani akcional i veprimit për zbatimin dhe aplikimin e 
informatave në sistemin e shëndetësis 

o Të bëhet  strategjia e edukimit shëndetësor 

o Të vendosen kriteret të qarta për shtrirjen dhe cilësinë e shërbimeve 
shëndetësore që duhet patjetër të plotësojë të gjitha institucionet 
shëndetësore 

o Të bëhet një plan të duhur për përmirësimin e funksionimit të shërbimit të 
patronozhit 

o Të krijohet sistemi funksional dhe adekuat të ambulancave  

• Të avansohet sistemi preventiv si një pjesë e rëndësishme e kujdesit shëndetësor: 

o Të bëhet promovimi i programeve ekzistuese për preventiv të problemeve 
shëndetësore   
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o Të zhvillohen programe të tjera për parandalimin e problemeve 
shëndetësore dhe për promovimin e tyre (për shembull: këshillimet, 
seminaret, aktivitetet jashtëshkollore) 

o  Të bëhet plani strategjik dhe programi për edukimin e vazhdueshëm të 
punonjësve të shëndetësisë për të monitoruar risit në mjekësi, dhe për të 
përdorur metoda moderne në  qasjet për preventiva  

o Të zhvillohen programe për të rritur ndërgjegjësimin në mesin e popullatës 
për rëndësinë e preventivës ndaj sëmundjeve: 

§ trajnimi i kuadrit arsimor 

§ arsimimi i prindërve 

§ edukimi bashkëmoshatarëve 

• Të rritet transparenca për punën në  programe preventive, si dhe të institucioneve 
të kujdesit shëndetësor: 

o Të bëhet azhurimi i përhershëm të dhënave në sajtet ekzistues 

o Rrjetësimi i sajteve 

o Të shkruhet manueli për pacientët dhe shfrytësuesit patencial 

o Të krijohet bashkëpunim i vazhdueshëm i institucioneve të kujdesit 
shëndetësor me të rinjët dhe organizatave të tjera joqeveritare 

Kuadri profesional 

• Në përputhje me analizën e stafit profesional dhe analizës së  nevojave të bëhet 
riorganizimi i stafit ekzistues të kualifikuar. 

• Në përputhje me analizën e stafit profesional dhe analizës së nevojave të bëhet 
punësimi i mjekëve të rinjëve  në ato vende ku ka mungesë: 

o Në rend të pare politika e punësimit të përqëndrohet në kualiten dhe 
kvalifikimin e kanditatëve. 

o Përparësi të ipet kuadrit professional të cilët janë të  përcaktuar të jetojnë 
në Kosovë 

• Sistemi i dhënies së specializimit (dhe formave të tjera të trajnimit) të ngriten mbi 
bazën e përfitimit të ndërsjellë - si për punëtorët shëndetësorë ashtu edhe për  
popullatën 
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o Të gjenden mehanizmat për financimin dhe aftësimin profesinal 

• Të gjenden mehanizmat për stimulimin e kuadrit professional që të ngelin të 
punojnë në institucionet shëndetësore në Kosovë. 

• Të mundësohet funkcionimi I mbrojtjës terciali 

Paisjet 

• Në bazë të analizës të zhvilluar, paisjet dhe struktura si dhe të dhënat nga baza e 
paisjeve: 

o Të zëvendësohen paisjet të vjetruara dhe të dëmtuara me paisje të reja 
moderne dhe me aparatura bashkëkohore 

o Të sigurohen paisjet për dijagnostikën e herëshme 

o Të vendosen në përdorim paisjet që janë të përdorueshme, por që nuk 
shfrytëzohen për arsye të mungesës së kushteve për përdorim ose për 
shkak të mosnjohuris për shfrytëzim 

• Të zhvillohet sistemi konkurues të paisjeve medicinale dhe ilaçeve. 

• Të zbatohen programet e edukimit për kuadrot e shëndetësis për shfrytëzimin e 
drejtë dhe për mirëmbajtjen e paisjeve. 

• Të bëhet servisimi dhe renovimi i automjeteve ekzistueseУрадити сервис и 
реновирање постојећих возила. 

• Të blehen automjete adekuate. 

• Të bëhet ripërtrirja e parkut të automjeteve dhe të ndërtohen garazhet qendërore 
ku do të bëhej servisimi dhe renovimi i automjeteve.  

Infrastruktura 

• Tërsisht të rregullohen dhe të adaptohen ndërtesat e vjetra. 

• Objektet të ndërtuara pas vitit 1999 të adaptohen plotësisht  

• Të ndërtohen  objekte të reja. 

• Mirëmbajtja e objekteve të bëhet rregullisht 

• Të sigurohet qasje në të gjitha hapësirave dhe në të gjithae nivelet të objekteve 
shëndetësor për personat me aftësi të kufizuara. 
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• Të kryhet riparimin dhe rinovimi e puseve të përdorura për furnizimin e 
institucioneve mjekësore. 

• Të vendoset sistemi për rehabilitimin dhe e mbeturinave medicinale dhe 
farmaceutike dhe të infrastrukturës të tij për , transportin, magazinimin dhe 
asgjasimin e drejtë. 

• Rregullisht të kontrollohen kushtet higjienike dhe të vendosen masa restrictive për  
mospërmbushjen e tyres. 

• Adaptimi i objekteve të ndërtuara pas vitit 1999 të vjetëra të bëhet plotësisht 

• Të ndërtohen objekte të reja . 

• Mirëmbajtja e objekteve të bëhet rregullisht. 

• Të sigurohet qasje në të gjitha hapësira dhe objekte shëndetësore personave me 
invaliditet 

• Rregullisht të kontrollohen kushtet higjijenike dhe të vendosen masa restrictive 
për moszbatimin e tyre 

• Të bëhet sanimi dhe renovimi i pusave që shfrytëzohen për furnizimin me ujë të 
institucioneve shëndetësore 

. • Sistemi i trijazhit të vendoset në të gjitha institucionet dhëndetësore. 

3.  Ndryshimet e dy sistemeve të kujdesit shëndetësor 

Përshkrimi i problemit 

1 Punësimi 

Për shkak të dallimeve që ekzistojnë në mes të legjislacionit për funksionimin e sistemit 
shëndetësor të Republikës së Serbisë dhe funksionimit të sistemit shëndetësor të Pushtetit të 
Kosovës, ekziston një vlerësim i lartë se integrimi i dy sistemeve do të kishte një ndikim të 
rëndësishëm në institucionet dhe stafin profesional në sistemin shëndetësor të Republikës së 
Serbisë në Kosovë. Dallimi i parë dhe kryesor qëndron në konceptin e kujdesit shëndetësor  
primar  dhe sekondar, ku sistemi parësor shëndetësor në Qeverinë e Kosovës është i bazuar në 
medicinen familjare.142)  Kjo do të thotë se një individ ose një familje e ka të përzgjedhur 
mjekun i cili është caktuar për ofrimin e shërbimeve elementare shëndetësore.  Një mjek familjar 
është i parapar për rreth 2000-2500 banorë. 143) Sipas statistikave të Organizatës Botërore për 
Shëndetësi të vitit 2006 , të prezentuara në Strategjin e sektorit shëndetësor  për vitin 2010-2014 
Qeveria e Kosovës, thekson se në sistemin shëndetësor të Kosovës janë të punësuar  0.94 mjekë 
në 1000 banorë, ndërkaq sistemi shëndetësor i Serbisë punëson gati dy fish më shumë – 2.04 
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mjek për  1000 banorë. Numëri i parapam i dentistëve sipas numrit të banorëve  në sistemin e 
Pushtetit të Kosovës është 0.6 kurse në atë të Republikës së Sërbisë është 0.36. 144) 

Dallimet në numrin e stafit profesional, si dhe qasja në kujdesin shëndetësor ka shkaktuar 
frikën në madhe tek komuniteti serb, sepse mendojnë se për arsye të mundësis së integrimit të 
sistemit shëndetësor të Republikës së Serbisë në Kosovë në sistemin shëndetësor të Pushtetit të 
Kosovës. Problemin epunësimit të kuadrit profesional më tej komplikon fakti se organet nën 
autoritetin e Pushtetit të Kosovës, për të përcaktuar numrin e mjekëve për popullatën, përdorin të 
dhënat nga regjistrimin i vitit 2011, të cilin serbët në numër të madh bojkotuan. 145)  Për këtë 
shkak numri i puntorëve të shëndetësis në komunat me shumicë serbe është jomjaftueshëm ose 
nuk do të është në proporcion me numrin aktual të banorëve, që po rezulton edhe me mbrojtjen 
joadekuate shëndetësore. Përveç kësaj, puntorët shëndetësorë që punojnë në sistemin shëndetësor 
të Republikës së Serbisë, potencialisht do të humbnin punën e tyre, përkatësisht  për çdo 1000 
banorë, njëri nga dy mjekët të punësuar nga Republika e Serbisë,  do të kishte humbur punën e tij 
( pasi Qeveria e Kosovës ka të punësuar një mjek për 1,000 banorë). Mjekët të cilët potencialisht 
mund të ngelin pa punë do të jenë të detyruar të kërkojnë punë në komunat tjera në Kosovë dhe 
Metohi, ose në Serbinë qendrore. Me potencialin e integrimit domosdoshmërisht ngrihet çështja 
e shërbimeve të besimit të shfrytëzuesve të shërbimeve mjekësore nga grupet e tjera etnike, 
pastaj çështja e njohurisë së gjuhës, kulturës, dhe madje edhe qasjes ndaj mjekësis, përkatësisht 
praktikës mjekësore. Në disa zona komplet sistemi i kujdesit shëndetësor është nën kontrollin e 
plotë të Republikës së Serbisë, kështu që, në qoftë se bëhet integrimi i të dy sistemeve, një pjesë 
e konsiderueshme e popullsisë do të mbetet pa qasje në kujdesin adekuat shëndetësor.  

 Një problem tjetër shumë i rëndësishëm, kur është fjala për punësimi, janë çështjet e 
kualifikimeve për punë, respektivisht marrja e licencave për punë. Duke patur parasysh se 
diplomat dhe licencat, të lëshuara nga universitetet dhe institucionet e tjera që janë nën 
administrimin e Republikës së Serbisë të cilat nuk e njeh Kosova, parashtrohet pyetja e statusit 
ligjor të të punësuarve në sistemin shëndetësor të Serbisë, si dhe të studentëve të diplomuar në 
universitete nën administrimin e Republikës së Serbisë (kryesisht në Universitetin e Prishtinë me 
seli të përkohshme në Mitrovicën e Kosovës).146) Sipas ligjit në fuqi në Kosovë përvoja e punës 
apo praktika njihet vetëm nëse ata kanë fituar në një nga spitalet lokale apo klinikat që janë të 
regjistruar në sistemin e Pushtetit të Kosovës. 

 

Përveç disa ndryshimeve në funksionimin e sistemit shëndetësor të Republikës së Serbisë 
dhe të sistemit të kujdesit shëndetësor të Qeverisë së Kosovës, ekziston një karakteristik që është 
shumë e ngjashme për të dy sisteme. Kjo është fakti se procedura e  rekrutimit të punonjësve të 
shëndetësisë në të dyja rastet, është në kunndërshtim me normat që pranimin e puntorëve e bënë  
të paçartë dhe joadekuate.Në procesin e punësimit më rëndësi janë elementet tjera (kryesisht 
përkatësia politike dhe/ose nepotizmi) në krahasim me kualitetin e kandidatëve që do të duhej të 
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jetë kriteri kryesor.  Kjo situatë kryesisht ndikon tek mjekët e rinj, të cilët janë vënë në një situatë 
të veprojnë  kundër parimeve të tyre morale ose të largohen nga Kosova. 

 2 Sigurimi socijal 

Një nga frikat më të mëdha të serbëve në Kosovë, kur është fjala për kujdesin 
shëndetësor, është e ardhmja e sigurimit shëndetësor, përkatësisht dallimet e mëdha mes të 
sistemit të sigurimeve shëndetësore në Serbi dhe sistemin e sigurimit shëndetësor të zbatuar nga 
Pushteti i Kosovës. Ajo është gjithashtu një nga arsyet kryesore të kundërshtimeve për 
"lshuarjen" e istemit shëndetësor ekzistues të Republikës së Serbisë në zonat me popullatë 
shumicë serbe në Kosovë, pa marrë parasysh problemet e shumta me të cilat përballet sistemi, 
disa prej të cilave janë të listuara dhe të shpjeguara në këtë raport. 

Sigurimi shëndetësor në Serbi punon në parimin e sigurimit të detyrueshëm shëndetësor i 
cili çdo punonjës duhet të ketë, dhe që duhet të paguhet me kontribute me të holla. Të gjithë 
personat deri në njëzet e gjashtë (26) vjeçë kanë të drejtën për sigurim shëndetësor përmes një 
prindi ose kujdestari. Përveç kësaj, anëtarët e papunë të shoqërisë të cilët janë të regjistruar në 
Shërbimin Kombëtar të Punësimit të Republikës së Serbisë, kanë të drejtë të lirë për sigurim 
shëndetësor nëse plotësojnë disa kushte. Anëtarët e kategorive sociale, në qoftë se ata janë të 
regjistruar si të tillë në Qendrat për punë sociale të Republikës së Serbisë, kanë të drejtë 
gjithashtu sigurim shëndetësor pa pagesë. Personat e zhvendosur brenda vendit janë regjistruar 
në mënyrë të përshtatshme, kanë të drejtë ligjore për pa pagesë të kujdesit shëndetësor. Personat 
që nuk përmbushin asnjë nga këto kushte / predispozicione kanë të drejtë të kenë sigurim 
shëndetësor kombëtar me disa pagesa ekstra në nivel mujor. 

Një nga problemet më të zakonshme të përdorimit të sigurimit shëndetësor në praktikë 
është mungesa e sipërpërmendur të pajisjeve dhe mjeteve në spitale dhe qendra shëndetësore, ku 
pacientët janë të detyruar të përdorin shërbimet e institucioneve private, ose për të plotësuuar 
procedurat më të gjata dhe nganjëherë më të komplikuar, që përmbushe kërkesat e tyre për 
këthimin e shpenzimeve (të cilat shpesh janë për shkak të pengesave burokratike dhe paaftësisë 
nuk mund të realizohen ). 147) Poashtu, për çdo shërbim specialistik është e nevojshme udhëzimi 
I mjekut të përgjizhshëm (ndonjëher edhe disa here) e cila shpesh kërkon kohë shtesë prej 
pacientit (i cili zakonisht është në kohën e tij të punës, dhe pasi kontrolli pothuajse kurrë nuk 
planifikohen në terminet e mbrëmjeve), ose harxhimi i burimeve të tjera personale (për të 
udhëtuar në vendin ku ofrohen shërbimet e specijalizuara, duke pritur gjatë për termine të lira që 
mund të zgjat edhe disa muaj etj.) Funksionimi i tërë sistemit shpesh çon në procedurën në vend 
që të të jetë në  mirëqenien e pacientëve në fakt zbatohet me shpenzimet e tyre. 

Nga ana tjetër, sistemi i sigurimit shëndetësor në Qeverinë e Kosovës është shumë më 
ndryshe prej sistemit të sigurimeve shëndetësore në Serbi. Në muajin prrill të vitit 2014 është 
miratuar Ligji për Sigurimet Shëndetësore, i cili thotë se çdo individ ose grup mund të sigurohet 
nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore, megjithatë, ky lloj sigurimi deri  tani në shumicën e 
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rasteve është arbitrare. Sigurimi paguhet ose individualisht ose përmes punëdhënësit të tyre, në të 
cilin rast kostoja e sigurimit participohet në mes të dy palëve.148) Anëtarët e kategorive sociale, 
në qoftë se ata janë të regjistruar në Qendrën për Punë Sociale të Qeverisë së Kosovës, kanë të 
drejtë të sigurimi shëndetësor. Zbatimi i këtij ligji,përkatësisht shfrytëzimi i shërbimeve të 
sigurimit shëndetësor pran Qeverisë së Kosovës ende nuk aplikohet me kapacitet të plotë, dhe 
për këtë arsye nuk është e mundur të ipet ndonjë vlersim të plotë për funkcionimin e tijа. 149) 

  Njëra nga pasojat e ndryshimeve, me  këtë edhe të problemeve potenciale që do 
shfaqeshin është ajo se nëse do të vjen  deri te  ndryshimi i sistemit të sigurimeve shëndetësore të 
Republikës e Serbisë në Kosovë, atëherë arsyrat kryesore do jenë kriteret për përcaktimin e 
kategorive sociale,e me këtë edhe përfituesit e mundshëm të sigurimit shëndetësor pa pagesë. Që 
kriteret për grupet sociale në mbrojtjen sociale të Qeverisë së Kosovës janë më kufizuese sesa 
kriteret e kategorive sociale në sistemin e sigurimeve shoqërore të Republikës së Serbisë, tregon 
edhe fakti se një pjesë e shfrytëzuesve të sigurimit shëndetësor përmes Qendrës për Punë Sociale 
të Republikës së Serbisë nuk do të ishin të siguruar ligjëshëm përmes Qendrës për Punë Sociale 
të Qeverisë së Kosovës . Përveç kësaj, Ligji  i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor të Qeverisë së 
Kosovës, thekson se Fondi edhe pse një institucion publik, nuk është i detyruar të bashkëpunojë 
me të gjitha spitalet publike, por vetëm me ato me të cilat ajo nënshkruan një kontratë. Kjo do të 
thotë se të siguruarit në Fond mund të përdorin shërbimet vetëm në ato spitale që kanë kontratë 
me Fondin, kurse përdoruesit e shërbimeve të spitaleve të tjera publike dhe private janë të 
detyruar që shërbimet të financojnë vetë.  

3 Коmunikimi 

 Funkcionimi i dy sistemeve të kujdesit shëndetësor nuk duhet të ketë pasoja të këqija për 
shoqërinë, për më tepër, në qoftë se këto sisteme kanë funkcionuar në mënyrë të sinkronizuara 
dhe  cilësore atëherë numri i shërbimeve të ofruara do ishin dukshëm më të lartë. Kjo , në fund të 
fundit,do të çojë deri te përkujdesja më e mirë për mbrojtjën shëndetësore të përgjithshëme të të 
gjitha komuniteteve në Kosovë. Për fat të keq, situata aktuale është  ndryshe, më saktësisht, të dy 
sisteme  veprojnë krejtësisht më vete dhe kanë bashkëpunim minimale ose aspak. Pasojat janë të 
shumta dhe disa prej tyre janë: shënimet statistika të pasakta, planifikimi joadekuat strategjik, 
menaxhimit i kufizuar me buxhetin, mosnjohja e dokumentacionit dhe mungesa e njohurive 
reciproke të sistemit. 

Enti i Shëndetit Publik, në sistemin shëndetësor të Republikës së Serbisë, është përgjegjës 
për mbledhjen e të dhënave statistikore: regjistrimin e numërit të të lindurëve, për numrin e të 
vdekurëve, numrin e rasteve të të smurëve; regjistrimin e sëmundjeve infektive dhe ngjitëse; 
regjistrimin e sëmundjeve masive jo-ngjitëse dhe malinje; dhe për të dhëna të tjera. Duke pasur 
parasysh se Enti i Shëndetit Publik nuk ka qasje në informacionet statistikore mbi personat që 
trajtohen në institucionet shëndetësore publike ose private të Qeverisëë së Kosovës - e cila 
përbën një përqindje të madhe të popullsisë në Kosovë - si dhe të dhëna statistikore mbi banorët 
e sëmurë të Kosovës të cilët janë duke u trajtuar në Serbinë qendrore ose në vendet e tjera 
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(kryesisht në Maqedoni dhe Turqi), të dhënat e këtij institucioni që ky Ent kryen për territorin e 
Kosovës, janë gjysmake, dhe për këtë arsye të pamjaftueshme për të bërë plane strategjike të 
qëllimeve.  

Planifikimi jo i duhur strategjik, ndër të tjera, pasqyrohet në konsumin padedikue të 
mjeteve, mu për shkak të mungesës së komunikimit dhe shkëmbimit të të dhënave. Janë të 
shpeshta rastet  që të dy sistemet kanë të njëjtat ilaçe dhe pajisje, respektivist kanë mungesën e 
njejtë të barnave dhe pajisjeve. Për shembull, pacienti ka mundësinë të kërkoi një shërbim të 
caktuar dhe  të marrë në të dy sistemet, kurse për një tjetër shërbim duhet të adresohet në një 
sistem të "tretë", sepse as sistemi shëndetësor i Republikës së Serbisë në Kosovë, e as sistemi 
shëndetësor i Qeverisë së  Kosovës, nuk ofrojnë shërbimet e kërkuara. Në disa raste kërkesat e 
shërbimeve që mungojne është shërbim i kujdesit primar, të tilla si vaksinat apo antibiotikët. 

Nga ana tjetër, edhe kur ka ndryshime në ofertën e dy sistemeve, përdoruesit janë të 
ballafaquar me problemin e mosnjohjes së dokumentacionit respektivihst të rezlutatit, kontrollit, 
me udhëzimin, recetat, pra edhe me emërtimet e barnave. Në praktikë, kjo do të thotë që 
përdoruesi përsi duhet të kaloj nëpër të gjitha procedurat, nëse dëshiron të marrë shërbimin e 
pretenduar në një sistem tjetër. E gjithë kjo merr kohë,dhe potencijalisht çon deri te përkeqësimi 
i shëndetit të përdoruesve. Në të kundërt, ka raste kur shëndeti përdoruesëve është abuzuar. 
Përkundër kësaj, ekzistojnë situata kur shfrytëzuesit keqëpërdorin këtë gjendje dhe në mënyrë të 
planifikuar shfrytëzojnë të dy sistemeve për të njëjtin shërbim, për arsye të ndryshme. 

Së fundi, mund të themi se ekziston një mungesë e përgjithshme e njohurive me 
reciproke  të sistemit  "tjetër"nga ana e institucione ekzistuese të sistemeve për kujdesin  
shëndetësor - institucionet që ekzistojnë, të cilat kanë juridiksion, metodat e menaxhimit, 
strukturat, hierarkia e punonjësve,mënyrat e trajtimit të sëmundjes dhe marrëdhëniet me 
pacientët. Të gjithë këto në mënyrë direkt dhe indirekt ndikojnë në cilësinë e shërbimeve 
shëndetësore, mundësitë e institucioneve shëndetësore dhe në shëndetin e njerëzve që jetojnë në 
Kosovë. 

Rekomandime 

• Të gjenden modalitetet për funkcionimin e sistemeve të shëndetësë të Republikës 
së Serbisë në Kosovë. 

o Të ruhet gjendje mundësia e përdorimit të sigurimit shëndetësor të 
Republikës së Serbisë edhe në  Serbinë qendrore 

• Të përshtatet sistemi i sigurimit shëndetësor I Republikës së Serbisë në rrethanat e 
reja të sigurimit shëndetësor: 

o Të bëhen ndryshimet të duhura  në sistemin shëndetësor në përputhje me 
kërkesat e përdorueve  
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o Të kryhen e ndryshime të mëtejshme në sistemin e sigurimeve 
shëndetësore për përdoruesit e tjerë të mundshëm  të jenë në gjendje të 
përdorin atë 

o Të modernizohet sistemi i sigurimit shëndetësor që do të jetë i 
qëndrueshëm dhe konkurrues në treg 

• Të krijohen i modalitetet / mekanizmat për njohjen e stazhit të praktikanëve dhe të 
licencimit, për punë për të siguruar mundësinë e punësimin e stafit lokal në të dy 
sistemet.  

• Të krijohet mekanizmi i bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të dy sistemeve për të 
ofruar klientëve shërbimë shpejtë dhe më të mirë: 

o Të sigurohen njohurit mbi punën dhe funkcionimin e sistemit „tjetër“ 

o Të krijohet sistemi i shkëmbimit të vazhdueshëm të informacioneve  

o Të krijohet  sistemi unik për regjistrimin e të dhënave statistikore dhe 
epidemiologjik 

o Të krijohet një sistemi të vetëm bazës për sigurimin e  të dhënave (për të 
shmangur dyfishimin e përdoruesve) 

o Të harmonizohen  planet strategjike dhe objektivat të të dy sistemeve 

o Të bëhet shkëmbimi i ekspertëve 

MBROJTJA SOCIALE 
 

Mbrojtja sociale është një segment i rëndësishëm në dokumentet dhe konventat 
ndërkombëtare (të tilla si Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Konventa 
Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, Konventa Ndërkombëtare mbi 
të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, Konventa për Eliminimin e të gjitha Formave të 
Diskriminimit ndaj Gruas, Konventa e Evropës për të Drejtat e Fëmijës, Konventa për Mbrojtjen 
e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut ), në të cilat njihen të drejtat e mbrojtjes sociale të 
grupeve të caktuara shoqërore, por edhe  të gjithë individëve dhe grupeve të tjera për të cilët kjo 
formë e mbrojtjes është e nevojshme. Në esencë mbrojtja sociale, mbrojtja socijala kultivon, 
saktështë mbron  të drejtat dhe vlerat elementare të anëtarëve të rrezikuar të shoqërisë. Sot, 
mbështetja sociale dhe shërbimet sociale që ofrohet grupeve apo individëve në nevojë, janë 
elemente themelore në shumicën e sistemeve sociale në vendet evropiane. Sistemet e sigurisë 
sociale ndryshojnë nga vendi në vend në varësi prej kontekstit historik, ekonomik, social dhe 
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kulturor. Normat më të ulëta të varfërisë janë vendet që kanë përqindja më e lartë të bruto 
produktit shoqëror (GDP) dhe ndajnë më së shumti përfitime sociale. Që grupet e rrezikuara dhe 
grupet tjera të kenë përfitime  nga mbrojtja socijale , është e domosdoshme është e nevojshme që 
të plotësohen disa kushte,respektivisht  të lejohet qasje në të gjitha format e mbrojtjes sociale për 
të gjitha kategoritë e popullsisë. 

 Mbrotja sociale në Kosovë 

Sipas të dhënave të Entit për statistika të Kosovës, përqindja e popullsisë në moshë pune 
të punësuar në vitin 2014 ishte  26.9%, që do të thotë se  më shumë se 73.1% të popullsisë në 
moshë pune janë konsideruar si të papunë. Punësimi i njerëzve të aftë për punë numëronte 
41.3%, ndërsa shkalla e punësimit të femrave në moshë pune ishte shumë shumë e ulët, më 
shumë që 12.5%. Shkalla më e ulët e punësimit kishin  të rinjët rreth 9%, nga të cilët 13.4%  
meshkuj,dhe 4.2% femra.150)  Çdo vjetë mesatarisht rreth  30.000 individë dalin për tregun e 
punës se me kapacitetin aktual mund të gjenerojnë rreth 15.000 vende të reja pune. Një pjesë e 
rëndësishme e pa punësuarëve janë të punësuar në zonën gri, përkatësisht nuk kanë raportuar të 
ardhurat dhe nuk paguajnë taksa dhe kontribute të sigurimeve dhe të pensionit. Nëse i 
krahasojmë të dhënat statistikore të Bankës Botërore nga viti 2012 për Kosovën, me të dhënat e 
vendeve të tjera, mund të vërejmë se Kosova ishte e radhitur  e dyta  me përqindjen e 
papunësuarve GDP në  Europë, duke lërë prapa vetëm Moldavin. Përveç kësaj, përqindja e 
papunësisë në të njëjtin vit (30.9%) ishte më e madhja në pjesën jug-lindore të Evropës. Shkalla 
e popullsisë joaktive ishte edhe më e lartë në të gjithë Evropën, ku shkalla e papunësisë e 
popullsisë femërore ishte çak 82%. 151) 

Kur është fjala për mbrojtjen sociale në Kosovë, ngjarjet historike, produktivitetin e ulët, 
treg i kufizuar për punësim, si dhe niveli i lartë të shtimit natalitetit, dhe një popullsi shumë e re, 
kishin si pasojë nevojën e madhe të popullatës  për përkrahje sociale. Pjesëtarë të komuniteteve 
pakicë, të cilët kanë ndryshuar vendbanimin e tyre të përhershëm, nuk e flasin gjuhën e 
bashkësisë shumicë, kanë një diplomë të  institucioneve arsimore të cilat nuk janë të njohura në 
Kosovë janë në një situatë veçanërisht kritike. 

Pas përfundimit të konfliktit dhe krijimit të administratës së UNMIK-ut, ka filluar 
themelimi i  Qendrave për punë sociale në institucionet e përkohshme të vetëqeverisjes (IPV) në 
Kosovë, dhe më vonë ka ardhur edhe deri te formimi i Ministrisë së Punës dhe Mbrojtjes 
Sociale.152)  Pesëmbëdhjetë vjet më vonë, Kosova ende nuk e ka gamën e plotë të mbrojtjes 
sociale, dhe nuk ka ligj për mbrojtjen sociale, por prej vitit 2003 ka vetëm Ligjin për Skemën e 
ndihmës Sociale 153), Ligjin për shërbime sociale familjare 154) të vitit  2005., si edhe disa ligje 
shtesë dhe aktet nënligjore .155)Për ata që kërkojnë ndihmën akcenti vehet në statusin e përvojës 
së punës e jo në nevojat sociale që kanë kërkuesit.Sistemi ekzistues bënë lëshime të përfshij 
çak75% të populates së varfër, duke lërë kështu jashtë mbrojtjës pjesën më të madhe të 
popullates që kanë nevojë për ndihmë socijale.156 )  
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Sistemi i mbrojtjes sociale pranë Qeverisë së Kosovës përbëhet prej ndihmave sociale 
dhe shërbimeve sociale familjare. Asistenca sociale është reflektuar në ndihmë të përkohshme 
financiare për familjet që plotësojnë kriteret e përcaktuara me ligj. Për të pasur drejtën për 
ndihmë sociale të gjithë anëtarët e familjes janë të obliguar të posedojnë dokumente të Kosovës 
që të përfshihen në ndonjë kategori sociale të përcaktuara me ligj. Asistenca sociale reduktohet 
në qoftë se një familje ka ndonjë  burim tjetër të të ardhurave (mbështetjes monetare, pensionet e 
huaja, etj), dhe në qoftë kalon nivelin minimal të ndihmës sociale për mbijetesë atëherë ndihma 
sociale ndërpritet.157).  Lartësia e ndihmës sociale, poashtu mvaret edhe prej numërit të 
anëtarëve të familjës dhe sillet rrethë 35 deri në 75 euro për shtë dhe më shumë persona.158).  
Në nëntor të vitit 2015. , Мinistria për punë dhe mbrojtje sociale ka ngrit lartësine ndihmave 
sociale për  25%. 159)  

 Nga ana tjetër, Republika e Serbisë që nga viti 2000 ka vazhduar të ofrojë ndihmë sociale 
për qytetarët e saj që jetojnë në Kosovë, si dhe për punën e Qndrave  për punë sociale të saj në 
zona të caktuara me popullsi jo-shumicë serbe. Qendrat për punë sociale janë të angazhuar 
kryesisht të ofrojnë përfitime sociale, dhe duke ofruar ndihmë të përkohshme financiare për 
njerëzit me nevoja sociale të rregulluara me Ligjin për mbrojtje sociale të Republikës së Serbisë 
të vitit  2011. 160).   Sipas këtij Ligji përfituesit e ndihmave sociale janë personat dhe familjet të 
cilëve ështe e “domosdoshme ndihma shoqërore dhe mbështjetje që të tejkalojnë vështërsisht 
shoqërore dhe jetësore dhe të plotësojnë kërkesat elementare për jetë.“161).  Shfrytëzuesit e 
ndihmave socijale, domosdoshmërisht duhet të jenë qytetarë të Republikës së Sërbisë dhe duhet 
patjetër të përfshihen në ndonjëherën prej kategorive të parapara me Ligj. Shuma e ndihmës 
sociale është llogaritur në përputhje me indeksin e çmimeve të konsumit në bazë të të dhënave 
statistikore dy herë në vit. Në prill të vitit 2011, kur Ligji për mbrojtje sociale ka hyrë në fuqi 
baza e arriti shumën prej  6,552.00 dinarë. Bazën e  merr anëtari i parë i familjes, respektivisht 
individi, ndërkohë që për çdo anëtar të moshës së rritur llogaritet shtesa edhe 0.5% kurse për të 
miturit  0.3% .. 

Pra, në Kosovë aktualisht ka dy modele, dmth dy sistemet e mbrojtjes sociale - një që 
administrohet nga Qeveria e Kosovës dhe një që është nën administrimin e Republikës së 
Serbisë. Megjithatë, nevoja për grupet sociale në Kosovë ende  plotësohen vetëm pjesërisht, 
kurse  diskursi publik mbi mbrojtjen (sidomos shpenzimet sociale) është ende negative. 
Margjinalizuara të  grupeve të popullsisë të rrezikuara janë parë shpesh janë trajtuar si marrës 
pasivë të përfitimeve sociale. Në shumicën e rasteve, për ta flitet për përjashtimin e tyre nga 
shoqëria, dhe në kontekst negativ,  kurse mundësitë potenciale që këta anëtarë të shoqërisë kanë, 
që ndër të tjera këta mund të përdorin dhe  kontribuojnë për zhvillimin e shoqërisë, shpesh  
injorohet. Në mënyrë që kapacitetet e tyre të shfrytëzohen në mënyrën më të mirë, në radhë të 
parë ata duhet të pozicionohen si anëtarë të barabartë të shoqërisë. Politika sociale synon, ose 
duhet të synojë,të siguroj  mundësi që ata edhe të bëhen të tillë.  

Plotësimin e nevojave të grupeve të rrezikuara, dhe për të përdorur kapacitetin e tyre, 
direkt është e  varur prej mbrojtjen sociale që këto kategori definohen. Këtej e tutje do të hetojmë 



67	
	

67	
	

mbrojtjen sociale në Kosovë, si dhe problemet kryesore që ekzistojnë si në njërin, ashtu dhe në 
sistem tjetër -regjistri social dhe baza e të dhënave, shërbimet sociale, si dhe problemi i 
mungesës së komunikimit të dy sistemeve ekzistuese. 

1. Regjistri social dhe baza e të dhënave 

Baza e çdo sistem shoqëror është regjistri i shfrytëzuesve, me ndihmën e të cilëve është 
bërë identifikimi i nevojave të përfituesve të asistencës sociale ose shërbimeve sociale, si dhe për 
kategorizimin e tyre. Duke pasur parasysh se sistemi i mbrojtjes sociale vepron për ndarjen e një 
përqindje të caktuar të buxhetit vjetor për përfitime sociale dhe shërbime, numri i përdoruesve 
dhe nevojat e tyre, si dhe të dhënat personale (statusi martesor, statusi arsimor, përvoja e punës), 
ndihmojnë në bërjen e politikave dhe planeve të duhura sociale për financimi social. Sistemi i 
keqë ose mosegzistimi i sistemit të regjistrimit dhe kategorizimit të përdoruesve, përkatësisht, 
bazave të të dhënave, shpie në masat e zhvillimit joadekvat në zbatimin e politikave sociale dhe 
në përmbyshjen e ndarjes buxhetore për kontributet sociale dhe shërbimeve, dhe në këtë mënyrë 
për sigurimin jo të plotë të mbrojtjes sociale për klientët potencial. 

Përshkrimi i problemit  

Aktualisht, që të dy sisteme ekzistuese të mbrojtjes sociale në Kosovë kanë sisteme të 
vjetëruar dhe jofunksional të evidencave për mbrojtjen sociale. Baza e të dhënave funksionale i 
përfituesve të ndihmave dhe shërbimeve sociale nuk ekzistojnë, pra, të gjitha të dhënat mbi 
përdoruesit e kryhet vetëm në lokale të reja (Qendrat për Punë Sociale), ndërkohë që të dhënat në 
nivel qendror kanë përdorimin e kufizuar, rolin / mundësin. Legjislacioni i dy sistemeve është 
shumë i kufizuar për të përcaktuar regjistrimin e përdoruesëve, pra, mënyrën e mbajtjes dhe 
menaxhimit të bazës së të dhënave. Ligji për mbrojtje sociale të Republikës së Serbisë, në nenin 
23 thekson se evidenca e shfrytëzuesve mbahet në formën elektronike 162) ose në letër, dhe se 
institucionet e sigurisë sociale dhe ofruesit të tjerë të shërbimeve janë të detyruar të mbajnë të 
dhënat e përdoruesve në origjinal, nëse është e mundur edhe në formën eletronike.  Përpos kësaj, 
në neni 164 thotë se Departamenti i mbrojtjes sociale është duke zhvilluar një bazë të dhënave të 
rëndësishme për sistemin e mbrojtjes sociale, megjithatë, nuk e specifikon se baza e të dhënave 
se si duhet të duket dhe si duhet të menaxhohet. 163)Në anën tjetër, Ligji për Skemën e Ndihmës 
Sociale të Qeverisë së Kosovës nuk e përmend sistemin e mbajtjes së shënimeve të përdoruesve, 
por vetëm kushtet që duhet t'i përmbushin përdoruesit, procesin e aplikimit, si dhe 
konfidencialitetin e të dhënave për  mbrojtje të dhënave për përdoruesit . 164)  

Në fillim të vitit 2014, Ministri i Punës, Punësimit, për veteran dhe Çështje Sociale të 
Qeverisë së Republikës së Serbisë, si një nga planet afatgjata të Ministrisë, tha se është bërja e 
kartave sociale për çdo qytetar, dhe për çdo qytetarë të ofrohen informacione nga institucionet që 
të bëhet shpërndarja e barabartë dhe plani afatëshkurtë. 165)   Është planifikuar që projekti i 
bërjës së kartave sociale të zgjasë rreth tri vjetë, dhe ato duhet të unifikojnë regjistrat ekzistuese 
në një sistem, dhe të sigurohen të drejtat e çdo qytetari për përfitime në përputje me kërkesat e 
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tija“Karta sociale është sistem i zhvillimit për çdo shtet“ 166) Nga ana tjetër , një vjetë më vonë , 
ende nuk ekzistojnë shënimet publike për kët projekt, si dhe për atë a do të ketë dhe në çfar niveli  
shfrytëzuesit e ndihmës sociale në Kosovë do të inkuadrohen në të. 

Për të zhvilluar një regjistër të qartë të mbrojtjes sociale, p.sh., përfitimet sociale dhe 
shërbimet, duhet të përcaktohenë qartë predispozitat ose kushtet të cilat një individ ose grup 
duhet t'i plotësojë, për të realizuar të drejtën e sigurimit social. Dy sistemet e mbrojtjes sociale të 
cilat aktualisht ekzistojnë në Kosovë, kanë nevojë për të ndryshime sidomos për ndryshime  që 
përfituesëve potencialë do t’i  përmbushi kërkesat. Shpesh ndodhë që një person  në të njëjtën 
kohë mund të përmbushi kërkesat e një sistemi, por ai/ajo nuk i plotëson kushtet e sistemit tjetër. 
Kjo është një nga arsyet kryesore të cituara si një shqetësim / frikë e përdoruesve të mundshëm të 
heqjes së sistemit të mbrojtjes sociale të Republikës së Serbisë, pasi që kushtet në mbrojtjen 
sociale të Qeverisë së Kosovës janë më restriktive. 167)  Gjithashtu, Qeveria e Kosovës 
aktualisht nuk ka një sistem të zhvilluar të sigurimit shëndetësor falas për shfrytëzuesit e 
ndihmës sociale, kompensimin adekuat për pushim të lehonisë dhe shtesës për fëmijë, si dhe 
përfitimet e papunësisë, të cilat ekzistojnë në sistemin e Republikës së Serbisë. 

Të drejtat për përdorimin e shërbimeve të kujdesit social në sistemin e Republikës së 
Serbisë mund të ketë një familje apo një individ, i cili përballet me pengesa për shkak të cilave  
nuk mund  t'i mbajnë cilësinë e jetës, ose që nuk kanë burime të mjaftueshme për të përmbushur 
nevojat e tyre themelore. Një individ ose një anëtar i familjes mund të jetë: a) i mituri dhe një i 
rritur i cili është nën 26 vjeç i cili për shkak të rrethanave të familjes ose rrethana të tjera 
rrezikon shëndetin, sigurinë dhe zhvillimin; b) një person të moshës nga mosha 26 deri 65 vjeç 
dhe personat të rritur të vjetër më se 64 vjet të cilit begatia, siguria dhe produktiviteti  i jetës në 
shoqëri është i rrezikuar 168).  Programi ka të bëjë me verifikimin e kombinuar të pasurisë dhe të 
ardhurave , në kuadër të së cilës ekzistojnë përkufizimet të qarta të cilat përfituesi  është i 
obliguar të përmbushi në mënyrë që të realizoj të drejtë për ndihmë sociale. 169)  

Sipas Ligjit për skemën e ndihmës socijale të Qeverisë së Kosovës aktualisht ekzistojnë 
dy lloje të ndihmës sociale 1) kategoria e parë ku të gjithë antarët e bashkësisë familjare janë 
përfitues të kësaj drejte 170),  dhe  2) kategoria e dytë ku një antarë i familjës i aftë për punë por 
i pa punë dhe ku së paku një fëmijë ësht më i ri se 5 vjeç ose pa prindë mbojnik категорија 2 где 
је ë i ri se 15 vjeçë për të cilin kushtohet kujdesi i rregulltë.   Programi bazohet në kombinimin e 
vërtetimit të pronës dhe të ardhura , me ç'rast bëhet diskualifikimi i drejtëpërdrejtë i ndihmës 
familjës nëse kanë pasuri ose kanë ndonjë llojë tjetër të ndihmës ose të ardhura. Përpos kësaj në 
Kosovë ekzistojnë programe për pensione sociale,172),  për invalid të luftës dhe për familjarët e 
viktimave të luftës 173), programi i pensioneve për persona me invaliditet 174) për ivalidët me 
pasoja të rënda invalideti 175),  që kapin shumën e ndihmave socijale në lartësi prej 100 euro në 
muaj. 176) 
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Nëse ka evidentime të vjetruara të shënimeve në lidhje me përdoruesit, ose nëse nuk ka 
rrjetë i unifikuar i të dhënave  për mbrojtjen sociale dhe për  pretenduesit, nuk mund të bëhet  një 
pasqyrim i mirëfillët dhe i vlefshme për nevojat dhe profilin e përfituesëve, dhe rrjedhimisht të 
përcaktohet kategorizimi i  përdoruesëve. Gjërat  komplikohen  edhe më tej, kur, pavarësisht të 
dhënave të këqija në sistem, kemi dy sisteme krejtësisht të veçanta për mbrojtjen sociale në të 
njëjtin territor, të cilat kanë dallime të predispozitave për ndihmë, si dhe dallimet në vetë 
ndihmën. Kjo do të thotë se në Kosovë nuk ka kushte të sakta dhe të qarta-të prerë për gjendjën , 
dmth. lista e nevojave sociale dhe profileve në bazë të cilave mund të krijohet një politikë e qartë 
dhe i përshtatur për politikat sociale .  

Rekomandime  

• Të azhurohen kriteret ekzistuese për definimin e kategorive sociale sipas 
„gjendjës në terren“ 

• Të propozohet për miratim për përpilim të një dokumenti ligjor (Ligj ose 
Rregullore) me të cili do të definohej procesi i ndërtimit të kartës sociale/regjistrit.   

• Procesi i decentralizimit të zbatimit të dokumenteve ligjore të bëhet përmes 
planeve akcionale të zhvillimit për përpilimin e karteleve sociale/regjistra nëpër 
komuna.  

• Në bazë të zhvillimit të planeve akcionale në qeverisjës lokale do të duhej që në 
kuadër të mundësive finaciare të tyre , në vitin pasues të përfshijnë edhe mjetet 
buxhetore për zbatimin e procesit të përpilimit të kartave sociale. 

• Të zhvillohen mehanizmat lokale për qëndrueshmërin e kontinuitetit të sistemit 
me karta sociale, në kuptimin e azhurimit të kartave sociale nga ana e 
kompentecave të Qendrave për punë sociale nëpër komuna.  

• Të vendoset sistemi efikas i rrjetësimit përmes formave eletronike me qëllim të 
komunikimit më të mirë me përdoruesit në nivelin lokal dhe qendror dhe 
planifikimi më i mirë strategjik , respektivisht përsshtatëshmëria e politikës 
sociale nevojave të  përdoruesve        

• Zhvillimi mi reformave të politikës sociale qendrore (në bazë të kartave sociale, 
planeve akcionale lokale dhe komunikimit me përdorues) në funkcion të 
shpërndarjes më adekuate të linjave buxhetore në dhënjen e shërbimeve ose të 
fokusimit për sufinancim.  
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2. Shërbimet sociale 

Në kontekstin e këtij raporti - shërbimet sociale (shërbime) kanë  të bëjnë me një  gamë të 
gjerë të shërbimeve që kanë për qëllim për të përmirësuar kushtet e jetesës dhe mundësitë e 
përdoruesve. Shërbimet sociale kontribuojnë mosdiskriminimit, barazis, mundësive të barabarta, 
mbrojtjes së shëndetit të njeriut dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës dhe të standardeve nga 
këndvështrimi i të drejtave të njeriut. Në këtë mënyrë, shërbimet e ndërtuara në sistemin e  
mbrojtjes sociale, veprojnë si një çelës dhe instrumente afatgjata në luftën kundër varfërisë dhe 
përjashtimit social, duke krijuar mundësi të barabarta për të gjithë. Shërbimet sociale duhet të 
jenë në dispozicion për të gjitha kategoritë sociale të popullsisë me çmime të volitshme, dhe 
duke u bazuar në parimet e të drejtave të njeriut dhe lirisë së zgjedhjes së individëve. Ofrimi i 
shërbimeve adekuate dhe të dedikuar të shërbimeve sociale, me kohë shpien deri te forcimi i 
kapaciteteve të individëve për të marrë pjesë në mënyrë aktive në shoqëri dhe për të zvogëluar 
nevojën për ndihma sociale. Cilësia e shërbimeve sociale është një parakusht dhe një garanci që 
çdo individ ka mundësi të marrë pjesë në mënyrë të barabartë në shoqëri dhe trendet sociale. Çdo 
sistem kombëtar duhet të garantojë qasje në shërbime sociale të gjithë qytetarëve. Shërbimet 
sociale mund të jenë (shërbime komunitare) institucionale ose jo-institucionale. Shërbimet  
institucionale janë ato të parashikuara nga qendrat për punë sociale ose institucioneve të 
mirëqenies sociale (shtëpitë e pleqve, qendrat gerontologjikei, shtëpitë për fëmijë dhe për fëmijët 
me aftësi të kufizuara), ndërsa shërbimet jo-institucionale janë shërbime në komunitet të cila i 
ofrojnë organizatat joqeveritare  apo ofrues të tjerë të shërbimeve me programe të licencuara. 

Përshkrimi i problemit 

Politika sociale e dy sistemeve ekzistues për mbrojtjen sociale në Kosovë, kryesisht ka të 
bëjë me përfitime materijale financiare dhe ndihmave që janë vetëm një formë e mbrojtjes 
sociale, të cilat institucionet mund të ofrojnë ndihmë kategorive të rrezikuara të popullsisë dhe të 
familjeve të tyre. Problemi kryesor në komunitetin serb në Kosovë është spektri i kufizuar i 
servisit (shërbimit) për kategoritë e rrezikuara sociale të popullsisë. Nga ana tjetër, shërbimet e 
sistemit social, në sistemin e Pushtetit të  Kosovës nuk ekziston, nuk ekziston në komunat me 
shumicë serbe, dhe ato që ekzistojnë në komunat tjera për këtë komunitet nuk e arrijshme .lehtë 
177). Përveç kësaj, nuk janë identifikuar shërbimet sociale, veçanërisht pasi që nuk ka rrjet të 
qartë, dmth. baza e të dhënave, si dhe një sistemi i kartës sociale në bazë të  cilës për do të 
identifikoheshin kërkesat e përfituesve dhe të njejtit do të klasifikoheshin dhe planifikoheshin 
dhe kështo ad hoc do të formimoheshin mundsit për shërbime të reja sociale. Kjo më tej do të 
thotë se Qendrat për punë sociale, të dy sistemet ekzistuese nuk janë transparente sa duhet, dhe 
nuk kanë programe për promovimin dhe / ose paraqitjen e të drejtave të përdoruesve dhe që të  
ndihmojnë dhe të sigurojnë prezentimin e të drejtave të përdoruesëve të mundshëm  dhe të 
njoiftojnë për të drejtat dhe mundësitë e tyre 

Ligji mbi mbrotjen sociale në Republikën e Serbisë parasheh pesë grupe të shërbimve 
sociale: 1.shërbime të vlesimit dhe planifikimit 2. Shërbime ditore në komunitete 3. Sherbime të 
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përkrahjës për jetën e pavarur 4. Shërbime terapeutike këshilldhënse dhe shërbime edukative 
sociale. 5. Shërbime të akomodimit 178).  Shërbime sociale siguron Republika e Serbisë, 
krahinat autonome, respektivisht njësit e qeverisjës lokale , ose ofruesit jashtinstitucional për 
ofrimin e shërbimeve sociale , nëse këta të parët nuk kanë mundësi të sigurojnë shërbime të 
duhura. 

Në territorin e Serbisë qendrore, Qendrat për punë sociale dhe ofruesit të shërbimeve 
lokale (organizatat jo-qeveritare, kompanitë, ndërmarrjet shoqërore) që ofrojnë shërbime sociale  
financohen ose bashkë-financohen  nga qeveritë lokale, ose direkt nga Ministria për Punë, 
Punësimit, Çështjeve  të Luftëtarëve dhe Sociale, ose  nëpërmjet thirrjeve për projekte. Për 
shkak të situatës specifike në Kosovë, Qendrat për mirëqenie sociale të financuara nga 
Republika e Serbisë gati që nuk ofrojnë shërbime sociale, përkatësht politika primare e punës së 
tyre ka të bëjë vetëm me përfitime sociale. Qendrat janë të kufizuara për zbatimin e proceseve të 
caktuara ose të programeve, siç është, për shembull, sistemi i familjeve kujdestare, i cili nuk 
ekziston në territorin e Kosovës, kështu që fëmijëve pa kujdes prindëror dërgohen tek familjet 
kujdestare në Serbinë qendrore; ose mungesa e strehimoreve të sigurta, ku viktimat e dhunës në 
familje po ashtu dërgohen në Serbinë qendrore. Disa nga qendrat  ofrojnë ndihmë për të kthyerit, 
personave të zhvendosur që janë kthyer në Kosovë në formë të ndihmës me të holla, megjithatë, 
nuk ka ndihmë në formën e shërbimeve ose strehim të përkohshëm për pastrehë. 

Situata është e ngjashme me Qendrat për punë sociale të financuara nga Qeveria e 
Kosovës, e cila në radhë të parë zbaton  dy programe të asistencës sociale, që janë të bazuara 
edhe në përfitime sociale, si të tilla janë: fondet e drejtpërdrejtë të caktuara për mbrojtje sociale 
të komuniteteve(Romëve, Ashkalive, Egjuptasëve, njerëzve me invalititetom, familjeve që 
jetojnë nën nivelin kufirit tëvarfërisë) dhe programi për pensione invalidore. Përveç kësaj, shuma 
e ndihmës sociale, si dhe kushtet si dhe gjasat për të marrë ato janë shumë më të vogla dhe të 
kufizuese se sa në sistemin e Republikës së Serbisë. 

Legjislacioni në Kosovë parashikon një sistem të decentralizuar të shërbimeve sociale, të 
cilat janë të bazuara në ofruesit e shërbimeve vendore, duke përfshirë edhe institucionet vendore 
të ofruesëve të pavarur të shërbimeve 179). Legjislacionit rregullativ ekzistues dhe rregulloret 
tregojnë se qeveritë lokale janë të rëndësishme për përcaktimin e nevojave të grupeve të 
ndjeshme sociale, për të dhënë këshilla ofruesëve të pavarur të shërbimeve (nëse ekzistojnë), si 
dhe për të siguruar fonde për financim e shërbimeve. 180)  Shërbimet që ofrohen me Ligjin për 
shërbimet sociale dhe shërbimeve familjare janë: ndihma për familje, asistenca e drejtpërdrejtë 
personale, qendrat e kujdesit ditor, këshilla të drejtpërdrejta, ndihma në formimin dhe ngritjen e 
aktiviteteve të grupore dhe shoqatave, shtëpitë për të moshuarit, etj.181)  Komunat e Kosovës 
kanë dy burime të financimit që janë në dispozicion: të ardhurat e tyre dhe  transfertat e Qeveris. 
Sistemi i shërbimeve sociale në nivel lokal është e mvarur nga buxheti qendror, i cili është 
joadekuate 182) në  shumicën e komunave  me shumicë serbe në të gjitha komunat e  Kosovën,  
pasi që të ardhurat e komunave (të ardhurat vetanaka) janë të pamjaftueshme për nevojat e 
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kategorive sociale në ato komuna.183)  Në kompetencat e vetëqeverisjës locale aktualisht janë në 
mbikëqyrjen e Ministrisë për Punë, Mbrotje Sociale të Qeverisë së Kosovës. 

Nga ana tjetër, në shumicën e komunave serbe në veri të Kosovës, ka një numër të 
ofruesve jo-institucionale që ofrojnë shërbime për mbrojtjen sociale, të cilat pjesërisht 
kompensojnë shërbimet sociale dhe janë shumë të dobëta në krahasim se të dy sisteme 
ekzistuese. Megjithatë, ofruesit jo-institucional që janë në shumicën e rasteve locale, organizata 
joqeveritare kanë  mjaftë probleme, sidomos me mirëmbajtjen e shërbimeve , pasi që nga ndihma 
financiare që ata marrin në shumicën e rasteve nuk vjen nga qeveritë lokale, nga organizata 
ndërkombëtare dhe donatorë të tjerë. Varësia nga donatorët do të thotë varësia nga trendet e  
donatorëve, të cilat janë aktualisht në Kosovë me qëllim të zhvillimit ekonomik, ndërtimit të 
kapaciteteve dhe bizneseve të tjera familjare, rritjen e kapaciteteve të qeverive lokale dhe 
organizatave të caktuara të shoqërisë civile si  dhe të çështjeve të tjera ekonomike dhe politike. 
Programet e shërbimeve sociale, pra, për këtë arsye janë të rëndësis dytësore , dhe jo vetëm kaq - 
organizatat donatore ndërkombëtare shpesh hezitojnë për të vendosur veten e tyre për të kryer 
disa shërbime sociale, të cilat, për fat të keq, nuk janë   provuar të jenë të qëndrueshëm në afat të 
gjatë. 

 

Disa prej ofruesëve të shërbimeve sociale në komunat me shumicë serbe në Kosovës 

Tek komuniteti serb në Kosovë aktualisht ekziston një numër shumë i vogël i 
organizatave të cilët në veprimet e tyre ofrojnë ndonjë nga shërbimet sociale. Pothuajse të gjitha 
organizatat janë themeluar në Mitrovicë dhe punojnë ekskluzivisht në sferën e katër komunave - 
Mitrovica e Kosovëë, Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq, ndërsa "në jug të lumit Ibër", ka 
vetëm një organizatë që ofron shërbime sociale, dhe ajo është në Graçanicë. Mbi këtë bazë, ne 
mund të supozojmë se komuniteti serb në komunat "në jug të lumit Ibër", mund të kërkojnë 
shërbime vetëm nga organizata të cilat kryesisht ofrojnë shërbime vetëm për popullatën 
shumicë,184)  ose të udhëtojnë  në „veri nga Ibri“për të marrë shërbimin e duhur.  

Problemi me të cilat përballen pothuajse të gjithë ofruesit e shërbimeve janë 
qëndrueshmëria financiare, pra, varësia nga donatorët dhe politikat e donatorëve; Mbështetja nga 
institucionet publike dhe relevante; Stafit profesional; transparencës dhe marrëdhënieve me 
Brenda komunitetit. Kur vjen puna për qëndrueshmërinë financiare, shumica e organizatave të 
financuara nga shërbimet mbijetojnë duke falenderuar donatorëve të huaj, të cilët në një moment 
të caktuar shohin këto organizata apo shërbime në përputhje me politikat ekonomike e sociale që 
kërkojnë për të zbatuar në Kosovë. Problemi është në ndryshimet e politikave të dhurimit, që në 
këtë mënyrë ndryshonë udhëzimet për investime, duke e detyruar organizatën për të përshtatur 
me politikat e donatorëve, në vend që të punojnë për të zhvilluar dhe për të përmirësuar cilësinë e 
shërbimeve të ofruara.  
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Nga ana tjetër, organizatat duhet një mbështetje të vazhdueshme të institucioneve publike 
përgjegjëse për fushat në të cilat këto organizata veprojnë (të përbërë nga Qendra për punë 
sociale, Policia, komunat, shkollat, spitalet), në mënyrë që shërbimet e ofruara të jenë të 
mjaftueshme dhe të qëndrueshme. Financimi është problem që prek punonjësit në organizata, 
pasi që stafi më profesional përpiqet për të avansuar punët më tej qëndrueshmëria e të cilëve nuk 
është i varur nga shumë faktorë. Më në fund, pasi që shumica e ofruesve të shërbimeve mirren 
me çështje të ndjeshme sociale dhe shoqërore, ata kanë nevojë për mbështetje të vazhdueshme 
dhe mirëkuptim të komunitetit, kryesisht në formën eliminimit të paragjykimeve dhe 
stereotipave, si dhe për pjesëmarrje aktive në programet publike që realizohen. Disa prej 
organizatave që aktualisht ofrojnë shërbime të ndryshme sociale janë Domovik, Të drejtat e 
grave, Shoqata për Paqe në Kosovë, Qendra për rehabilitimin bazë, Qendra e traumës psiko-
sociale dhe terapi.  

Domovik. Organizata Domovik u themelua në vitin 2010 në Mitrovicë, dhe aktualisht ka 
dymbëdhjetë të punësuar në projekte të ndryshme. Domovik është e angazhuar kryesisht në 
ofrimin e shërbimeve që lidhen me parandalimin psikosocial dhe fizik shëndetësor, mbrojtjes 
sociale dhe ligjore, edukimit të fëmijëve, të rinjve dhe anëtarëve të grupeve vunerabile. 
Gjithashtu, organizata përpiqet për të ndihmuar njerëzit për të kuptuar faktorët që ndikojnë në 
cilësinë e jetës nëpërmjet inkurajimit të e përgjegjësisë personale. Në kuadët të Domovikut është  
Qendra për Meditime të  Rinisë, e cila është e angazhuar në ofrimin e ndihmës për të rinjtë (në 
formë të mbështetjes psiko-sociale, ndërmjetësim bashkëmoshatarëve, dhoma për biseda), si dhe 
trajnime për stafin profesional të dedikuar për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Me ndihmën e 
UNICEF-it, janë Domovi ka hapur tre Qendrën për këshillime të nënave dhe fëmijve- në 
Mitrovicën e Veriut, Zveçan dhe Zubin Potok, të cilat ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh për 
të ndihmuar nënat, si dhe programe edukative për të punësuarit në qendrat shëndetësore lokale. 
Përveç kësaj, Domovik ofron programe edukative për të rinjtë dhe për të punësuarit nga fusha të 
ndryshme që lidhen me fushën e organizimit të trajnimeve. 

Meqë ajo merret me çështje që janë me rëndësi për komunitetin - të rinjtë, prindërit, 
edukimi shtesë të stafit profesional - Domoviku ka nevojë për më shumë mbështetje të 
komunitetit, si dhe të palëve të interesuar, për funksionimin më efikas të ndikimit universale dhe 
pozitiv në shoqëri.  

Të drejta e grave. Organizata për të drejtat e grave u themelua në vitin 2003 në 
Mitrovicë, në rend të parë  për të promovuar të drejtat e grave. Organizata është themelues i 
Qendrës për veprim parandalues dhe për mbrojtjen e grave nga dhuna, ajo është organizata 
e parë që mirret me ofrimin e ndihmës së drejtpërdrejtë për gratë viktima të dhunës. Qendra 
aktualisht ka gjashtë të punësuar. Qendra gjithashtu ka një zyrë të vendosur në Zubin Potok, e 
cila ka dy të punësuar. Fusha kryesore e punës së tyre është ofrimi i ndihmë psikologjike, ligjore 
dhe ekonomike, kryesisht në formën e konsultimit të lirë. Qendra është përballur shpesh me 
situata kur përfituesit kërkojnë ndihmë ekonomike nga ta, dhe që ata, për shkak të kapaciteteve të 
pamjaftueshme financiare, nuk janë në gjendje për të ofruar këtë ndihmë. Që nga themelimi i 



74	
	

74	
	

Qendrës deri në fund të vitit  2015, Qendëra ka ndihmuar mbi 150 gra, kryesisht nga veriu i 
Kosovës. 

Duke pasur parasysh se organizata dhe Qendëra kanë të bëjnë me çështje të ndjeshme, 
është e nevojshme bashkëpunimi i vazhdueshëm dhe shkëmbimi e informacioneve  me qendrat 
për punë sociale, e cila aktualisht sipas vlesimit të tyre  nuk është në nivel të kënaqshëm. Në 
anën tjetër, bashkëpunimi me institucionet tjera relevante dhe palët e interesuara është në nivel të 
lartë. Të drejta e grave thekson se në punën  me viktimat e dhunës është e nevojshme  të ekzistoi 
strehim i përkohshëm  për rastet emergjente, në mënyrë që të sigurohet ndihma më e 
përshtatshme dhe më i plotë; ndaj realizimi i këtij shërbimi në të ardhmen e afërt është prioriteti i 
tyre. 

Asocijacioni për Paqe në Kosovë. Asocijacioni për Paqe në Kosovë është themeluar në 
vitin 2005 në Mitrovicë, si vazhdimësi e Asociacionit Ndërkombëtar për Paqe programit të 
Italisë. Asocijacioni  punon me fëmijët dhe të rinjtë nga radhët e pjesëtarëve të  komuniteteve të 
ndryshme dhe me institucione arsimore për të përmirësuar gjendjen e përgjithshme në rajon. Ka 
realizu një sërë projektesh me fokus në edukimin e të rinjve nga komunitetet e pakicave 
(sidomos me të rinjtë e komunitetit rom, duke iu ofruar atyre ndihmën arsimore dhe jashtë 
shkollore në mësime, për të qëndruar në shkollë dhe për të arritur sukses më të mirë), si dhe 
mundësitë për pajtimin e komuniteteve përmes punës aktive me të rinjtë. Gjithashtu kanë ofruar 
ndihmë të rinjve në zgjedhjen e karrierës së mëtejshme apo kërkimit të punës, si dhe për fitimin e 
njohurive specifike dhe të aftësive (për shembull, klasa e lirë të gjuhës angleze). Asocijacioni 
është duke zbatuar një program për rehabilitim dhe integrimi të ish të burgosurve në 
shoqëri, i cili është aktualisht i vetmi program i tillë në Kosovë. 

Duke pasur parasysh varësinë nga projektet dhe donacionet Asocijacioni nuk është në 
gjendje për të ruajtur vazhdimësinë e fuqisë punëtore, dhe për këtë arsye përballet me mungesën 
e profesionistëve të kualifikuar dhe të përkushtuar. Gjithashtu, duke marrë parasysh fushën e 
veprimit të organizatës, si dhe objektivin e grupit - rinjtë nga komunitetet joshumicë dhe grupeve 
tjera të rrezikuara, kërkon mbështetjen e vazhdueshme të aktorëve lokalë, për zbatimin e 
suksesshëm të projekteve dhe aktiviteteve. 

Qendra për Rehabilitimin bazikë. Qendra është themeluar në vitin 2008, në Mitrovicë, 
dhe aktualisht ka shtatë të punësuar. Qendra ka hapësirë prej 250 m² dhe ofron terapi fizike, 
kinezi rehabilitim dhe mbështetje psikosociale. Në kuadër të Qendrës është edhe biblioteka e 
lodërave  " Bubamara", e cila ofron programe rekreative dhe edukative për fëmijët me aftësi të 
kufizuara, dhe ka karakter gjithëpërfshirës, që do të thotë është e hapura për të gjithë fëmijët. 
Qendra ka njëqind e shtatëdhjetë e dy (172) përdoruesi, nga të cilat, pesëdhjetë e nëntë (59) 
fëmijë. Përveç kësaj, Qendra ka nisur një numër iniciativash për të përmirësuar qasjen në luftën 
kundër diskriminimit, barazin e pjesëmarrjes në komunite, punësim dhe për ngritjen e vetëdijës 
së komunitetit. 
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Qendra psiko-social për trauma dhe terapi. Qendra është organizatëa relativisht e re, e 
themeluar në vitin 2014 në Mitrovicë. Ajo aktualisht ka një punonjës. Qendra ofron këshillim 
dhe psikoterapi në fushën e traumës, terapi familjare, dhe trajtimin e çrregullimit të stresit post-
traumatik. Ajo gjithashtu ofron shërbimet e mbikëqyrjes së personelit të shëndetit mendor. 

Pasi ofron shërbime të bazuara në vullnetin e lirë të përdoruesit, ekziston frika e nga 
stigmatizimit dhe pathologizing i njerëzve që përdorin shërbime që janë në lidhje  me shëndetin 
mendor. Është e nevojshme për të rritur ndërgjegjësimin e komunitetit për rëndësinë e 
parandalimit dhe ruajtjen e shëndetit mendor, dhe për të reduktuar paragjykimet kundër njerëzve 
që përdorin shërbime të tilla si ato të cilat i ofron kjo Qendër. 

Rekomandime 

• Të vlerësohen prioritetet e nevojave për shërbime sociale në bazë të hartës 
sociale, planeve lokale të veprimit dhe komunikimit me përdoruesit. 

• Të bëhet analiza e detajuar e kapacitetit të Qendrave për Punë Sociale (dy 
sistemeve), si dhe të ofruesëve jashtinstitucionale. 

• Forcimi i vazhdueshëm strategjik i  kapaciteteve të  ofruesëve institucinal dhe 
jashtinstitucional si dhe të ofruesëve të shërbimeve në përputhje me nevojat e tyre 
dhe nevojat e përdoruesit. 

• Bashkëpunimi strategjik midis vetëqeverisjes lokale në zhvillim dhe ofrimi i 
shërbimeve sociale në nivel ndërkombëtar. 

• Të zhvillohen mekanizmat të ashtuquajtura "administratë të përkushtuar", në nivel 
qendror dhe në nivel të Asocijacionit të komunave serbe, për financimin e 
shërbimeve sociale (në bazë të planeve lokale të veprimit). 

• Investimet në zhvillimin e sipërmarrjes sociale si një model për zvogëlimin e 
numrit të përfituesve të ndihmave sociale dhe shërbimeve sociale dhe modelet e 
përfshirjes së përdoruesve dhe grupeve të tjera të margjinalizuara në tregun e 
punës. 

• Të kryen nevojat e duhura ese plotësime në kuadrin ligjor që përcaktojnë 
shërbimet sociale: 

o Me aktet nënligjore të definohen standardet minimale specifike të 
kualitetit për çdo shërbim potencial 

o Me aktet nënligjore  të sigurohet disponueshmëria shërbimeve për të gjithë 
përdoruesit (qasja, përfshirja, respektimi i të drejtave të njeriut)  

3. Mungesa e komunikimit në dy sisteme të mbrotjes sociale  
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Ekzistenca e dy sistemeve të mbrojtjes sociale nuk duhet të ketë implikime të rënda për 
shoqërinë, nëse këto sisteme punojnë së bashku dhe kanë një mënyrë të harmonizuar të 
funksionimit. Për më tepër, ekzistenca e dy sistemeve, të cilat funkcionojnë të koordinuar mund 
të çojnë në prosperitetin e politikave sociale të një rajoni, dhe deri te përkujdesja e një numri më 
të madh të përfituesëve të mbrojtjes sociale, pa implikime negative për cilësinë e shërbimeve, por 
edhe në shumën  e përfitimeve sociale. Megjithatë, aktualisht ekzistimi i dy sistemeve për 
mbrojtjen sociale në Kosovë ka shumë pasoja negative, kryesisht për shkak të mungesës së 
komunikimit dhe koordinimit në mes dy sistemeve  

Përshkrimi i problemit 

Problemi i parë është vetë perceptimi i ndihmës sociale përkatësisht kualifikimet dhe 
kategorit të shumta që përdoren për të identifikuar klientët potencial, për shkak të mungesës së 
një baze të dhënash të unifikuar dhe kartës sociale me ndihmën e të cilave do të mundësohejtë 
bëhetë një politik unike sociale në rajon (shih kapitullin e mëparshëm). Ky dallim është duke 
shkaktuar frikë në mesin e shfrytëzuesve të mbrojtjes sociale si edhe nga  kalimi i mundshëm një 
sistem tjetër; për më tepër, tregon edhe dallimin e mëtutjeshëm që ekziston në mes të dy 
sistemeve që ekzistojnë, dhe për politikën  pabarabartë sociale të dy sisteme në të njëjtin rajon. 

Një problem tjetër është mungesa e një mekanizmi të shkëmbimit të informacionit midis 
dy sistemeve, dhe për këtë arsye nuk kanë numrin e saktë të përfituesve të ndihmës sociale (si 
dhe numrit të atyre që në përgjithësi nuk mund të pretendojnë), pasi ka përdoruesit që përdorin 
ndihmën e dy sistemeve, si dhe klientët potencial të cilët nuk e përdorin ndihmën e asnjërit prej 
sistemeve. Ky "konfuzion" është rezultat i kualifikimeve të ndryshme të përdoruesve, por edhe 
disa rregulloreve, të tilla si rregulloret që pretenduesi duhet të ketë një kartë identiteti të 
Kosovës, nëse dëshiron përfitime nga sistemi i mbrojtjes sociale të Qeverisë së Kosovës dhe 
anasjelltas. Një problem tjetër në vlerësimin e përdoruesëve të mundshëm, veçanërisht në 
sistemin e Qeverisë së Kosovës është që të përdorin të dhënat nga regjistrimi i kryer në vitin 
2011, të cilin pjesëtarët  e komunitetit serb në numër të madhe bojkotuan.  185) 

Problemi me dokumentacionin shkon përtej nivelit të posedimit apo mos posedim të 
dokumenteve, përkatësisht, duke përfshirë edhe vlefshmërinë e dokumenteve që ata zotërojnë. 
Që institucioniet e Qeverisë së Kosovës nuk i njohin institucionet e Republikës së Serbisë dhe 
anasjelltas, nuk është një problem i madh në rastet kur personat apo grupet me dokumentet e 
lëshuara nga institucionet kërkojnë ndihmën apo shërbime në një sistem apo në institucione të 
një sistemi tjetër. Për shembull, një kunor e vur pas vitit 1999 në institucionet e Republikës së 
Serbisë në Kosovë (të ashtuquajturat Këshillat e përkohshme),nëse nuk janë regjistruar si 
bashkëshortë në sistemin e Qeverisë së Kosovës, dhe për këtë arsye, kur anëtarët e këtyre 
komuniteteve pretendojnë mbrojtje të dyfishtë sociale në sistemin e sigurimeve shoqërore të 
Qeverisë së Kosovës, nuk konsiderohen si një familje, por si individë, duke humbur kështu të 
drejtën e përfitimeve familjare me ligjin për skemën e ndihmës sociale dhe ligjit për shërbime 
sociale dhe familjare përshkruajnë.  
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Institucionet që nuk e njohin njëri-tjetrin, ata nuk mund të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin, 
madje edhe në situata në të cilat bashkëpunimi i tyre ishte i rëndëshëm  për një individi ose grup. 
Qendrat për punë sociale në sistemin e Republikës së Serbisë nuk mund të bashkëpunojnë me 
gjykatat apo policinë në sistemin e Qeverisë së Kosovës, të cilat janë aktualisht të vetmet 
institucione të autoriteteve ekzekutive dhe gjyqësore në Kosovë. Kjo do të thotë se qendrat e 
mirëqenies sociale të Republikës së Serbisë në Kosovë nuk mund të shkojnë në polici ose në 
gjykatë për ndihmë në zbatimin e vendimeve gjyqësore në rastet e dhunës në familje, dhunës së 
bashkëmoshatarëve ose të deliktventve të mitur.186)   Mundësia e kufizuar për zbatimin e 
vendimeve gjuqësore çon deri te ajo që vendimet  të miratohen në përputhje me "gjendjen në 
terren." Kështu që, për shembull, shpesh ndodh që delikuenca e të miturve dënohet vetëm 
mbikëqyrjen e prindërve për shkak të mungesës së institucioneve korrektuese në Kosovë, të cilët 
janë në sistemin e Republikës së Serbisë, si dhe pamundësinë e drejtuar të shkelësve të qendrave 
të paraburgimit në sistemin e Qeverisë së Kosovës, pasi ajo mban vendimin për ekzekutim  në 
sistemin gjyqësor të Republikën së Serbisë. Në shumicën e rasteve kjo normë nuk është e 
mjaftueshme, por shpesh ndodh që i njëjti i mitur / e mitur të ketë kryer një vepër penale pas 
dënimit të parë. Edhe një shembull që ka të bëjë me mbrojtjena e personave që janë viktim e 
tregtisë me njerëz. Nëse për shembull, një femër  e shpëtuar e e cila është viktimë e tregtisë me 
njerëz në Kosovë është shtetase e Sebisë, ajo merrë strehim në Srbin qendrore. Mirëpo, pasi 
Gjykatat në Kosovë e zhvillojnë procesin dhe hetimet  e tregtisë sme njerzë që ka ndodhur  në 
territorin e Kosovës, femra është e obliguar të vij në Kosovë për të dëshmuar në Gjykatë. Kjo 
para së gjithash nënkupton nënshtrimit të rrezikut gjatë udhëtimit  disa orëshe, si dhe eksponimin 
shtesë të shqetësimit emotiv dhe psiqik 

Rekomandime 

• Vendosja e bashkëpunimit të qendrave për mirëqenie sociale të Republikës së 
Serbisë në Kosovë dhe qendrat për punë sociale e Qeverisë së Kosovës, si dhe me 
institucionet përkatëse lokale dhe qendrore me qëllim të për zhvillimin adekuate 
të planeve sociale në nivel lokal dhe ndër-komunal   

o Krijimi i një mekanizmi për shkëmbimit dhe analizën e dy sistemeve 
ekzistuese të mbrojtjes sociale me qëllim  të  zhvillimin të duhur të 
politikës sociale në Kosovë  

 

• Të vendoset një mekanizëm për njohjen e vendimeve gjyqësore dhe dokumente të 
tjera të miratuara dhe të nxjerra pas vitit 1999 nga Këshilli i Përkohshëm, gjykatat 
e zhvendosura dhe institucionet tjera të Republikës së Serbisë, për të realizuar të 
drejtat e njeriut dhe të drejta sociale 

o Gjetja e mekanizmit për njohjen e vendimeve gjyqësore të gjykatave të 
Republikës së Serbisë, me një procedurë urgjente, si dhe zbatimin e tyre 
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nga ana e policisë pran Qeverisë së Kosovës, me qëllim të zbatimit të 
rasteve të tilla si dhuna në familje, dhena mes moshatarëve dhe 
delikuencën e të miturve 

KONKLUDIME 
 

 Në këtë dokument është prezentuar analiza për pesë fusha të definuara që kanë  rëndësie 
kyçe për sigurinë dhe prosperitetin e serbëve në Kosovë. Zonat e definuara janë: Mekanizmat për 
mbrojtjen e komuniteteve, zhvillimi ekonomis, arsimit, shëndetësis dhe mbrojtja sociale. Secila 
fushë ka përcaktime të qarta për tre probleme kryesore, si dhe rekomandime për zgjidhjen e tyre 
adekuate dhe afatgjate. 

.    Për qëllime të hulumtimeve dhe analizës është përdorur çasja participative të 
identifikimit të fushave prioritare dhe problemeve, dhe është bërë gumbullimi, analiza dhe 
verifikimi i të dhënave. Fazat (metodat) e hulumtimeve dhe verifikimi i të dhënave janë si më 
poshtë: (1) Konferenca "Zëri i energjisë së përbashkët", (2) grupet tematike të punës që përbëjnë 
Forumi i Dialogut Serb, (3) Rishikimi i dokumenteve, (4) Tryeza të rrumbullakëta, dhe 
hulumtimet e bëra në terren  (5) Intervistat në thellësi dhe (6)  Intervistat me  ekspertë. Këto 
qasje holistike në hulumtime, përveç qasjes adekuate në hulumtime dhe pashqyrimit 
gjithëpërfshirës për të dhëna të paraqitura në këtë dokument, në mënyrë shtesë vërtetuani se 
pikërisht pesë zonat e definuara janë kuçe për sigurinë dhe prosperitetin e serbëve në Kosovë, 
dhe se atyre duhet kushtuar vëmendje të veçantë në të ardhmen. 

Mekanizmat për mbrojtjen e komuniteteve dëshmojnë se përdorimi i gjuhës serbe në 
përkthimet e ligjeve të Kosovës, paraqesin problemin e parë dhe më kryesor me të cilin  serbët në 
Kosovë përballen në procesin e realizimit të të drejtave të tyre. Përkthimet jo adekuate paraqesin 
shkeljen e Kushtetutës dhe të Ligjive për përdorimin e gjuhëve, por ajo që është edhe më e 
rëndësishme, potenicijalisht pengojnë dhe vështirsojnë realizimin  e të drejtave dhe lirive 
themelore të njeriut. Prandaj, rekomandimet të prezentuara në këtë pjesë të analizës, theksojnë 
rëndësinë e insistimit për përdorim të drejtë të gjuhës dhe shkrimit serbe, dhe futjen e 
ndryshimeve në dokumentet ligjore dhe nënligjore në të cilat gjuha serbe nuk është përdorur në 
mënyrë të duhur.  

Një problem tjetër me të cilin serbët në Kosovë përballen është punësimi në sektorin 
publik të Kosovës. Sipas Ligjit për Shërbime Publike, përfaqësimi i komuniteteve pakicë në 
institucionet publike duhet të jetë të paktën 10%, ndërsa në nivel komunal, punësimi e 
pjesëtarëve të komunitetit në sektorin publik duhet të jetë në përputhje me përfaqësimin e 
komunitetit në strukturën demografike të komunës. Sipas të dhënave të fundit në dispozicion, 
pothuajse asnjë institucion publik në Kosovë (shërbimet, kompanitë në pronësi publike, 
Agjencitë) nuk përmbushin këto dispozita ligjore, si edhe shërbimet publike të pushtetit vendor. 
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Nga ana tjetër, Ministria e Administratës Publike në Qeverin e Kosovës, në vitin 2010. lëshoi një 
dekret në të cilin thuhet se të gjitha institucionet publike janë të detyruar me ligj për të aplikuar të 
paktën 6 nga 14 masave aktive të punësimit e që propozohet me Rregullore. Këto masa janë 
reviduar dhe plotësuar pjesërisht në pjesën e rekomandimeve në mënyrë që zbatimi i tyre në të 
aedhmën  të jetë më i përshtatshëm.  

Problemi i fundit që është analizuar në këtë fushë është mungesa e sigurisë me të cilin 
serbët e Kosovës po përballen për shumë vite. Edhe pse Kosova ka një kornizë ligjore që kërkon 
siguri për komunitete, dhe se janë vendos  mekanizmat për zbatimin e tyre, zbatimi i tyre nuk 
është i plotë, për ç'arsye pjesëtarët e komuniteteve pakicë shpesh përballen me sulme të 
drejtpërdrejta fizike dhe verbale, me sulme ndaj pronës private dhe sulme ndaj objekteve me 
karakter të trashëgimisë kulturore dhe fetare. E gjithë kjo në masë të madhe ndikonë të 
shkaktohet frika dhe të kufizohet liria e lëvizjes dhe qasja në realizimin e të drejtave dhe lirive 
themelore. Prandaj, rekomandimet për zgjidhjen e problemit të mungesës së sigurisë janë 
fokusuar kryesisht në punën dhe përmirësimin e mekanizmave ekzistuese të sigurisë të tilla si 
Këshillat Komunale për Siguri të Bashkësive, Policisë, prokurorisë dhe institucioneve 
ndërkombëtare. 

Në pjesën për zhvillimin ekonomik është analizuar izolimi ekonomik në komuna me 
shumicë serbe dhe  pjesëmarrja e vështirsuar e tyre në ndërmarrje të vogla dhe të mesme që janë 
në pronësi të serbëve nga Kosova në tregun qendrore. Bashkëpunimi me institucionet relevante 
nuk ekziston, duke përfshirë kështu edhe mundësinë e shfrytëzimit të shërbimeve ekzistuese 
publike dhe shërbimet që do të çonin deri te tregu i zhvilluar dhe i barabartë për të gjithë 
pjesëmarrësit. Për të kapërcyer izolimin dhe për të përmirësuar pozitën e përgjithshme në tregun 
e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme që janë në pronësi të serbëve të Kosovës, në rekomandime 
propozohen forma të ndryshme të rrjetave për arritjen e cilësis më të lartë dhe të bashkëpunimit 
më produktiv mes të gjithë aktorëve relevantë. Megjithatë, që kjo të çojë në ndryshime dhe 
progres më të mëdhe në treg dhe në rregullat e tregut në Kosovë, është e nevojshme për të 
zbatuar ndryshime në fushën e politikave të zhvillimit në nivel qendror dhe lokal. Aktualisht, 
qeveritë lokale kanë autoritet të kufizuar, dhe për këtë arsye edhe nuk kanë aftësinë për të 
menaxhuar në mënyrë adekuate me zhvillimin në kuadër të komunës së tyre. Prandaj, është e 
rëndësishme që procesi i decentralizimit, në radhë të parë decentralizimi fiskal, e cila ka filluar 
disa vite më parë, të kryhet deri në fund, duke respektuar standardet evropiane të mërdhënjeve të 
autoriteteve qendrore dhe vendore. Në Rekomandime gjithashtu theksohet  nevoja për krijimin e 
mekanizmave që sigurojnë  procesin transparent dhe adekuat, si dhe punën e mëtejshëm të 
qeverive lokale. Problemi i fundit me të  cilat ballafaqohen ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në 
pronësi të serbëve të Kosovës dhe komuniteteve të tjera pakicë, është politika e klimës së 
investimeve dhe të donatorëve. Numri i burimeve të disponueshme për financimin e 
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme është e kufizuar, ndërsa subvencionet nga niveli qendror 
kanë rregullat dhe kriteret se pothuajse asnjë nga sipërmarrësit nga radhë e  komuniteteve pakicë 
nuk i plotëson. Prandaj, rekomandimet janë përqendruar kryesisht në ndryshime në formën e 
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reformave dhe në përshtatjen e kornizës ligjore ekzistues për subvencione në mënyrë që ato të 
jenë në dispozicion për të gjithë. Ajo është gjithashtu e nevojshme që të krijohen mehanizëma të 
reja dhe të përmirësuara kurse ato ekzistuese të mbështeten me qëllim për të arritur rritjen dhe 
zhvillimin e sektorit privat. 

 Arsimi si bazë për të përfituar njohuri dhe aftësi, paraqet të drejtën fundamentale të 
njeriut  187) dhe për këtë arsye nuk duhet të mohohet asnjë individi apo komuniteti, pavarësisht 
nga rrethanat politike dhe të tjera. Sistemi arsimor i Qeverisë së Kosovës nuk ofron mundësi për  
serbët në  Kosovë, si dhe për pjesëtarët e komuniteteve të tjera që flasin gjuhën serbe, për të 
marrë pjesë në çdo nivel të arsimit në gjuhën serbe. Institucionet ekzistuese arsimore të 
Republikës së Serbisë në Kosovë janë të vetëmit që ofrojnë  arsimim në gjuhën serbe, dhe si të 
tilla kanë një rol të rëndësishëm për pjesëtarët e komuniteteve që e flasin këtë gjuhë. Mirëpo, 
këto institucione nuk njihen nga Pushteti i Kosovës, dhe nuk kanë një status ligjor që do të 
mundësonte që ata të funksionojnë në mënyrë adekuate dhe efikase. Në praktikë, kjo do të thotë 
se të diplomuarit-nxënësit dhe studentët në të gjitha nivelet e arsimit, kanë në posedim diploma 
të fituara nga institucionet arsimore në Kosovë por ata nuk njihen nga ana e autoriteteve të 
Pushtetit në Kosovë. Ata nuk kanë mundësinë e punësimit apo vazhdimin e arsimimit në 
sistemin arsimor të Pushtetit  Kosovar, dhe për këtë arsye nuk kanë as të drejta të barabarta civile 
dhe njerëzore. Prandaj, është me shumë rëndësi të ndërtohet  një kornizë ligjore për verifikimin e 
drejtpërdrejtë të diplomave për të gjithë qytetarët të cilët kanë përfunduar cilindo nivel të arsimit 
në gjuhën serbe në Kosovë, siç theksohet në rekomandime. Përveç kësaj, me qëllim të edukimit 
të përshtatshëm dhe afatgjatë në gjuhën serbe në Kosovë, është e rëndësishme të gjenden modele 
për punën e mëtejshme dhe ekzistencën e këtij  sistemi arsimor. Poashtu është e rëndësishme për 
t'u marrë parasysh edhe frikën e komunitetit nga integrimet potencijale të dy sistemeve arsimore, 
si dhe rolin shoqëroro-kulturor që sistemi i arsimit në gjuhën serbe ka për serbët në Kosovë. 
Problemi i tretë është i analizuar është problemi i marrëdhënieve të tregut dhe arsimit, si dhe 
mungesa e sistemit arsimor dhe të personelit. Rekomandimet për këtë pjesë janë të adaptuara 
ofertës së gamës së profilit arsimor për nevojat e tregut të punës në Kosovë; si dhe në avokimin 
dhe zbatimin e ndryshimeve në funksionimin dhe qasjen në arsim dhe shkencë, në mënyrë që të 
ngrriten kapacitetet e përgjithshëme dhe cilësia e sistemit arsimor. 

 Shëndeti, dhe  qasja në sistemin e kujdesit shëndetësor, që ësht garancion për mbrojtjen e 
shëndet , përfaqëson të drejtën fundamentale të njeriut dhe si i tillë nuk duhet të ketë 
kufizime.188).  Në Kosovë, ekzistojnë dy sistemin të kujdesit shëndetësor - një që ofron 
Republika e Serbisë, dhe një që ofron Pushteti i Kosovës. Serbët në Kosovë përdorin vetëm 
shërbimet e sistemit shëndetësor të Republikës së Serbisë në Kosovë, duke besuar se ky sistem, 
pavarësisht nga të gjitha problemet me të cilat përballet, është ende më e avancuar, më e plotë 
dhe më e  besueshme se sistemi i kujdesit shëndetësor i Pushtetit të Kosovës. Duke marrë këtë 
parasysh, analizimi i problemit të par dhe të dytë kanë të bëjnë me çështjet që lidhen në mënyrë 
specifike me institucionet dhe shërbimet e sistemit shëndetësor të Republikës së Serbisë për 
kujdesin shëndetësor. Janë analizuar tre aspekte kryesore të sistemit shëndetësor: 1) kuadri 
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profesional, 2) pajisjet dhe 3) infrastruktura, nga dy këndvështrime: a) shfrytëzuesit e shërbimit 
shëndetësor dhe b) ofruesit e shërbimeve shëndetsore. Kjo qasje siguron një pasqyrë të qartë në 
gjithë sistemin, përkatësisht në spektrin e problemeve të ndryshme dhe pasojave  me të cilat 
përballen ofruesit e shërbimeve dhe klientët të tyre, e të cilët janë shkaktuar shpesh nga rrethana 
të njëjta ose të ngjashme. Rekomandimet e paraqitura në këtë pjesë, për këtë arsye janë të 
përqendruar në përmirësimin dhe modernizimin e sistemit shëndetësor të Republikës së Serbisë, 
që shërbimet e parandalimit dhe asistenca të ndjekin standardet botërore dhe të përmbushin 
nevojat e të gjithë pjesëmarrësve. Problemi i tretë i definuar janë ndryshimet e dy sistemeve të 
kujdesit shëndetësor, të cilat, në qoftë se do vinte deri te integrimi i tyre , do të kishte pasoja 
negative si në sistem ashtu edhe tek përdoruesit. Dallimi i parë është koncepti i kujdesit 
shëndetësor primar dhe sekondar, si sistemi i kujdesit shëndetësor në Pushtetin e Kosovës që 
është e bazuar në mjekësinë familjare. Me këtë ndryshojnë edhe normat të parapara të mjekëve 
për numrin e banorëve ku norma në sistemin e Republikës së Serbisë është pothuajse dyfishi në 
krahasim me sistemin e Pushtetit të Kosovës, gjë që justifikon shqetësimin e komunitetit  për 
shkak të mundësisë që më shumë se gjysma e punëtorëve dhe të stafit profesional të humbasin 
punët e tyre për shkak të mundësive për integrim. Një tjetër ndryshim është se sistemi i sigurimit 
shëndetësor i Republikës së Serbisë ekziston shumë vite, ndërkohë që skema e sigurimeve 
shëndetësore në Kosovë ende nuk ka një sistem të përcaktuar qartë, dhe për këtë arsye nuk është 
e njohur puna dhe ndonjë sukses. Prandaj, është e nevojshme të gjendet një mekanizëm për të 
mbajtur dhe për të përshtatur sistemin ekzistues të kujdesit shëndetësor të Republikës së Serbisë 
në Kosovë, si një garantues i shërbimeveë dhe të sigurisë për komunitetin serb, por edhe për të 
gjithë përdoruesit e tjerë të shërbimit. Dallimi i fundit është injoranca e ndërsjellë dhe mungesa e 
komunikimit mes të dy sistemeve, të cilat mund të kenë pasoja serioze për sistemet e tyre, por 
ajo që është më e rëndësishme edhe për qytetarët e Kosovës të cilët vendosin besimin dhe 
shëndetin e tyre në këto institucione. Njohja e ndërsjellë, komunikimi i vazhdueshëm dhe 
shkëmbimi i  të dhënave të dy sistemeve mund të çojë në përmirësimin e gjithëanshëm të 
kujdesit shëndetësor në Kosovë, dhe kjo është arsyeja pse në rekomandime theksohet 
domosdoshmëria e ndërtimit të mekanizmave që do të çojnë në drejtim të duhur.  

Mbrojtja sociale është gjithashtu një nga të drejtat themelore të njeriut. Për këtë arsye nuk 
duhet të mohohet ose të kufizohet kjo e drejtë çfardo individi apo familjeje që kërkon mbrojtje 
sociale. 189) Kur është fjala për mbrojtjen sociale në Kosovë, ngjarjet historike, produktiviteti e 
ulët, tregu i kufizuar për punë, si dhe shkalla e lartë e natalitetit dhe popullata shumë e re, ka 
pasur për pasoj kërkesën e madhe të populates për përkrahje sociale. Pjesëtarët e komuniteteve 
pakicë që kanë ndryshuar vendbanimet e tyre të përhershëme, nuk e flasin gjuhën e pupullatës  
shumicë, kanë një diplomë nga institucionet arsimore të cilat nuk e njohin Kosovën, ata janë në 
një situatë veçanërisht kritike. Republika e Serbisë, pas ngjarjeve në vitin 1999 dhe 2000 mbajnë 
Qendrat e tyre për mirëqenien sociale në Kosovë, dhe vazhdimisht ofrojnë ndihmë sociale për 
qytetarët e saj që jetojnë në Kosovë. Megjithatë, dhe pavarësisht ndihmës së dhënë nga sistemi 
shoqëror të mirëqenies të Qeverisë së Kosovës dhe sistemit të mirëqenies sociale të Republikës 
së Serbisë në Kosovë, shkalla e varfërisë mbetet e lartë, si dhe numri i kërkuesëve të ndihmës 
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sociale të cilët, për arsye të ndryshme, nuk marrin ndihmë. E gjithë kjo tregon qartë se është e 
nevojshme për të bërë ndryshime në sistemin e mbrojtjes sociale për të bërë atë më të 
përshtatshëm brenda fushava ku veprohet. Problemi i parë është se sistemi është i vjetëruar dhe 
është jofunksional edhe për arsye të dhënave jot ë plota të përdoruesëve. Sistemi hartave sociale  
që do të mundësonte një pasqyrim më të qartë të nevojave të përdoruesve, dhe do të ofronte 
udhëzime adekuate për zhvillimin e mëtejshëm të politikës sociale nuk ekziston; Për më tepër, 
nuk egzisto as baza e të dhënave dhe rrjeti i të dhënave  në nivel qendror, të cilat do të shërbenin 
si një burim thelbësor të informacioneve. Pra, në Kosovë aktualisht nuk ka asnjë pashqyrim të 
saktë dhe të qartë, respektivisht regjistrime me listën e nevojave sociale dhe të profileve mbi 
bazën e të cilave mund të të zbatohet  një politikë e qartë dhe i përshtatur social dhe shoqërore. 
Për këtë arsye, me rekomandime sygjerohen ndryshime që do të çojnë deri te në sistemi i duhur, 
të qëndrueshëm dhe modern të menaxhimit me të dhënat siç është sistemi i rrjetësimit të hartave 
sociale. Një problem tjetër është mungesa e shërbimeve sociale (shërbimeve) në dispozicion për 
komunitetin serb në Kosovë. Politika aktuale e dy sistemeve ekzistuese të mbrojtjes sociale në 
Kosovë është reduktuar kryesisht për përfitime materiale dhe kompensime, ndërkohë që 
shërbimet sociale janë në minimum. Të gjithë ofruesit e shërbimeve sociale në komunitetin serb 
janë jashtëinsitucionale dhe janë të vendosura në komunat në veri të Kosovës. Pasi shërbimet 
sociale synojnë përmirësimin e kushteve të jetesës dhe mundësitë për përdoruesit e tyre, dhe se 
në formë ultimative  mund të çojnë deri te reduktimi i  numrit të përfituesve të ndihmës sociale, 
shërbimet duhet të jenë forma më e rëndësishme e mbrojtjes sociale, politikave sociale 
respektivisht të një politike progresive të sistemit. Problemi i fundit është mungesa e 
komunikimit dhe njohja reciproke e të dy sistemeve të mbrojtjes sociale, i cili reflekton 
drejtpërdrejt si në vetë sistemin ashtu edhe tek vetë përdoruesit. Pasojat mund të jenë të shumta, 
nga informacionet të pamjaftueshme deri te rreziku për jetën e  qytetarëve.  Vendosja e 
bashkëpunimit të Qendrave për punë sociale si dhe vendosja e mekanizmave për shkëmbimin e 
të dhënave dhe informacioneve, do të ishte hapi i parë drejt zhvillimit të politikave të 
përshtatshme sociale, dhe në këtë mënyrë edhe për sigurimin e mbrojtjes adekuate sociale.  

 

FUSNOTAT: 

1) Рërfaqësuesit relativ të Serbëve të Kosovës janë të gjithë akterët shoqëroro-ekonomike-politike të 
cilët në forma të ndryshme kontribuojnë dhe përfaqësojnë komunitetin e tyre: përfaqësuesit politik, 
përfaqësuesit e organizatave,  dhe shoqëris civile, përfaqësuesit e medijave, pronarët dhe themeluesit e 
ndërmarrjeve private, akademikët, shkanctarët individët. 

2) Теrmi „institucionet paralele“ “ shfrytëzohet eksluzivisht si termë i pranuar për komunikim 
publik për referim në institucionet e Republikës së Sërbis në Kosovë, dhe nuk përfaqëson qëndrimin e 
projektit dhe ekipit hulumetues si dhe qëndrimin e pjesëmarrësve në Forumin e dijalogut Serb në Kosovë, 
e as të individëve të intervistuar në institucione, në statusin dhe punën e tyre. 
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3)  Çështja e kufizuar  ndaj institucineve ka shumë arsyra, këto janë vetëm disa: mosnjohja e gjuhës 
tjetër zyrtare (personat që flasin gjuhën shqipe shpesh nuk flasin gjuhën serbe kurse, personat që flasin 
gjuhën serbe shpesh nuk fladsin gjuhën shqipe)  largësia ( në komunat serbe për shembull në komunat me 
shumicë serbe, shkollat, institucionet shëndetësore ose shërbimet socijale të cilat funkcionojnë në kuadër 
të institucioneve të Qeverisë së Kososovës janë të kufizuara ose nuk ekzistojnë fare), informimi 
(komunitetet jo shumicë nuk  e njohim në mënyrë të mjatueshme punën e institucioneve të Qeveris së 
Kosovës) dhe mungesa e besimit. 

4)  Agjensia statistikore e Kosovës, Vlerime: Popullsia në Kosovë 2011.Shiko: https://ask.rks-
gov.net/rekos2011/repository/docs/PROCENA%20Stanovnistvo%20Kosova%202011.pdf 

5)  Duke pasur parasysh  se gjatë aprovimit të Ligjit mbi regjistrimin e popullsis, popullata në 
komuna  veriore  ,është rast të thuhet se me regjistrim, përveq komunave që nuk morrën pjesë në 
regjistrimin e popullates në vitin 2011(specifike katër komuna në të cilat regjistrimi është kryer pjesërisht 
( ekziston dallimi I theksuar në mes numrit të të regjistruarëve dhe numrit të personave të evidentuar në 
listat e votuesëve) 

6) Me rëndësi është të theksohet se institucionet e Republikës së Serbisë përfaqësojnë edhe interest 
shoqëroro-ekonomike dhe ato të siguris edhe për komunitete jo-shumicë, para së gjithash Goranët që 
jetojnë në Gorë, dhe të cilët janë shfrytësues e shërbimeve të cilat I ofrojnë këto institucione dhe të 
punsuarit në to. 

7) Më shumë për vlersimin e të drejtave të komuniteteve: ОЕБС, 2015, Извештај о процени права 
заједница, Четврто издање, доступно на: www.osce.org/sr/kosovo/209971?download=true  

8)  Vlersohet se rreth  4000 Srb janë shpërngulur nga shtëpit e tyre nga gjithë Kosova. Gjatë dhunës 
janë vrar 28 persona, 35 manastira ortotokse janë shkatruar ose demoluar, kurse afro 930 shtëpi të 
serbëve janë djekur ose shkatruar, Nga gjykatat publike she prej  të gjitha akterëve ndërkombëtar shumë 
pjesëmartrës deri më sot nuk janë ndëshkuar. 

9)  Vlersimi i procesit të këthimit vullnetar në Kosovë, ОЕБС, 2014.године доступан на 
http://www.osce.org/sr/kosovo/129351?download=true.  

10)   Faqe e internetit të Ministrisë për Komunitetet dhe Këfhim, http://mzp-rks.org/sr-c/ 

11)   Emrat e antarëve të ekipit të projektit , të autorizuar për udhëheqjen e projekttit “Zëri I 
Përbashkët”, sit ë dhënat për aktivitetet lidhur me projektin janë në aneksin  1 të këtij dokumenti. 

12)   Emrat e antarëve të sekretarijatit  gjenden në aneksin 1 të këtij dokumenti 

13)   Emrat e të grupeve të antarëve të sekretarijatit si dhe të moderatorëve , gjendet në aneksin 1 të 
këtij dokumenti. 

14)   Bibliografia dhe të referencave gjenden në aneksin 1 të këtij dokumenti. 

15)   Lista e organizatave dhe të përfaqësuesve  gjenden në aneksin 1 të këtij dokumenti. 
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16)   V. Geva-May, I. Cultural theory: the neglected variable in the craft of policy analysis. Journal 
of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 2002, 4, 243-265. 

17)   Станаревић, С. Ејдус, Ф. (2009). Појмовник безбедносне културе, Београд: Центар за 
цивилно-војне односе. 

18)   Neni 1.1,Ligji mbi mbrotjen dhe promovimin e të drejtave të komunitetit dhe pjestarëve të saj. 

19)   Shiko: Ligji për përdorimin e ghuhëve nr. 02/Л-37 

20)   Neni  59, Kushtetuta e Kosovës  

21)  Është mendim i përhapur se për shkak të mosekzistimit të Këshillave drejtuese të pavartur është 
rrezikuar pavarësia e politikës redaktuese si dhe të vetë kanalit TV. Ndaj me qëllim të plotësimit të 
principeve të përfaqësimit , është e domosdoshme plotësisht të aplikohet  të drejtat kushtetuese dhe të 
kërkohet ndryshimi I ligjeve ekzistuese për radi televizionin e Kosovës 04/Л-046. Procesi I digjitalizimit 
të mediave eletronike në Kosovë është në fazën përfundimtare  dhe propozimi është në procedim në 
Kuvend, mirëpo ligji I propozuar në masë të plotë kufizon shikushmërin e mediave në gjuhën serbe dhe e 
diskualifikon në kushtet e tregut  në aspektin e qëndrueshmëris ekonomike. Fusha e mbulueshmëris së 
hapsirës me këtë ligj zvoglon  për 50% mediat locale në gjuhën serbe në krahasim me sistemin analog të 
mbulueshmërisë. Andaj është e domosdoshme që në procedure e Kuvendit miratimi i ligjit, përfaqësuesit e 
komunitetit serb të parashtrojnë amandamentet e tyre me të cilat do të mundësohet që mediat në gjuhën 
serbe të mbulojnë hapsirën permes МУКС-ове (Digital Multiplexer) në teritorin ku gjenden  me 
residence dhe  МУКС në Kosovën qendrore.   

22)   Shiko: Kodi Penal,neni 332 

23)   Neni 332, paragrafi 3, Kodi penal I Kosovës. 

24)   ОЕSC, Review of illegal re-occupation cases in Kosovo [Pashqyra e rasteve të uzurpimit të 
përëritur të pronës në Kosovë, јаnar, 2015.Shiko: http://www.osce.org/kosovo/141131?download=true 

25)   OJQ Актiv dhe OJQ  Qendra  për Paq dhe Tolerancë, kanë hulumtuar opinionin public në 
katër kamuna në veri, shtator  2015.  
Shiko:http://ngoaktiv.org/fajlovi/Views%20of%20the%20citizens%20in%20north%20Kosovo.df 

26)   Ligji mbi përdorimin e gjuhëve nr. 02/Л-37 

27)   Njësoj. Neni 2.3 

28)   Njësoj. Neni 2.4 

29)   Zyra e Komisionerit  për Gjuhë, Përcjellja dhe vlersimi I të drejtave gjuhësore  në Kosovë, mars 
, 2015. Shiko:  http://www.komisioneri-ks.org/repository/docs/Serbisht_Finale_160315.pdf 

30)   Ligji mbi përdorimin e gjuhëve nr. 02/Л-37 
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31)   Të drejtat për përdorimin e gjuhës në Kosovë janë të garantuara me Kushtetutë, Me Ligjin për 
përdorimin e gjuhëve dhe Ligjin për mbrotjen promovimin e të drejtave të komuniteteve në Republikën e 
Kosovës. 

32)   Shiko : http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/469664/Kosovo-izgubljeno-u-prevodu-2-
Priuceni-prevodioci 

33)   Në këtë Ligj, për shembull, jo radhë me rastin e shqiptimit të dënimit për ndonjë vepër penale, 
nuk përfillet pjesa , se përpos dënimit me burg  dënimi mund të zëvendsohet  me para.  Kjo pjesë e 
përkëthimit në gjuhën serbe  është shmang. Përpos Kodit Penal, Lajmet dhe bashkë puntori  profesional  
në hulumtime Nora Bezera , kanë analizu kualitetin e përkëthimit të këtyre akteve juridike: Kushtetuta e 
Kosovës (60 faqe)-930 gabime në përkëthim, prej kësaj 216 fjalë  janë lërë jashtë, janë përkëthyer 
gabimisht  ose janë vendosur fjalët  ose pjesët e fjalive të cilat nuk ekzistojnë në versionin në gjuhën 
shqipe. Për shembull, prej nenit . mbi zbatimin e suverenitetit  në versionin në gjuhën serbe është hequr  
fjala “referendum”;  Ligji mbi personat të pagjetur  ( faqe 9 ) – 198 gabime në përkëthim. Në Ligjin që 
ka të bëjë me mos-diskriminim është shtuar pjesa që nuk ekziston në origjinal; Ligji për Radio-
Televizionin e Kosovës (faqe 28) – 562 gabime në përkëthim;Ligji për Qendrën historike të Prizrenit (12 
faqe) – 350 gabime dhe fjalët që janë lërë jashtë nga origjinali në gjuhën shqipe; Ligji mbi pronësin dhe 
gjërat tjera juridike (83 faqe) –më se  1500 gabime; Ligji mbi kadastrën (21 faqe) – 354 gabime dhe 
shumë fjalë dhe shprehje nga gjuha kroate; Ligji mbi mbrozjen dhe promovimin e të drejtave të 
komuniktetit dhe pjesëtarëve  (16 faqe) -  281 gabime,kurse për përkëthim në vend të  30, janë përdorur  
27 germa të alfabetit; Pakoja e ligjeve të Ahtisaarit që janë inkorporuar në Kushtetutën e Kosovës  ka  
382 gabime në përkëthim.Burimi : http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-dana/469664/Kosovo-
izgubljeno-u-prevodu-2-Priuceni-prevodioci 

34)   ОЕSC, Legjislacioni shumëgjuhësor në Kosovë dhe sfidat , shkurt, 2015. Shiko: 
http://www.osce.org/sr/kosovo/87706?download=true 

35)   Shiko: http://www.ngoaktiv.org/fajlovi/Kvalitet%20prevoda%20-%20srpski.pdf 

36)   Zyra e Komisionerit për gjuhë, hulumtimet dhe  vlersimet e të drejtave gjuhësore në Kosovë, 
маrs, 2015. Shikoi :  http://www.komisioneri-s.org/repository/docs/Serbisht_Finale_160315.pdf 

37)  OSCE, Raporti mbi vlersimin e të drejtave të komuniteteve, botimi I katërt, dhjetor,  2015. Shiko: 
http://www.osce.org/sr/kosovo/209971?download=true 

38)   Shkrrimi serbisht, çirilicë, nuk është e përfaqësuar në të gjitha dokumentet publike në Kosovë. 

39)   Kushtetuta e Kosovës, Neni 61. 

40)   Ligji mbi punët publike 03/Л/149. 

41)   Rregullorja  04/2010 mbi procedurat e përfaqësimit të drejtë të komunitetit jо-shumicë në 
sektorin public në Kosovë.. 

42)   Neni  11 e Rregullores  04/2010 së Ministrisë për drejtorit publike theksohet se drejtorit 
shtetrore janë të obliguar të zbatojnë më së palu 6 prej 14 masav active të propozuara për punësim. 
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43)   Ligji për ndërmarrjet  publike 03/Л-087. 

44)   Zyra e Kryeministrit /Zyra për çështje e komuniteteve, Vlersimet për punësimin e pjestarëve të 
komuniteteve jo-shumicë në shërbimet publike dhe në ndërmarrjet publike në Kosovë, maj, 2013.  

45) Ky raport bazohet në anketat e bëra në prill të vitit 2013 në 104 institucione publike . Anketat 
janë zhvilluar në 19 Ministzri, 3 institucione përfaqësuese, 22 agjenci ekzekutive , 21 agjencione të 
pavarura , në 4 ndërmarrje publike  dhe 35 komuna.Shiko : http://www.zck-
ks.net/repository/docs/Procena_zaposljavanja.pdf 

46)  Shtatë komuna të reja , janë  shtuar qeverive lokale në vitin  2013. , duke mos llogaritur komunat 
në very të Kosovës.Shtatë komuna janë: Јуник, Мамusha и Gjeneral Janoviq,  (themeluar në vitin  2007. 
),Graçanica, Kllokot, Ranilluk, dhe Partesh( të themeluar më  2009.dhe  2010. ).  

47)  Ndër agjencionet e pavartura ekzistojnë të tilla të cilat kanë kaluar progun prej 10% dhe ato të 
cilat nuk janë shumë mbi dhe nën pragun ose që nuk plotësojnë kushte. Mesatarja  që është më shumë se 
vlersimet e tyre për pjesëmarrje në numrin e përgjithshne të  populates 

48)  Shumica e serbëve të Kosovës që posedojnë diplomat të Universitetit të Prishtinës delocuar me 
seli në Mitrovicën (veriore), nuk mund të aplikojnë për poste të larta jot ë deleguara, për arsye stë mos 
njohjës të këto diplomave nga ana e Pushtetit të Kosovës. 

49) Nuk është i  përfshirë  numëri I personave të zhvendosur nga Kosova, kurse ajo mundet dukshëm 
të ndikoi në përcaktimin e kuotës për përqindjen e domosdoshëm për punësimin e komunitetit pakicë. 
Duhet të redefinohet regjistrimet në mjedisit serbe në jug të Ibrit pasi është evidente se numri I madhë I 
tyre kanë bojkotuar regjistrimet  

50)  Neni 11, paragrafi 3.1-4 Rregullorja 04/2010 e Ministris e pushtetit public. 

51)  Shiko: https://mpms.rks-
gov.net/Portals/0/Aktiviteti%20javor/VT%20Strategy%20ENG%20final.pdf 

52)   Бјелош, М. Брозовић, З. Ђорђевић, С. Приручник за рад локалних савета за безбедност, 
Центар за безбедносну политику, Београд, 2011. Видети: 
http://www.bezbednost.org/upload/document/prirunik_za_lokalne_savete_za_bezbednost.pdf 

53) Në shkurt të vitit 2015. године,më se  120 organizata joqeveritare serbe në Kosovë kanë kërkuar 
shkarkimin e ministrit Kosovar Valon Murati, për arsye të dekkeratës ku për migrimin e shqiptarëve nga 
Kosova fajson komunitetet pakicë të cilët siç ka thënë, kanë pozitë të privilegjuar:  

54)  Konventa Kuadër për Mbrotjen e Pakicaave. Shiko: http://www.bgcentar.org.rs/bgcentar/wp-
content/uploads/2013/02/Okvirna-konvencija-za-za%C5%A1titu-nacionalnih-manjina.pdf  Shiko: 
http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=148&lang=bh 

55) Platforma për analizën e hulumtimeve, perceptimet e qytetarëve   në very të Kosovës, OJQ Aktiv, 
OJQ Qendra për Paqe dhe Tolerancë, shtator  2015. 
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56) Shiko :http://ngo në very të 
kosovësoaktiv.org/fajlovi/Views%20of%20the%20citizens%20in%20north%20Kosovo.pdf 

57) Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës, Strategjia Kombëtare për sigurin e komuniteteve  
dhe Plani I veprimit për periudhën    2011. Deri 2016. Qeshor , 2011. Shiko: http://www.kryeministri- 
ks.net/repository/docs/Nacionalna_strategija_i_Plan_delovanja_za_bezbednost_u_zajednici__2011_-
_2016.pdf 

58) Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës, Raporti mbi vlersimin e implimentimit të Strategjis 
dhe Planit akcional për vitin 2011-2916 për zbatim n gjatë vitit 2013. Shiko: https://www.mpb-
ks.org/repository/docs/Izvestaj_o_Procedni_--
Implementacije_Nacionalnog_Strategije_za_Bezbednost_Zajednica_i_Akcionog_Plana_2011-2016.pdf 

59) Incidenti është klasifikuar si “PENI”/Sulmi potecialist etnikisht i motivuar/   Potential Ethnical 
Motivated Incident/PEMI), nga ana e policies së UNMIK-ut, nëse përmbush tre kritere:  nëse “viktima 
“është nga radhët e grupit etnik”, është rast në qoftë se “ekziston formula historike  se  njerëzit nga këto 
grupe janë në shënjestër për shkak të përkatësis të tyre  etnike” , nëse „ekzekutuesi është i panjohur ose 
prërket grupit tjetër etnik”;  dhe kryesit e incidentit kanë motiv wrnik“. Zbatimi I kriterit të fundit, në 
praktik nënkupton se sulmet me motivacione ekonomike janë qartë  të përjashtuar, si dhe incidentet që 
rrjedhin nga konfliktet fqinjësore  ose nga  zënkat nëpër kafene. Përkundër kësaj, ku “treguesit  e 
motiveve janë prezent , siç është gjuha e urretjës”, incidenti do të klasifikohet si etnikisht i motivuar 

60)  Burimet e raportimeve medijale për disa raste PENI .Shiko: 
http://kossev.info/strana/arhiva/povredjena_deca_u_gornjem_kuscu_/6584, sтраници последњи пут 
приступљено 1.2.2016.Видети:  
http://rtvmir.com/strana/arhiva/pec:_kamenovan_autobus_sa_vernicima/30943, страници последњи 
пут приступљено 1.2.2016.Shiko: 
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/Hronika/2028967/Srpski+mladi%C4%87+izboden+no%C5%
BEem+u+Klokotu.html, страници последњи пут приступљено 1.2.2016.Видети: 
http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:580201-Pucnjava-u-Gorazdevcu-Srbi-uznemireni, страници 
последњи пут приступљено 1.2.2016.Shiko: http://www.blic.rs/vesti/hronika/pucano-na-kucu-srpskih-
povratnika-u-opstini-klina/g77j9t4, страници последњи пут приступљено 1.2.2016. Shiko: 
http://www.blic.rs/vesti/hronika/zapaljena-srpska-kuca-u-opstini-klina/wmwjjjh, страници последњи 
пут приступљено 1.2.2016.Shiko:   http://www.naslovi.net/2015-05-17/rts/klina-ne-prestaje-pljackanje-
kuca-povratnika/14682345,  страници последњи пут приступљено 1.2.2016.Видети: 
http://www.radiokim.net/vesti/hronika/napad-na-povrtnike-u-berkovu-kod-kline.html, страници 
последњи пут приступљено 1.2.2016. 

61)  Këshillat komunale për sigurin e komuniteteve janë zhemeluar në përputhje me Udhëzimin 
Administrativ   (АУ) 27/2012 Мinistria e punëve të brendshme dhe (AУ) 03/2012 të Ministris për 
qeverisje lokale. 

62)  Raporti i konkurencës: klasterët privatisht të krijuara, Programi për zhvilim I Kombeve të 
Bashkuara,  Prishtinë, 2014. Shiko: http://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/library/poverty/--
report-on-competitiveness--natural-born-clusters.html 



88	
	

88	
	

63)  Sektori ekzistues privat, kryesisht është i përbër prej ndërmarrjeve mikro, të vogëla dhe të 
mesme.  Постојећи приватни сектор је углавном сачињен од микро, малих и средњих 
предузећа.Madhësia e  МСП  në Kosovë është i definuar me Ligjin nr. 2005/02. 03/1031 I cili mbështet 
zhvillimin e ndërmarrjeve të vogëla dhe të mesme. Numëri i të punësuarëve  është kriteri i vetëm që 
shfrytëzohet në Kosovë  për të klasifikuarr ndërmarrjet sipas madhësisë. 

64) OJQ Актиv, An inquiry into the economic situation of north Kosovo businesses, новембар, 2013. 
Burimi: 
http://www.ngoaktiv.org/fajlovi/An%20inquiry%20into%20the%20economic%20situation%20of%20nort
h%20Kosovo%20businesses%20-%20NGO%20Aktiv.pdf 

65)  Vlerësimet janë se meqë Asocijacioni komunave Srbe (ЗСО) nuk do të kenë kapacitete të 
mjaftueshme për absorbimin e të punsuarëve në sektorin publik të cilët në këtë moment janë në kuadër të 
sistemit të Republikës së Serbisë, ndaj propozohet që  ЗСО zhvilloj mehanizma  për qeverisje për të 
ndihmuar zhvillimin dhe konsolidimin e strategjive locale për zhvillim, si dhe të gjeneroi  shërbimet 
konsulltuese  gjatë zbatimit të tyre, si në nivel lokal ashtu edhe në atë rajonal. Në kuadër të ЗСО duhet 
marrë inicijativën për krijimin e infrastrukturës afariste që do të punonte në harmonizimin ekonomik të 
komunave me shumicë serbe , në sektorin privat dhe në kapacitetet njerëzore dhe institucionale.   

66) Kushtetuta e Коsovës, Neni 61. 

67)  Ligji mbi Punët Oublike  03/Л-149. 

68)  Për shembull, prodhimet e  МСП të cilët janë në pronësi të serbëve , radhë janë të përfaqësuar 
në qendërat e mëdhaja tregtare në Kosovë. 

69) Aktualisht po punohet në harmonizimin e certifikatave të veterinaries për grupin e prodhimeve të 
caktuara.: Shiko: http://www.slobodnaevropa.org/content/han-slediti-primer-privrednih-komora-kosova-
i-srbije/27414114.html, страници последњи пут приступљено 1.2.2016. 

70)  Shiko: https://kk.rks-gov.net/gracanice/News/Razgovori-o-formiranju-Asocijacije-srpskih-
privred.aspx, страници последњи пут приступљено 1.2.2016.  

71)   Riinvest, Improving the Kosovo Serbian Business Community involvement in Economic 
activities in Kosovo”, 2012.  

72)  Sipas analizës të cilin e ka bërë  „Epi Centar International“, në mbështetje të Programit për 
zhvillim të Kombeve të Bashkuara, në vitin 2015. , në sektorin e prodhime jo druror të pulltarisë, si sector 
me potebcijal të madhë , nuk ekzistojnë Kooperativat funkcionale modern të cilët do të përmirësonin 
konkurencën e fermerëve të vogël dhe do të siguronin praktikën e kultivimit.  

73)  Ligji mbi qeversjen lokale 03/040. 

74)  Instituti Kosovar për qeverisje lokale, Stdimi për parashikimet dhe svidat e decentralizimit në 
Republikën e Kosovës dy vite pas Kushtetutës  qershor, 2010.  Shiko: http://www.fes-
prishtina.org/wb/media/Publications/2010/KLGI%20Decentralisation%20and%20Local%20Governance
%20Reform%20(Serbian).pdf 
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75)  Ligji për ndërmarrjet publike. Shiko: 
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2008_03-L087_sr.pdf 

76)  Instituti I Kosovës për qeverisje locale, Studimi mbi parashikimet dhe sfidat  e decentralizimit  në 
Republikën e Kosovës  dy vite pas apravomit të Kushtetutës , qershor, 2010. Shiko: http://www.fes-
prishtina.org/wb/media/Publications/2009%20and%20earlier/KLGI%20Implementing%20Dezentralisati
on%20in%20Kosovo%20one%20year%20on%20(English).pdf 

77)   Тhe Law on Municipal Property Transfers for Alternative Use. Видети: 
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/Law%20on%20allocation%20for%20use%20and%2
0exchange%20of%20immovable%20property%20of%20the%20municipality.pdf 

78)   Gracanica ka contest për pronësi  të bujqëve dhe është pikëpyetje se a është apo jo  prona në 
pronësi publike. 

79)   ОSCE, „ Raportet në mest të qeverive locale me ato qendrore në Kosovë. Juridikisht, 
administrativisht  dhe në aspektin fiskal “, 2008. Burimi: 
http://www.osce.org/sr/kosovo/30832?download=true 

80) Është e njohur se, regjistrimi i popullësisë, familjeve dhe banesave në vitin 2011, ka qenë nën 
presionin e forte të ngjarjeve aktuale politike dhe nuk është zbatuar në teritorin e katër komunave në v eri 
( në pjesën e Mitrovicen e veriore, Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan), kurse në pjesët tjera të mjediseve 
serbe, është zbatuar pjesërisht dhe me parregullësira të evidentuara. Për komunat në very , si bazë 
kryesore për vlersim , është marrë Azhurimi i viteve 2008-2009, Sipas këtyre shënimeve , Agjensioni 
Kosovar I statistikave ka vlersuar se në komunat e përmendura më lartë ka vetë   banorë  40.196 
становника. 

81) Shembujtë: Fondacioni Maqedonas për zhvillim të ndërmarrjeve (Shiko: 
http://www.mrfp.org.mk/mk/).  Njëri prej shembujëve është edhe puna e  Спарк-овог fondi kreditor I 
garantuar që ka qenë I deponuar në bankën NLB në Kosovë e cila sipas kontratës  ka qenë huamarrës për 
distribuimin dhe pagesën e kredive me kushtre të volitshme.    

82)  Në kuadër të punës të grupit  përbashkët është, diskutuar për Fondin për zhvillimin e veriut dhe 
për synimet e saj. Fondi ishte pjesë e  Marrëveshjës së Brukselit më janar të viti 2013, që kishte të bëjë në 
lidhje me mbledhjen e të hyrave në doganë, në përputhje me marrëveshjen për menaxhimin e integruar të 
kufirit (IBM). Paratë që janë dhënë për secilin nga katër komunat në veri është projektuar posaçërisht 
për të promovuar zhvillimin shoëroro-ekonomik dhe nuk ka afat kohor për shpenzimin e Fondeve  siç 
është rasti me buxhetet komunale. Fondi menaxhohet nga një Bord dhe paratë janë marrë mbi bazën e 
projekteve të propozuara të paraqitura nga komunat, si pjesë e listës së prioriteteve i cili aprovohet nga 
Bordi. Në procesin e krijimit të Fondit për zhvillimin e veriut, nga përfaqësuesi i BE-së në Kosovë është 
premtuar se fondet  do të përdorin komunat, biznesetë dhe sektori jo-qeveritar (OJQ), gjë që në rastin e 
OJQ-ve nuk ka ndodhur deri më janë dhënë të holla për punimet e infrastrukturës. Megjithatë, sistemi 
mbështetjeve është i domosdoshëm   në të gjitha nivelet, përpara në implementimin e  projekteve 
zhvillimore nga qeveritë lokale dhe aktorëve të tjerë lokalë dhe në zhvillimin e kapaciteteve të tyre. 
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83) Më shumë për sistemin parallel të arsimit viteve 1990 në: Sommers, Marc, Buckland, Peter, 
2004. „Parallel worlds, Rebuilding education system in Kosovo“, International Institute for Educational 
Planning, Paris. 

84)  Kjo vlen për shkollat private dhe publike si dhe për Universitete. Ekziston numëri I caktuar I 
shkollave private dhe Universitete të cilat pranojnë nxënsit prej sistemit arsimor të Republikës së Sërbis 
në Kosovë (për shembull Universiteti Amerikan në Prishtinë), mirëpo shumica prej tyre edhe mëtej nuk 
pranojnë, saktësisht nuk e njohin diplomat e tyre. 

85)  Nga ana tjetër , sistemi arsimor I  Republikës së Serbisë në Kosovë poashtu nuk pranon diplomat 
të lëshuara nga ana e institucioneve të sistemit arsimor në Kosovë, janë këta nxënës dhe student të cilët 
mësimet ndjekin në këtë system që kanë të pamundur të marrin pjesë në sistemin arsimor në gjuhën serbe.  

86)   Kushtetuta e Kosovës, Neni 61; Ligji numërј 03/Л-149 mbi shërbimin civil, Neni  11 (3) 

87)   Zyra e kryeministrit/Zyra për çështjet e komuniteteve. 2013. Vlersimi për punësimin e 
pjesëtarëve të komuniteteve jo-shumicë në shërbimet publike dhe në ndërmarrjet publike në Kosovë: 
http://www.zck-ks.net/repository/docs/Procena_zaposljavanja.pdf 

88) Për informata më të detajuara mbi përfaqësimin e Serbëve në sektorin public të Kosovës, të 
shikohet pjesa  Срба у јавном сектору на Косову“ који се налази у делу „Механизми за заштиту 
заједница“.  

89)  Këtu është me rëndësi të theksohet se punësimi I pjesëtarëve të komunitetit pakicënë sektorin 
privat nuk është rregulluar me ligj. 

90)   Kosovo Agency of Statistics, 2015, Results of the Kosovo 2014 Labor Force Survey, p. 21-22, 
plotësimi në: 

91) https://ask.rks-gov.net/ENG/publikimet/doc_download/1314-results-of-the-kosovo-2014-labour-
force-survey 

92)   Më shumë mbi konkluzionet operative në: http://www.kim.gov.rs/p10.php 

93)   Më shumë për Asocijacionin e Komunave Serbe (AKS)në: http://www.kim.gov.rs/p17.php 

94)   Quinti është Pakt i pesë shteteve më me ndikim në botë: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 
Britania e Madhe Franca, Italia dhe Gjermania.  

95)  Më shumë informacione dhe  të detajuara mbi përfaqësimin dhe punësimin e  Serbëve në  
sektorin public të Kosovës, të shikohet pjesa”Punësimi i Serbëve në sektorin public të Kosovës" 

96)  Më shumë informacione  shiko “Punësimi I serbëve në Kosovë” 

97) Këtu është me rëndësi të theksohet se punësimi I pjestarëve të komuniteteve pakicë në sektorin 
privat nuk është e rregulluar me Ligj.  Kosovo Agency of Statistics, 2015, Results of the Kosovo 2014 
Labor Force Survey, p. 21-22, доступно на:https://ask.rks-gov.net/ENG/publikimet/doc_download/1314-
results-of-the-kosovo-2014-labour-force-survey  Више о оперативном закључку на: 
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http://www.kim.gov.rs/p10.php  Më shumë për Asocijacionin e komunave Serbe  (ЗСО)nëа: 
http://www.kim.gov.rs/p17.php 

98) Kvinti është grupi I shteteve më të zhvilluara të botës: Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania 
e Madhe, Franca, Italia dhe Gjermania.. 

99)   Bisedë me antarin e grupit punues, përfaqësuesin e Serbëve nga Kososva . 

100) Një shembull të raportimit të mediave  mbi vendimin e Qeverisë së Kosovës  të themeloi grupin 
punues që do të punoj në përpilimin e Rregullores : http://www.rtklive.com/rtk2/?id=2&r=1649 

101)   Më shumë për vendimin e Qeverisë: http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=131986 

102)   Më shumë në dekleratën e përfaqësuesit të Qeverisë së Kosovës  

103)
 http://kossev.info/strana/arhiva/vlada_kosova_usvojila_zakonsku_regulativu_za_priznavanje_dip
loma_mitrovickog_univerziteta_/7331 

104)   Rregullorja (ВРК) – NR. 21/2915. Mbi proceduratdhe kriteret për lëshimin e certifikatave 
qytetarëve të Kosovës të cilët kanë diplomuar në Universitetin Mitrovicën Veriore për të konkuruar për 
punësim, për të marrë licencën profesionale, nënshtruar provimit professional pran institucioneve publike 
Neni 2.4  

105)   Njësoj, Neni 5.1 

106)   Njësoj, Neni Исто, 7.2 

107)   Nësoj, Neni 19.1 

108)   Njësoj, Neni  2.3 

109) Zona Evropiane e arsimit të Lartë në gjuhën  së folurit shpesh adresohet edhe si procesin e 
Bolonjë apo sistemi i Bolonjës. Zona evropiane të arsimit të lartë është , Deklarata në lidhje me reformën 
e nivelit të arsimit të lartë, të nënshkruar në qershor të vitit 1999, në Bolonjë, nga përfaqësuesit e 
ministrive përgjegjëse për edukimin të shumicën së vendeve ervopiane. Në vitin 2005, Kuvendi i 
Republikës së Serbisë ka miratuar një ligj të ri për arsimin e lartë që është në përputhje me parimet dhe 
principet e procesit të Bolonjës. 

110) Më shumë për kompetencat e drejtorive të shkollave : Republika e Sërbis, Ministria e Arsimit, 
Shkencës dhe zhvillimit teknologjik,numër: 110-00-9/2015-02. Dekreti për rregullimin e mbrendshëm dhe 
sistematizimin e vendeve të punës në  Ministrin  e Arsimit, Shkencës dhe zhvillimit teknologjik, Neni  86  

111)   Marrëveshja për Asocijacionin e kom,unave Serbe  (AKS) nuk parasheh status konkret për 
mënyrën e organizimit të arsimit në gjuhën serbe në Kosovë, duke lërë kështu mundësin për intrerpretim 
të lire të tekstit të kësaj marrëveshjeje. 

112)   „Serb Integration in Kosovo After the Brussel Agreement“, 2015, Balkan Policy Research 
Group (BPRG), page 40-43; као и Нешовић, Бранислав, „The Sum of All our Fears“, 2015, АКТИВ. 
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113)   Sikundër Kushtetu e Kosovës  (Neni 59,pragrafi 2 dhe 3) edhe plani I Ahtisaarit, përkatësisht 
Plani gjizhëpërfshirës I propozimit për zgjidhjen e statusit të Kosovës (Aneksi 3, Neni 3, paragrafi b dh6 
c).  

114)   Nga ana tjetër , sipas Ligjit  nr. 02/L-52 për arsimin parashkollor , programi parashkollor 
zhvillohet në gjuhën shqipe, gjë që nuk është në përputhje me Kushtetutën e Kosovës.  

115)   Qeveria e Kosovës, Ligji nr.бр. 03/L-040 mbi vetëqeverisjen lokale Влада Косова,  

116)   Qeveria e Kosovës, Ligji nr.. 04/L-32 arsimi parauniverstita në Republikën e Kosovës  

117)   Ово предвиђа и Ахтисаријев план, тј Свеобухватан предлог за решење статуса Косова, 
Анекс 3, Члан 7.1.  

118)   Propozim gjithëpërfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës, Aneksi 3, Neni 7.2. 

119)   Qeveria e Kosovës ,Ligji nr. 03/Л-068 mbi arsimin në komunat e Republikës së Kosovës. Neni 
14  

120)   Kompenzimi mujor që paguhet të punësuarëve në arsim dhe sistemin shëndetsor të Repub likes 
së Serbisë në Kosovë, nga ana e Qeverisë së Kosovës , nuk është evidentuar si paga , por si vauçer.  

121)   Qeveria e Kosovës  Ligji nr. 03/Л-040 mbi qeversjen locale. 

122)   Këtu është me rëndësi të theksohet se paga mesatare e arsimtarëve  në shkollat në gjuhën shqipe 
pran sistemit arsmor serbe(pa llogaritur shtesën kosovare). 

123)  Për shembull, komuna e Graçanicës punëson individ të kualifikuar si kuadro arsimor, pastaj e 
bënë shpërndarjen e tyre në pozicione të tjera-në institucione locale të cultures,(Shtëpia e cultures, 
biblioteka e qytetit, Qendëra për Arsimin e Romëve), në komunë (numëri I nëpunësve komunal përcaktohe 
në përputhje me regjistrimin e popullësisë në vitin 2011 dhe kështu në ato komuna ku  banorët  bojkotuan 
regjistrimin , kanë deficit me kuadrin komunal) dhe në institucionet karshi kërkesave të tyre.   

124)   Qeveria e Kosovës, Ligji nr. 04/Л-32 mbi arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës . 

125)   Governament of Kosovo. Ministry of Education, Sicence and Technology. 2010. „Independent 
commission for the reviеw of Serbian language teaching material“, Comprehensive report, Pristina, p. 5, 
доступно на: http://www.erisee.org/sites/default/files/-
%20Comprehensive%20Report%20of%20Independent%20Commission%20for%20the%20review%20of
%20serbian%20language%20teaching%20materials.pdf  

126)   Ekzistojnë informacionet jozyrtare se është farmuar grupi tjetër punues  me detyrë të mbikqyrë 
librat të cilat përdoren në sistemin e arsimit të Qeverisë së Kosovës , mirëpo raporti I këtij grupi 
asnjëherë nuk është botuar 

127) Lista e Shangajit ësht rang lista e institucioneve  botërore të arsimit dhe shkencës . Lista e 
Shangajit numron gjithlsejt 500 Universiteta më të mira në botë, sipas shum parametrave. Më shum për 
këtë list, si dhe për Universitetet shiko: http://www.shanghairanking.com/ARWU2015.html 



93	
	

93	
	

128) Më shumë për dëgjimin public НОК Shiko në: http://www.mpn.gov.rs/nacionalni-okvir-
kvalifikacija-za-bolje-povezivanje-izmedju-obrazovanja-i-trzista-rada/ 

129)  Për më shumë mbi detyrimet ligjore të personelit mësimdhënës për trajnim të vazhdueshëm, shih: 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë, nr 86/2015, Rregulloren për zhvillimin e vazhdueshëm 
profesional të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional.  

130)   Për shkak të burimeve të kufizuara financiare, kopshte tdhe shkollat shpesh nuk janë në gjendje 
për të financuar pjesëmarrjen e mësuesve, arsimtarëve dhe stafit në programet e trajnimit profesional ose 
në testime për licencë, dhe vetëm ata duhet të bartin të gjitha shpenzimet (duke përfshirë shpenzimet e 
udhëtimit, akomodimit, ushqimit dhe programit). 

131)   Republika e Serbisë, Ligji mbi mbrotjen shëndetësore, Neni 2 

132)   Njësoj, Neni 19, 20, 21, 22, 23, 24 

133)   Ndalimi i punësimit në sektorin publik rregullohet me Ligjin për Sistemin e Buxhetit. Është 
parashikuar të zgjasë deri në fund të vitit 2015, megjithatë, me vendimn e  Qeverisë, ndalimi u shty deri 
më 1 prill 2016. Më shumë në lidhje me vendimin e Qeverisë: http://www.paragraf.rs/dnevne-
vesti/091115/091115-vest5.html  

134) Për më tepër, për shkak të gjendjes së përgjithshme në Kosovë pas vitit 1999, Republika e Serbisë 
dhe ministritë përkatëse, kishin njohuri jo të plota për "faktet në terren", përkatësisht për nevojat e 
institucioneve publike të Republikës së Serbisë në Kosovë. Shpesh ka ndodhur që një institucion i 
sigurimit shëndetësor të kërkoi nga Ministria e  Shëndetësisë të hapi një konkurs për stafin profesional, 
mirëpo kërkesat e tyre nuk aprovoheshin.   

135)   Për shembull , aktualisht  (2015) në spitalin e Graçanicës , në repartin e radiologjisë punon 
vetëm një mjek specialist, dhe jo çdo ditë.  

136)   Ndodhë shpesh që në laboratory nuk kanë reagense të duhura, kështu që pacientët mund të 
bëjnë pasqyrën e gjakut m bris ose ndonjë analizë tjetër laboratorike.  

137)   Rregullat për  stazhin e praktikës dhe për provimin professional është e rregulluar me nënakte 
ligjore dhe me rregullore .  

138)   Aktualisht në Kosovë funkcionojnë dy barnatore publike (shtetërore) të sistemit shëndetësor  të 
Republikës së serbisë-Një në Mitrovicën veriore dhe një në Gjilan.  

139)  Buxheti planifikohet në bazë të numërit të popullësis, ku për çdo banor parashihe harxhime të 
caktuara në suaza 1,7-2 euro.  

140)   Republika e Serbisë, Ligji për qeverisje me mbeturina, Neni 56 

141)   Sistemi shëndetësor në Kosovë është e organizuar sipas një sistemi të kujdesit primar, sekondar 
dhe terciar. Për ofrimin e kujdesit shëndetësor parësor dhe monitorimin e gjendjes shëndetësore të 
popullatës janë përgjegjëse qeveritë lokale. Mënyra themelore e financimit është buxheti i Kosovës dhe 
pushteti lokal, si dhe participimi i qytetarëve dhe donacionet, dhuratat dhe trashëgimitë..  
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142) Qeveria e Kosovës , Ligji mbi shëndetësin, Neni  18 

143) Qeveria e Kosovës , Udhëzimi Administrativ 9/2004 Themelimi, organizimi, synimet dhe veprimet 
primare e institucioneve të mbrojtjes shëndetësore 

144) Qeveria e Kosovës ,Strategjia në sektorin shëndetësor  2010-2014, faqe14 

145) Për shembull sipas shënimeve nga regjistrimi, komuna e Graçanicës ka rreth 10.250 banorë, 
kurse sepas shënimeve nga lista e votuesve ka afro 22.500. 

146)   Qeveria e Kosovës në dhjetor të vitit 2015 miratoi një akt nën ligjor mbi verifikimin e diplomave 
të Universitetit në Prishtinë me seli të përkohshme në pjesën veriore të Mitrovicës, me qëllim të punësimit 
në sektorin publik dhe privat, por dokumenti në vete nuk është i arritshëm për publikun, kështu që nuk 
është ende e njohur nëse ka, dhe të cilat janë, kufizimet e saj të mundshme. Gjithashtu, çështja e 
verifikimit të certifikatave mbi stazhit dhe provimit profesional, të cilat janë thelbësore për mundësinë e 
marrjes dhe kryerjen e punëve profesionale në sistemin e kujdesit shëndetësor.  

147) Shpjegimi i thjeshtë , procedura është si më poshtë: pacienti merr një rekomandim për vizitë, 
pastaj nga qendra shëndetësore kërkon konfirmimin e mosposedimit të pajisjeve ose të mjeteve të 
caktuara, pastaj shkon në institucionet private për të kryer analizat e nevojshme për të cilat ky 
institucioni ka lëshuar një faturë, të cilën ai më pas e bashkangjitur Entit i për mbrojtjen e shëndetit (me 
të gjitha dokumentet e tjera mbështetëse) dhe kërkojnë refundimin e shpenzimeve.  

148)   Neni 5 i këtij Ligji thekson se ekzistojnë dy lloje të sigurimeve : sigurimi shëndetësor  I  
obligueshëm dhe arbitrat. Më shumë në:Ligji nr.  04/Л – 249 mbi sigurimet shëndetsore 

149)   Ajo që dihet tashmë është se serbët në Kosovë ankohen për shkak të obligimit potencial ligjor në 
sigurimin shëndetësor pranë Qeverisë së Kosovës, pasi që ata nuk e përdorin shërbime të kujdesit 
shëndetësor të Qeverisë së Kosovës. 

150)   Kosovo Agency for Statistics. 2015. Results of the Kosovo 2014 Labour Force Survey. p. 11-12 

151)   World Bank Report. „Republic of Kosovo: Kosovo Public Finance Review“. 2014. në: 
http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2015/06/10/090224b0828b8614/1_0/R
endered/PDF/Kosovo000Publi0s0for0a0young0nation.pdf 

152)  Departamenti për politikën sociale dhe familjare pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale në Qeverinë e Kosovës është përgjegjëse për zhvillimin dhe zbatimin e politikave, strategjive, 
ligjeve, dhe për funksionimin e monitorimit dhe mirëmbajtjen e standardeve. Pas decentralizimit, 
realizuar në vitin 2009, përfitimet sociale dhe asistenca sociale si dhe ofrimi i ndihmës potenciale 
zbatojnë 40 Qendrat për punë sociale të cilat janë të shpërndara në 38 komuna në Kosovë.  

153)   Qeveria e Kosovës ,Ligji nr. 2003/15 mbi skemën e ndihmave sociale 

154)   Qeveria e Kosovës , Ligji Nr. 02/Л-17 mbi shërbimet sociale familjare  
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155)   Ligji mbi sigurimin social dhe shërbimeve për familje; Ligji mbi përkrahjen material familjarve 
të fëmijve me aftësi të kufizuar të përherëshme ; Ligji mbi statusin e të drejtave të dëshmorëve të ramë, 
invalidët , Veteranët, pjestarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civil dhe familjeve të tyre. 

156)   Ристић Бранислав, Систем социјалне заштите на Косову, 2014, страна 3 

157)   Njësoj, faqe  4 

158)   Qeveria e Kosovës , Ligji nr.  2003/15 mbi skemën e ndihmës sociale, Neni 9 

159)   Më shumë për këtë vendim të Ministrisë në: http://www.rtklive.com/rtk2/?id=11&r=3355   

160)   Ligji për mbrojtje sociale të Republikës së Serbisë thotë se e drejta për siguri sociale sigurohet 
me ofrimin e shërbimeve për mbrojtje sociale dhe me përkrahje materiale (neni 4); dhe rregullon forma 
të ndryshme të ndihmës sociale: shërbime,vlerësime dhe planifikimin, shërbime ditore në komunitete, 
shërbime për mbështetje për jetë të pavarur -banim me shërbimet mbështetëse këshillimore-terapeutike 
dhe socio-edukative, shërbime të akomodimit (neni 40). Megjithatë, në territorin e Kosovës të gjitha këto 
shërbime, përveç mbështetjes materiale, janë inekzistente ose shumë të kufizuar.  

161)   Republika e Serbisë, Ligji për mbrotjen sociale, Neni 41 

162)   Republika e Serbisë, me Ligjin mbi mbrotjen sociale, Neni 23 

163)   Njësoj, Neni 164, 7 

164)  Qeveria e Kosovës, Ligji nr. 2003/15 mbi skemën e ndihmës sociale, Neni 4, 5, 6, 7, 11,14 

165)  Më shumë për planin e përpilimit të kartës sociale: 
http://www.minrzs.gov.rs/cir/component/k2/item/32-ministar-vulin-se-sastao-sa-delegacijom-svetske-
banke  

166)   Më shumë mbi planin e përpilimit të kartës sociale: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zxbb2EwykW0   

167)   Sipas disa vlerësimeve  sistemini i mbrojtjës sociale në Kosovë përfshin 23% t varfërve, që do të 
thotë se 700.000 të varfër ngelin pa ndihmë sociale, Më shumë në:UNICEF, Varfëria e fëjve në Kosovë, 
Maj 2010, fq.32 

168)   Republika e Serbisë, Ligji mbi mbrojtjen sociale Neni 41 

169)   Njësoj,  Neni 81, 82, 83, 84, 85 

170)   Ata mund të jenë: persona të rritur me invaliditet të rëndë dhe të lartë; të moshuar mbi  65 vjetë, 
persona të cilët kujdesen për ata me invaliditet ose fëmijë deri në 5 vjeç; fëmijë më të rinjë se  14 vjeçë; 
fëmijë të grup moshave prej  15 deri 18 vjeçë  në shkollim të rregulltë; dhe ato me një fëmijë më pak se 15 
vjeçë.Më shumë në: Qeveria e Kosovës, Ligji  nr. 2003/15 mbi skemat e ndihmave sociale, Neni 4 

171)   Njësoj  
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172)   Qeveria e Kosovës Ligji nr.  03/Л-22 -100 mbi pjestarët e Forcave Mbrojtëse të Kosovës si dhe 
skema e përkohëshme të ndihmave për xehtaë, Ligji nr. 04/Л-084 mbi pensionet e Forcave të sigurisë së 
Kosovës. 

173)   Qeveria e Kosovës , Ligji nr.  04/Л-054 mbi statusin e të drejtave të dëshmorëvem invalidëve, 
veteranëve, pjestarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjet e tyre. 

174)   Qeveria e Kosovës , Ligji nr. 2003/23 mbi pensionet e personave me aftësi të kufizuar në 
Kosovë.  

175)  Qeveria e Kosovës Ligji nr.  03/Л-22 mbi përkrahjen material familjeve të fëmijve me aftësi të 
kufizuar të përherëshme  

176)   UNICEF-i,  Varfëria e fëmijve në Kosovë, Мај 2010, faqe. 32 në:  
http://www.unicef.org/kosovoprogramme/Child_Poverty_SERB.pdf  

177) Sipas informative që disponojmë , aktualisht në komunat me popullataën shumicë serbe ekzistojnë 
shërbime humanitare të transportit, përkatësist  bartja e udhëtarve, që paguhet nga buxheti I Qeverisë së 
Kosovës si dhe shërbime „геронто-домаћица“ në komunën e Graçanicës të cilin financon komuna e 
Graçanicës pran Qeverisë së Kosovës . Shërbimet tjera ekzistuese në mjediset me shumicën e popullates 
serbe në Kosovë. Janë jashtëinstitucionale me përkrahje të kufiziashëm  ose fare pa përkrahjen e 
sektorëve kompetent të Ministrive dhe të organeve locale.  

178)  Më shumë për secilinshërbim : Republika e Serbisë, Ligji mbi mbrotjen sociale, Nenet 40, 43, 44, 
45, 56, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58 

179) Shumica e ofruesëve të pavarur të ndihmës sociale janë organizatat joqeveritare.   

180)  Qeveria e Kosovës , Ligji nr. 02/Л-17 mbi shërbimet sociale dhe familjare, Neni 6 

181)  Njësoj, Neni 6,paragrafi 7 

182)  Me rëndësi është të theksohet se buxhetet komunale caktohen sipas numërit të pupullësis të 
bazuar në regjistrimin e bërë në vitin 2011. Të cilin bojkotuan  pjesëtarët e komunitetit serb.   

183) Duhet pasur parasysh   se të ardhurat komunale kryesisht vijnë nga  lëshimet dhe vërtetimet e 
dokumenteve , masave ndëshkuese, pagesat e tatimit mbi pronën dhe nga regjistrimet  e biznesit. 
Komunat në kuadër të Qeveris së Kosovës nuk kanë të drejtë të themelojnë ndërmarrje publike në nivel 
komunal. (p.sh.ndërmarrje prregulluar në nivelin regjional dhe komunal. 

184)   Në raste të shumta këto organizata gjenden në komuna ku shumica janë popullata shqipëtare , 
nuk kanë të punësuar nga radhët  e komuniteteve pakicë, ose të punësuar që flasin gjuhën e komuniteteve 
pakicë, që pamundëson qasjen pothuaj të gjithë komuniteteve pakicë të cilët jetojnë në ato komuna dhe të 
cilët nuk flasin gjuhën shqipe . 

185)   Bojkoti i regjistrimit të popullësis e pamundëson, që individëve, familjeve  ose grupeve të cilët 
potencijalisht do kishin mundësi të kvalifikohen për të marrë ndihmën sociale në sistemin e Qeverisë së 
Kosovës të mos gëzojnë këtë të drejtë.  
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186) Në praktik kjo do të thotë se Policia e Kosovës , nuk ka kurrëfar të drejte të intervenoj nëse 
dhunuese e shkel vendimin për ndalim ndaj viktimave  të dhunës familjare të shqiptuar nga ana e 
Gjykatës së transferuar prej Ferizajit në Leskovcë, pasi nuk e njeh vendimin e të asaj Gjykate. 

187) Arsimi ndër  të drejtat fundamentale të njeriut definojnë edhe: Deklerata Univerzale për të 
Drejtat e Njeriut ,Neni 26; Pakti ndërkombëtar mbi të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore Neni 13, 
14. 

188)  Shëndeti  si një ndër  të drejtat fundamentale të njeriut definojnë edhe: Deklerata Univerzale për 
të Drejtat e Njeriut ,Neni 26; Pakti ndërkombëtar mbi të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore Neni 
12, 14. 

189) Të drejtën për mbrotjen  sociale, sit ë drejtë femelore të njeriut definon edhe: Deklerata 
Univerzale për të Drejtat e Njeriut ,Neni 22, Neni 23, Neni 25; Pakti ndërkombëtar mbi të drejtat 
ekonomike, sociale dhe kulturore Nenio 9, Neni 10E1 (198) 

АNEKSI 1 
 
Antarët e ekipit të projektit 
Sanja Lazarevic-menaxhere e projektit 
Svetkana Kojanovic – кооrdinatore e projektit  
Igor Savic – аsistent në project 
 
Sekretariati teknik i Forumit të dialogut Srb (SDF) 
Marko Marjanović 
Marko Trajković 
Slobodan Marković 
 
Ekipi hulumtues 
Dina Milovanović 
Ivana Bozić 
 

Tajnerët 
Miloš Milanović 
Nenad Maksimović 
 
Anëtarët e Forumit të Dialogut Serb (SDF) 
 
Mekanizmat e mbrojtjes tč komuniteteve 
 
• Aleksandar Kostić, shef i Kabinetit të Kryetarit të Komunës së Leposaviqit 
• Vladan Strifić, Drejtor Ekzekutiv i OJQ-së Herc 
• Darko Dimitrijević, Kryetari i Këshillit Konsultativ për Komunitete, gazetari 
• Ivan Tomić, politikolog 
• Ljubica Janković, oficer i lartë pčr politikë në Zyrën për Çështje të Komuniteteve 
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• Ljubisa Baščarević, Zyrtar per të Drejtat e Njeriut nč Zyren e Komisionerit të Lartë të OKB-së   
për të Drejtat e Njeriut (OHCHR) 
• Milan Stolić, Këshilltar Politik, Zyra e Zëvendëskryeministrit të Kosovës 
• Milena Kostic, Këshilltare e Lartë Politik, Zyra e Zëvendëskryeministrit të Kosovës 
• Miloš Vukadinoviq, këshilltar në komunën e Leposaviqit 
• Nenad Maksimoviq, drejtor ekzekutiv i OJQ-së Qendra për paqe dhe tolerancë 
• Nenad Radosavljević, pronar i RTV Mir dhe kuvendar në Kuvendin e Leposaviqit 
• Sanja Vukoviç, aktivistë e shoqërisë civile 
• Staletovic Uros,  zëdhënës i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim 
 

Zhvillimi ekonomik 

• Bojan Teofiloviç, zëvendës drejtor i OJQ-së Qendra për paqe dhe tolerancë 
• Danijela Marjanovic Zubac,  anëtare ei bordit të Fondit Zhvillimor për veriun e Kosovës 
• Dusan Krstić, këshilltar i kryetarit të Shtërpcës SO 
• Ivica Tanasijević, shefi Zyrës së kryetarit të komunës Shtërpce 
• Jelena Savić, menaxhere  e projektit të Qendrčs sč Bizneseve OJQ  Zveçan 
• Lazar Rakić, ekonomist i diplomuar 
• Ljubisa Mijačić, këshilltar në projektet e zhvillimit dhe të politikave të zhvillimit Zubin Potok 
• Miloš Milanović, Drejtor Ekzekutiv i Qendrës OJQ për orientimin e shoqërisë 
• Nataša Elezović, Këshilltare e Kryetarit te Komunës së Mitrovicës së Veriut 
• Nenad Janičević, menaxher i projektit në Qendrën e OJQ-ve për mbështetje të biznesit Shtërpcë 
• Slavko Trajković, koordinator i projektit në Qendrën e OJQ-ve për paqe dhe tolerancë 
 

Arsimi 

• Aleksandar B. Gjikiç, profesor në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e  Prishtinës me seli 
në Mitrovicë e Kosoves, Forumi Kombëtar Serb 
• Aleksandar Djorac, Profesor me korespodencč ne Fakultetin e  Mjekësisë, Universiteti i 
Prishtinës me seli në Mitrovicë e Kosovčs, nënkryetar i Forumit Kombëtare të Serbisë 
• Ivan Nikoliq, drejtor i OJQ-ve për komunikim dhe zhvillim tč shoqčrisč 
• Ivan Radiç, asistent në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës me seli në Mitrovicë 
tč Kosoves 
• Jasmina Krama, aktiviste e OJQ Klubi edukativ  Rinor 
• Marko Marjanović, Drejtor Ekzekutiv i OJQ Institutit Inovejt  
• Miloš Subotić, avokat 
• Sanja Miketić, filologe e diplomuar  
• Tijana Mihajllović, aktiviste e OJQ-ve Klubi edukativ  Rinor 
 
Mbrojtja shëndetësore 
 
• Aleksandar Djorac, Profesor me korespodencč ne Fakultetin e  Mjekësisë, Universiteti i 
Prishtinës me seli në Mitrovicë e Kosovčs, nënkryetar i Forumit Kombëtare të Serbisë 
• Bojan Rajković, doktor i mjekësisë 
• Vesna Stajić, shef i stacionit të farmacisë Novo Brdo 



99	
	

99	
	

• Darinka Teofiloviç, doktor i mjekësisë 
• Ivana Čanaćević, doktor i mjekësisë 
• Ljubica Krivokapić, asistent në Shkollën Mjekësore të Universitetit të Studimeve Profesionale 
në Cuprija 
• Rada Trajković, profesore në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Prishtinës me seli në 
Mitrovicë tč Kosoves 
• Suzana Milutinoviç, asistent në Shkollën Mjekësore të Universitetit të Studimeve Profesionale 
në Čuprija 
 

Mbrojtja sociale 
 
• Bojana Vukadinović, psikologe, Qendra OJQ për Zhvillimin e Grave 
• Vesna Stajić, shef i stacionit të farmacisë Novo Brdo 
• Ivana Čanaćević, mjeke 
• Caleb Waugh, OJQ  Qendra për paqe dhe tolerancë 
• Marina Jakovlević, psikologe, OJQ Domovik 
• Milica Andrić, menaxher i projektit OJQ-Aktiv 
• Milos Milanović, Drejtor Ekzekutiv i OJQ Qendra për orientimin e shoqërisë 
• Mirjana Stojanović,  OJQ qendra për paqe dhe tolerancë 
• Miroslav Stolić, drejtor i Departamentit të Shëndetësisë, Çështjeve Sociale, Arsim, Kulturë, 
Rini dhe Sport në Komunën e Kllokotit 
• Nenad Aritonović, anëtar i organizatës të OJQ-ve për personat me disavantazhe 
• Ruzica Simić, juriste, drejtoresh i OJQ Te Drejtave të Grave  
• Sanda CORAC, juriste 
• Srecko Spasić, Kryetari i Komunës së Kllokotit 
 
 

BIBLIOGRAFIA	
	
Kuadri ligjor Ndërkombëtar: 
 

•  Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, është miratuar dhe shpallur me 
rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara 217 (III) më 10 
dhjetorit 1948 

•  Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore, Kombet e 
Bashkuara Asambleja e Përgjithshme 2200 A (e XXI) të datës 16 dhjetor 1966.  

•  Këshilli i Evropës, 1995, "Konventa kuadër mbi mbrojtjen e pakicave kombëtare" 

Korniza legjislative dhe ligjore  e  Republikës së Serbisë; 



100	
	

100	
	

•  Qeveria e Republikës së Serbisë, Zyra për Kosovë dhe Metohi, 2011, "Procesin 
negocues me Prishtinën"II Marrëveshja teknike, diplomat Universitare, në 
dispozicion në: http://www.kim.gov.rs/p10.php, (qasja e fundit 15 .januara 2016) 

•  Qeveria e Republikës së Serbisë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimin 
Teknologjik 2015, " Korniza Kombëtare e Kualifikimeve - lidhshmëria dhe tregu" 
në dispozicion në: http://www.mpn.gov.rs/nacionalni-okvir-kvalifikacija-za-bolje-
povezivanje-izmedju-obrazovanja-i-trzista-rada/ (qasja e fundit më 15 janar 2016) 

•  Ligji për Sistemin e Buxhetit, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë" nr 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 Corr., 
108/2013, 142 / 2014 68/2015-Dr. Ligji 103/2015 dhe 

•  Ligji për mbrojtje shëndetësore, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë" Nr 
107/2005, 72 / 2009- ligji tjetër, 88/2010, 99 / 2010,57 / 2011, 119/2012, të ligjit 
45 / 2013- tjera, 93 / 2014, 96/2015 dhe 106/2015 

•  Ligji mbi Bazat e Sistemit të Arsimitdhe Edukimit, "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Serbisë" nr 72/2009, 5,272,011, 55/2013, 35 / 2015- interpretimi autentik dhe 
68/2015 

•  Ligji për mbrojtje sociale, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë", Nr 24/2011. 

•  Ligji për Menaxhimin e Mbeturinave, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë", 
Nr 36/09 dhe 88/10 

•  Ligji nr nr. 34/03, 85/05, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 dhe 
142/14 

•  Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë", Ligji për sigurim pensional dhe 
invalidor 

•  Rregullorja  për organizimin e brendshëm dhe sistematizimi i vendeve të punës në 
Ministrin e  Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik, Republika e Serbisë 
Republika e Serbisë Numri: 110-00-9 / 2015-02. Në këtë Rregullores, qeveria ka 
dhënë pëlqimin me Konkludime 05 No: 110-1895 / 2015, 27 Shkurt 2015. 

•  Rregullore mbi stazhin dhe provimin profesional për , punëtorët shëndetësorë dhe 
bashkëpunëtorëve shëndetësorë, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë", Nr 
112/209 

•  Rregullorja për aftësimin e përherëshëm profesional të mësimdhënësve dhe 
bashkëpunëtorëve profesional, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë" Numër86 
/ 2015 



101	
	

101	
	

Kuadri legjislativ dhe ligjor i Qeverisë së Kosovës: 

•  Qeveria e Republikës së Kosovës, Udhëzimi Administrativ Nr 27/2012, MPB-
03/2012 mbi komisionet komunale për siguri në bashkësi 

•  Qeveria e Republikës së Kosovës, Udhëzimi Administrativ No 29/2004, Krijimi, 
organizimi, qëllimet dhe aktivitetet e kujdesit shëndetësor primar 

•  Ahtisaari, Mars 2007, "Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të 
Kosovës" (Aneksi 2, neni 3, paragrafët b dhe c, Aneksi 3, Neni 7) 2 shkurt 2007. 

•  Qeveria e Republikës së Kosovës, 2004 "Udhëzimi Administrativ, themelimin, 
organizimin, qëllimet dhe aktivitetet e kujdesit shëndetësor primar," IX.2. 

•  Qeveria e Republikës së Kosovës, Zyra e Komisionerit për Gjuhët, 2015, 
"Monitorimi dhe vlerësimi i të drejtave gjuhësore në Kosovë", në dispozicion në: 
http://www.komisioneri- ks.org/repository/docs/Serbisht_Finale_160315.pdf 

•  Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Punës dhe Mbrojtjes Sociale, 2014 
"Strategjia e Formimit Profesional" 

•  Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Shëndetësisë, 2009, "Strategjia e 
Sektorit të Shëndetësisë 2010-2014" 

•  Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, 
2010, "Komisioni i Pavarur për shqyrtimin e materialeve mësimore në gjuhën 
serbe," Raporti Gjithëpërfshirës 

•  Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria e Brendshme, 2011, "Strategjia 
Kombëtare dhe Plani i Veprimit për Siguri në Bashkësi" 

•  Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministrisë së Brendshme, 2014, "Zbatimi i 
Strategjisë Kombëtare për Siguri në Bashkësi në vitin2013 dhe Plani i Veprimit 
2011-2016 - Raporti i Vlerësimit" 

•  Ligji Nr 02 / L-17 për Shërbimet Familjare Sociale, "Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Kosovës", 12/2007, botuar 2007/01/05. 

•       Ligji Nr 02 / L-37 për përdorimin e gjuhës, "Gazeta Zyrtare e Republikës së         
Kosovës", 10/2007, botuar 01.03.2007. 

•  Ligji Nr 02 / L-52 për arsimin parashkollor, Kuvendi i Republikës së Kosovës 

19 January 2006. 



102	
	

102	
	

•  Ligji Nr 03 / L-022 për përkrahje materiale familjeve të fëmijëve me aftësi të 
kufizuara të përhershëm, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës", 37/2008, 
botuar 10.09.2008. 

•  Ligji Nr 03 / L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, "Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës", 28/2008, botuar 04.06.2008. 

•  Ligji Nr 03 / L-047 për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të komuniteteve 
dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës, "Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës", 13 mars, 2008. 

•  Ligji Nr 03 / L-087 për Ndërmarrjet Publike, "Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës", 31/2008, botuar 2008/06/16. 

•  Ligji Nr 03 / L-100 për pensionet e pjesëtarëve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës, 
"Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës", 41/2008, Raportuar 01/11/2008. 

•  Ligji Nr 03 / L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, "Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës", 72/2010, botuar 25.06.2010. 

•  Ligji Nr 04 / L-046 për Radio Televizionin e Kosovës, "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës", 7/2012, botuar 27.04.2012. 

•  Ligji Nr 04 / L-054 për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, 
veteranëve, pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe 
familjeve të tyre, "Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës", 30/2011, botuar 
31.12.2011. 

•  Ligji Nr 04 / L-084 për pensionet e pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë së Kosovës, 
"Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës", 12/2012, botuar 15.05.2012. 

•  Ligji Nr 04 / L-125 Ligji për Shëndetësi, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 13 
dhjetor  2012. 

•  Ligji Nr 04 / L-32 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, "Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Kosovës", nr 17, botuar 16 shtator 2011. 

•  Ligji Nr 2003/15 për Skemën e Ndihmës Sociale në Kosovë, "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës", 15/2007, botuar 2007/01/08. 

•  Ligji Nr 04 / L-082 Kodi Penal i Republikës së Kosovës, "Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Kosovës", nr 19, të kryera më 13 korrik 2012. 



103	
	

103	
	

•  Zyra e Kryeministrit, Zyra për Çështje të Komuniteteve, 2013 "Vlerësimi i 
punësimit të pjesëtarëve të pakicave në shërbimet publike dhe ndërmarrjet publike 
në Kosovë" 

•  Rregullorja Nr 2005/02 për vlerësimin e rrezikshmëris  në punë dhe lidhur me 
punën, numri aktiv MPMS-2005/02. 

•  Republika e Kosovës, 2008, "Ligji për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave 
të Komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës", Kuvendi i 
Republikës së Kosovës, dhjetor 2012 . 

•  Rregullorja (VRK) - BR. 21/2915. mbi procedurat dhe kriteret për lëshimin e 
certifikatave të qytetarëve të Republikës së Kosovës, të cilët kanë diplomuar në 
Universitetin e Mitrovicës së Veriut për të aplikuar për  punësim , fituar licencën  
profesional dhe dhënja e provimit profesional në institucionet publike. Qeveria e 
Republikës së Kosovës, vendimi nr 03/67, 30 dhjetor 2015. (Neni 5 e Rregzllore 
numër j21 / 2015 u ndryshua në seancën e 73 të Qeverisë së Republikës së 
Kosovës, vendimi nr 12/73, 5 janar 2016) 

•  Rregullorja (VRK) - BR. 04/2010 mbi procedurat për përfaqësim të drejtë dhe 
proporcional të komuniteteve që nuk janë shumicë në shërbimin publik të 
Republikës së Kosovës, Kodi Aktiv MAP-04/2010, 20.09.2010. 

•  Kushtetuta e Republikës së Kosovës ( miratuar më 9 prill 2008) me 
Amandamentet I-XXII ( "Gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës", nr 25, të datës 
7 shtator 2012) dhe Amendamenti XXIII ( "Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Kosovës" nr 6, datë Mars 26 2013) 

•  Ligji  Nr 04 / L-144 për dhënjen në përdorim dhe në këmbimin e pronës në 
patundshëm, Kuvendi i Republikës së Kosovës, 12 nëntor 2012. 

Burime të tjera: 

•  AKTIV dhe CMT, 2015, "Një sondazh i opinionit publik në katër komuna në 
veri" 

•  AKTIV dhe CMT, 2015, "Pikëpamjet e qytetarëve në veri të Kosovës - aspektet 
politike, ekonomike dhe të sigurisë" 

•  AKTIV dhe CMT 2016, "Cilësia e përkëthimit të ligjeve të Kosovës  në gjuhën 
serbe" 

•  AKTIV 2013, "Një hulumtim për gjendjen ekonomike të bizneseve në veri të 
Kosovës" 



104	
	

104	
	

•  AKTIV, 2015, ”The Sum of All our Fears" 

•  Bjelosh, Maja Brozovic, Zorana Djordjevic, Sasa, 2011, "Manual për punën e 
këshillave të sigurisë lokale," Qendra për Mbështetjen e grave nga Kikinda, 
Kikinda 

•  Balkan Policy Research Group, 2015, "Integrimi i serbëve në Kosovë pas 
Marrëveshjes së Brukselit" 

•  Geva-May, Iris, 2002,  ”Cultural Theory: The Neglected Variable in the Craft of 
Policy Analysis”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and 
Practice" 

•  Agjencia e Statistikave të Kosovës, Departamenti i Statistikave Sociale, Sektori i 
Tregut të Punës, 2014 "“RESULTS OF THE KOSOVO 2013 LABOUR FORCE 
SURVEY" 

•  Misioni i OSBE-së në Kosovë, 2015, "Shqyrtimi i rasteve të paligjshëm të  ri-
pushtimit të pronave në Kosovë" 

•  Misioni i OSBE-së në Kosovë, 2015, "Raporti mbi vlersimin e të drejtave të 
Komuniteteve"" 

•  Misioni i OSBE-së në Kosovë, 2015, "”Review of illegal re – occupation, Cases 
in Kosovo” 

•  Misioni i OSBE-së në Kosovë, 2015, "Multilingual Legjislacioni në Kosovë dhe 
sfidat e saj" 

•  Ristiq Branislav 2014, "Sistemi i mbrojtjes sociale në Kosovë" 

•  RIINVEST, 2012, "”Improving the Kosovo Serbian Business Community 
Involvement in Economic Activities in Kosovo” 

•  Ctanarević, Svetlana, Edjus, Filip 2009, Појмовник безбедоносне културе", 
Qendra për raporte Civile - Ushtarake, Beograd 

•  Stubs, Paul, Nestić, Daniel 2010, "Varfëria e fëmijëve në Kosovë" - dokument për 
opsionet e politikave dhe raporti sintetizuara, Fondi i Kombeve të Bashkuara 
(UNICEF), Prishtinë 

•  Sommers, Marc Buckland, Peter, 2004 "Parallel worlds, Rebulding education 
system in Kosovo”, International Institut for Educational Planing, Париз 

•  Tahiri, Besnik 2009, "Implementing Decentralization in Kosovo: One Year On”, 
Institutituti Kosovar për Pushtetin Lokal, Prishtinë 



105	
	

105	
	

•  Tahiri, Besnik 2010, "Decentralizimi dhe reforma  për Qeverisje lokale: qartë në 
letër paqartë në praktikë - Rasti i Kosovës", Instituti i Kosovës për Qeverisje 
Lokale, Prishtinë 

•  Banka Botërore, 2014, "Rishikimi i financave publike në Kosovë: Politikat fiskale 
për kombin e ri" 

Burimet dytësore: 

•  Mediat në Beograd, 2015, "Stojanoviq Prishtinë më në fund njeh diplomat", 
Studio B, në dispozicion në: http://www.studiob.rs/info/vest.php?id=131986 
(qasja e  fundit 28 dhjetor 2015) 

•  Vulin, Alexander, 2014, "”Израда социјалне карте Србије трајаће три 
године”,në dispozicion në:Yu Tube  
https://www.youtube.com/watch?v=Zxbb2EwykW0, (qasja e  fundit 10 Janar 
2016) 

•  Petkoviq Jelena, 2015, "Kosova është e humbur në përkthim (2): përkthyesit ", 
Lajmet, në dispozicion në: http://www.vesti-online.com/Vesti/Tema-
dana/469664/Kosovo-izgubljeno-u-prevodu-2-Priuceni-prevodioci, (qasj e 
funditJanar 5, 2016) 

•  Radulovic, Ivan, 2014, "Koсмет чува и Клинички центар”," Vecerni Novosti, në 
dispozicion në: http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:476561-Kosmet-cuva-i-
Klinicki-centar (qasja e  fundit 29 Tetor 2015) 

•  RTV Kim, 2015, "Është gjuajt me gurë një autobus që transportonte besimtarë", 
RTV MIR, në dispozicion në: 
http://rtvmir.com/strana/arhiva/pec:_kamenovan_autobus_sa_vernicima/30943, (e 
fundit vizituar më shkurt 15, 2016) 

•  RTS, 2015, "Kline: Nuk po ndalen plaçkitjet e shtëpive të të kthyerve", 
Naslovi.net, në dispozicion në: http://www.naslovi.net/2015-05-17/rts/klina-ne-
prestaje-pljackanje-kuca- kthyerit / 14682345, (e fundit vizituar më shkurt 15, 
2016) 

•  Tanjug, 2015, "Ligji mbi Sistemin e Buxhetit të Qeverisë së RS është duke 
shqyrtuar mundësinë e ndalimit  të punsimit  në sektorin publik deri më 1 prill, 
2016." paragrafi në dispozicion në: http://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/091115 
/091115-vest5.html, (qasur fundit më 15 janar 2016). 

•  Subotic, Milos, 2015 " ”All in all it’s just another brick in the (Brussels), në 
dispozicion në: 



106	
	

106	
	

http://kossev.info/strana/arhiva/all_in_all_it%E2%80%99s_just_another_brick_in
_the_brussels_wall/4760, (Last arrihen 25 dhjetor 2015). 

•  SPARK, 2011, "“Diploma Acceptance' '' në dispozicion në: http://www.spark-
online.org/projects/diploma-acceptance/ (e fundit	vizituar	25	dhjetor	2015)	

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


