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PARATHËNIE
Të nderuar/a,

Mbrojtja, respek�mi dhe promovimi i të drejtave të njeriut  është një ndër  prioritetet e Qeverisë.
Angazhimi i vazhdueshëm i  MAPL-së  në këtë drej�m ka rezultuar me sigurimin e kushteve për
mirëqenien e qytetarëve pa dallim përkatësie etnike. 

Një nga objek�vat është monitorimi dhe vlerësimi i të drejtave të njeriut në komunat e Republikës
së Kosovës, me qëllim të zba�mit të Strategjive dhe zba�min e ligjeve, andaj me qëllim të barazisë
qytetare dhe integrimit të komuniteteve, MAPL ka realizuar fushatën për regjistrimin e
komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjip�an, në gjendjen civile për të përmirësuar situatën dhe për
të ndihmuar nivelin lokal për përmbushjen e standardeve evropiane. Bazuar në fushatën, është
bërë iden�fikimi i një numri të konsiderueshëm dhe regjistrimi i tyre në gjendjen civile.  

Prandaj, shfrytëzojmë ras�n të falënderojmë, kryetarët e Komunave, nënkryetarët, udhëheqësit
e administratës, njësitë komunale për të drejtat e njeriut, përfaqësuesit e gjendjes civile, zyrtarë
për komunitete dhe kthim, përfaqësuesit e lagjeve, shoqërinë civile, OJQ vendore dhe ato
ndërkombëtare  dhe të gjithë zyrtarët e involvuar në këtë fushatë,  për një angazhim të mirëfilltë
dhe që kanë kontribuar në mënyrë të konsiderueshme.  

Me respekt,
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LISTA E AKRONIMEVE DHE SHKURTESAVE 

MAPL Ministria e Administrimit të Pushte�t Lokal
MKK Ministria e Kthimit dhe Komuniteteve
MPMS Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale
ARC Agjensioni për Regjistrim Civil
MPB Ministria e Punëve të Brendshme
RAE Rom, Ashkali dhe Egjip�an
DADNJK Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna
DPTK Departamen� për Performancë dhe Transparencë Komunale
NJDNJK Njësia për të Drejtat e Njeriut në Komunë
OSBE Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë
UNMIK Misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë
UNHCR Komisioni i lartë  i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë
ZKKK Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim
KD Këshilli Danez
OJQ Organizata Joqeveritare
UD Udhëzimi Administra�v

LISTA E GRAFIKËVE DHE TABELAVE

Grafiku  1 Numri i komunave  të vizituara për regjistrimin e komuniteteve RAE 
Grafiku  2 Numri i të regjistruarve në komuna 
Grafiku  3 Komunat të cilat janë në proces të regjistrimit
Grafiku  4 Numri i komunave të cilat janë të gjithë të regjistruar  nga komunite� RAE 
Grafiku  5  Numri i komunave të cilat nuk kanë komunitet RAE 
Tabela   6   Tabela me të dhënat e gjetura, gjatë fushatës
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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE

Ministria e Administrimit të Pushte�t Lokal (MAPL), gjegjësisht Divizioni për Avancimin e të Drejtave të
Njeriut në komuna, në bashkëpunim me strukturat përgjegjëse komunale,  që nga vi� 2009 ka realizuar
fushatën për regjistrim falas në muajin prill edhe përkundër fak�t që shumica e komunave regjistrimin e
komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an e bëjnë falas gjatë gjithë vi�t.

DADNJK që nga tetori i vi�t të kaluar ka filluar parapërga�tjet për realizimin e fushatës sensibilizuese për
regjistrim FALAS të komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an. Fillimisht është hartuar plani i punës duke
specifikuar të gjitha ak�vitetet dhe afatet kohore. Konform planit janë realizuar takime koordinuese me
akterët relevant si Agjensioni për Regjistrim Civil (ARC), UNHCR-in, OSBE-në dhe OJQ-të që merren me
çështjen e komuniteteve “Ballkan Sunflowers”. Gjithashtu, janë hartuar dhe publikuar materialet
promovuese me moton, “Realizo të drejtat tua, Regjistrohu”.

Me këtë rast MAPL, u ka dërguar shkresë informuese të gjithë kryetarëve të komunave të Republikës së
Kosovës dhe strukturave relevante komunale, për të informuar për fillimin e fushatës për regjistrim falas
të komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an. Shkresës informuese dërguar komunave ju është bashkangjitur
edhe  Qarkorja e lëshuar nga Agjencia për Regjistrimin Civil -MPB e datës 26.03.2014, e cila ju rekomandon
zyrtarëve të gjendjes civile për heqjen e gjobave dhe tarifave të tjera për shërbimet e regjistrimit të
komuniteteve në �alë. 

Fushata për regjistrimin FALAS të fak�t të lindjes dhe regjistrimin e mëvonshëm të komunite�t rom, ashkali
dhe egjip�an,  ka filluar nga data 20 Janar dhe ka zgjatur deri më 15 Mars 2015. 

DADNJK në bashkëpunim me zyrtarët komunal dhe OJQ-të komunale, ka përga�t hartën e vendbanimeve
të iden�fikuara ku jeton ky komunitet, si dhe agjendën e vizitave. 

Sipas agjendës së vizitave që janë zhvilluar në teren janë iden�fikuar një numër i konsiderueshëm i të
paregjistruarve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an  në këto komuna: Gjakovë, Mitrovicë, Pejë,
Istog, Ferizaj, Fushë Kosovë, Obiliq, Kamenicë, Rahovec dhe Klinë( 10 komuna). Ndërsa komunat që janë
vizituar dhe nuk kanë probleme me regjistrim janë: Lipjan, Sh�me dhe Podujevë (3 komuna).
Komunat tek të cilat nuk është paraqitur nevoja për � vizituar për arsye se nuk kanë problem të natyrës
së �llë ( janë të regjistruar) janë: Skenderaj, Novobërdë, Vi�, Shtërpcë, Prizren, Gjilan, Suharekë, Malishevë,
Prish�në, Junik, Mamushë, Deçan, Vushtrri (14 komuna). 
Komunat ku nuk jeton komunite� rom ashkali dhe egjip�an janë: Hani i  Elezit, Drenas, Dragash, Partesh,
Kllokot dhe Kacanik (6 komuna).

Komunat me komunite�n shumicë serb në Republikën e Kosovës,  mbeten  të vizitohen me kthimin e
Ministrit në Kabine�n e Qeverisë së Kosovës (Graçanicë, Mitrovicë Veriore, Leposaviq, Zubin Potok, Zveçan
( 5 komuna).

Gjatë takimeve me kryetarët dhe strukturat tjera komunale, nga MAPL-ja është kërkuar që të raportojnë
në baza ditore lidhur me ecurinë e fushatës. Nga të gjitha këto komuna të vizituara, vetëm komuna e
Kamenicës ka përmbushur kërkesat me raportet ditore dhe pjesërisht edhe komuna e Ferizajt. Komuna e
Fushë Kosovës, Obiliqit dhe e Pejës kanë formuar ekipet mobile me qëllim të iden�fikimit dhe ofrimit të
mundësisë për regjistrim në vendbanimet ku jetojnë komunitetet.  
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Sa i përket gjendjes aktuale në komunat e Republikës së Kosovës, regjistrimi i komuniteteve rom, ashkali
dhe egjip�an, shihet si një hap pozi�v duke i iden�fikuar personat e paregjistruar të kë�j komunite� gjatë
vi�t 2015. Megjithatë, problemet dhe sfidat janë tek lëvizjet  e tyre nga qytetet dhe shtetet e ndryshme
të rajonit, si popull nomad që janë.  Pastaj, mos interesimi i tyre për posedimin e dokumenteve të
Republikës së Kosovës, interesat e tyre materiale me shte�n serb, mungesa e  dokumentacioneve apo
fshehja e dëshmive me qëllim të regjistrimit të dyfishtë. Problem tjetër paraqet mos zba�mi i nenit 12
dhe 13 të Udhëzimit Administra�v 02/2012 - MPB  nga komunat edhe përkundër fak�t se Qarkorja e ARC
– MPB, krijon parakushte për regjistrim FALAS të mëvonshëm të komuniteteve në mungesë të
dokumentacionit.  

Një ndër problemet tjera me të cilat ballafaqohen komunat është mungesa e apara�t të sofis�kuar për
marrjen e gjurmëve të gishtërinjve. 

MOS regjistrimi i komuniteteve në �alë vjen deri te mos integrimi i tyre në sistemin arsimor, shëndetësor
të Republikës së Kosovës dhe nuk janë përfitues të asnjë shërbimi social, ndihme apo asistence sociale. 
Përfaqësues nga MAPL-ja kanë shpërndarë materiale promovuese për komunat, komunitetet dhe OJQ-
të, me moton:  

“Realizo të drejtat tua... REGJISTROHU”, me mesazhet:  “Për një të ardhme më të mirë, shfrytëzo
mundësitë“, “ Regjistrohu Falas“,  “ Edhe � ke të drejta dhe qasje të barabartë “, “ Integrohu edhe �“, “
Regjistro fëmijën tënd“, “ Realizo të drejtat tua të garantuara“ dhe fletëpalosja me moton “ Trashëgimia
pronësore e drejtë e barabartë për dy gjinitë”.  

Në agjendën e këtyre vizitave ishte edhe Pakoja Ligjore për të Drejtat e Njeriut: Projektligji për Mbrojtjen
nga Diskriminimi, Projektligji për Barazi Gjinore dhe Projektligji për Avoka�n e Popullit, për plotësimin dhe
ndryshimin e projektligjeve përmes disku�mit publik në komuna. 

Vizitat në komuna kanë filluar me datën 2 shkurt. Fillimisht është vizituar komuna e Fushë Kosovës. Më
poshtë ju paraqesim në detaje problemet dhe të arriturat gjatë fushatës në komuna. 
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QËLLIMI

Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna ( DADNJK), me
qëllim të promovimit të të drejtave të njeriut, sidomos të  drejtës për
regjistrimin  e fak�t të lindjes dhe regjistrimin e mëvonshëm, si segment  i
rëndësishëm i të drejtave universale të njeriut, realizoi fushatën dedikuar të
drejtës për regjistrimin  Falas të komuniteteve  rom, ashkali dhe egjip�an (RAE).

DADNJK  realizoi këtë fushatë duke iu referuar  Planit të Punës,  Strategjisë dhe
Planit të Veprimit për Integrimin e Komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an si
dhe detyrave që dalin nga Plani Aksional për Liberalizimin e Vizave.

HYRJE

Ministria e Administrimit të Pushte�t Lokal ( MAPL),  ka mision
avancimin e qeverisjes lokale në bashkëpunim me ins�tucionet tjera
relevante, që konsiston në sigurimin e shërbimeve efikase në nivelin

komunal dhe sa më afër qytetarëve. 

Ministria e Administrimit të Pushte�t Lokal, sipas manda�t që i është dhënë
me legjislacionin në fuqi, në vazhdimësi mbështet dhe mbikëqyrë ak�vitetet
e Komunave. 

Divizioni për Avancimin e të Drejtave të Njeriut në Komuna që nga vi� 2009,
ka kërkuar nga komunat përmbushjen e obligimeve që dalin nga strategjia për
integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an, sidomos nga sektori i
regjistrimit.
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Bazuar në agjendën e Vizitave dhe Planit të Punës për vi�n 2015, Ministria e Administrimit të Pushte�t
Lokal,  me datën 2  shkurt ka realizuar  vizitën e parë në këtë komunë. 
Gjatë takimit përfaqësuesit e MAPL-së takuan Drejtoreshën e Administratës, Udhëheqësen e Zyrës për
Komunitete dhe Kthim, zyrtarin për Kthim, Koordinatoren për të Drejtat e Njeriut, zyrtarin për Regjistrim Civil
dhe përfaqësuesin e komuniteteve në lagjen 29. Takimi  kishte për qëllim informim  lidhur me fushatën  për
regjistrimin FALAS për komunitetet rom, ashkali dhe egjip�an ku u dakorduan për krijimin e lehtësirave për
regjistrim  FALAS dhe ngritjes së vetëdijesimit për promovimin e të drejtave të njeriut në Republikën e
Kosovës si dhe nga përfaqësuesit e MAPL-së u kërkuan komentet për pakon ligjore për të drejtat e njeriut.
Në këtë komunë zyrtarët e MAPL-së, u informuan se deri më datë 02 shkurt 2015 është iden�fikuar një

familje e cila nuk është regjistruar për arsye të mungesës së dokumentacionit.  Familja u vizitua nga zyrtarët
e MAPL-së dhe përfaqësuesit e komunës, të cilët zhvilluan një bisedë me kryefamiljarin Gazmend Bajrami,
i cili i përket komunite�t rom dhe vjen nga qyte� i Prizrenit.  z. Bajrami jeton me bashkëshorten dhe 5 fëmijë
nga mosha 3 deri në 13 vjet, të gjithë fëmijët kanë lindur në Kosovë dhe asnjëri nga këta nuk është i
regjistruar në gjendjen civile. Gjithashtu dy fëmijët të moshës 13 dhe 9 vjeçar kanë vijuar për një kohë të
shkurtër mësimin në strukturat paralele serbe, mirëpo kanë brak�sur shkollën për shkak të kushteve të
rënda ekonomike. 
Familja  posedon vetëm një cer�fikatë të  martesës së prindërve të bashkëshortes së z. Bajramit e lëshuar
në kohën e ish Jugosllavisë. 

KOMUNAT E VIZITUARA
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2.1. Komuna e Fushë Kosovës, 2 Shkurt 2015

2. 

02 Shkurt 2015,  lagjen 029                   



Duke e parë për së afërmi gjendjen e tyre ekonomike përfaqësuesit e MAPL-së dhe përfaqësuesit komunal
u dakorduan që brenda javës të kenë një takim të përbashkët me përfaqësuesit e komuniteteve rom, ashkali
dhe egjip�an, si dhe banorëve të tjerë të paregjistruar, me qëllim të lehtësirave të regjistrimit në gjendjen
civile.  

Me 6 shkurt 2015, Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushte�t Lokal,  z. Bajram Gecaj, dhe
kryetari i komunës së Fushë Kosovës, z. Burim Berisha,  vizatuan  familjen e komunite�t romë e cila ishte
iden�fikuar si e paregjistruar dhe me gjendjen ekonomike të rënd.
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Dokumen� ekzistues

Takimi i përbashkët mes përfaqësuesve të MAPL-së dhe përfaqësuesve komunal

Kryefamiljari Gazmend Bajrami, Fushë Kosovë



Komuna e Fushë Kosovës, informoi se ka bërë të gjitha përga�tjet e nevojshme duke formuar ekipin mobil
për procesin e regjistrimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an (RAE), në komunitet.  

Në këtë proces janë angazhuar edhe shoqëria civile,  organizatat jo-qeveritare që merren me çështjen e
komuniteteve si dhe akterët tjerë me interes që të ndihmojnë realizimin me sukses të kë�j procesi.

Gjatë monitorimit në muajin shkurt janë iden�fikuar edhe 2 raste të të pa regjistruarave në këtë komunë,
të cilët ndërkohë u regjistruan:   

- Ahmet Bejzaku 12.06.1997;
- Almire Buzolli  14.04.2000;

Gjithsejtë: janë iden�fikuar 9 persona, prej tyre janë regjistruar 2, ndërsa të paregjistruar janë  7. 

Në vazhdën e vizitave në bazë të
agjendës nga përfaqësuesit e MAPL-së
është vizituar komuna e Mitrovicës,
saktësisht lagjja e romëve në të cilën
jetojnë afërisht 300 familje, të gjitha
familjet në këtë lagje kanë shtëpi dhe
jetojnë në kushte mja�ë të mira.  

Gjatë vizitës në këtë lagje u vizitua
edhe qendra mësimore për fëmijët,
në këtë qendër nxënësit vijojnë
mësimin formal dhe joformal,
mësimin joformal e ndjekin 200
nxënës , ndërsa  12 nxënës vijojnë
mësimin e rregullt në  klasën e 6, 7, 8
dhe 9. 

Nxënësit e komunite�t rom rreth 95
% e tyre ndjekin mësimin në gjuhën
serbe dhe janë pjesë e strukturave
paralele ( duke u arsyetuar se në veri
të Mitrovicës përfitojnë më shumë të
mira materiale, duke përfshirë edhe
shtesat për fëmijë).  Ndërsa komunite� rom që jeton në Mitrovicë janë të siguruar nga komuna: strehim,
ndihmë sociale, objektet fetare, qendrën mjekësore dhe infrastrukturën rrugore në pjesën më të mirë të
qyte�t. 

Komunite� rom në këtë lagje është në të njëjtën kohë përfitues i dyfishtë si nga Qeveria e Republikës së
Kosovës ashtu edhe nga Serbia. Gjithashtu ndihmohet, mbështetet vazhdimisht nga  organizatat
ndërkombëtare siç është Këshilli Danez për Refugjatë në Kosovë, i cili mbështetë këtë komunitet në fushën
e arsimit, zhvillimit të bizneseve (me biznesin për grumbullimin dhe shtypjen e shisheve të plas�kës; floktar;
autolarje, rrobaqepësi etj...). 

RAPORT - FUSHATA PËR REGJISTRIM FALAS PËR KOMUNITETET ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

13

2.2. Komuna e Mitrovicës, 03 shkurt 2015

Materialet promovuese në tri gjuhë: 
shqip, sërbisht dhe rome 



Gjatë muajit janar, 2015  kanë migruar  58 familje me 305 anëtar nga ta, 52 nxënës janë larguar nga shkolla. 

Personat e iden�fikuar si të  paregjistruar në këtë komunë janë: 

1. Ajshe Berisha, e shpërngulur nga qyte� i Obiliqit, posedon dokumente të Serbisë;
2. Tanja Mustafa, 7 vjeçare; 
3. Rukije Mustafa 5 vjeçare; 

Në një  pjesë të lagjes së romëve jetojnë personat e
kthyer nga shtetet fqinje si dhe nga qytetet e ndryshme
të Kosovës të cilët kanë uzurpuar shtëpitë po në këtë
lagje. Gjithsej janë 25 familje me 75 anëtar në kushte
mja�ë të rënda ekonomike, të cilët nuk posedojnë
dokumentacione dhe nuk kanë dëshmi e as dëshmitar
që të iden�fikojnë prejardhjen e tyre për � plotësuar
kushtet për regjistrim, disa nga këto familje janë: 

1.Ali DEMIRI, nga Gjakova, para 15 viteve i shpërngulur
më herët në  Mitrovicë, i cili deklaron se është i
regjistruar me 3 fëmijë (14, 13 dhe 7 vjet), në qyte�n e
Gjakovës, mirëpo  nuk posedon dokumente. Fëmijët
nuk janë të vaksinuar dhe nuk vijojnë mësimin. Pra,
nuk janë të integruar në asnjë fushë të jetës  për
shkaqe se nuk ekzistojnë juridikisht. 

2. Begzad Belizaku, i shpërngulur  nga qyte� i Pejës 5
vite më herët në Mitrovicë. Ka tre (3) fëmijë të
paregjistruar, të lindur në Mal të Zi, në Pejë dhe
Mitrovicë, Mosha: 5, 4, dhe 1.5 vjeçar. 

3. Razë Abazi, e lindur në Mal të Zi,  e paregjistruar.
Bashkëshor� i shpërngulur nga qyte� i Pejës i
paregjistruar dhe një (1) fëmijë, i paregjistruar dhe i pa
vaksinuar;
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Grumbullimi i shisheve të plas�kës

Përfaqësuesi i lagjes 2 korriku

Qendra mësimore në lagjen e romëve

Një pjesë e banimit në lagjen e romëve



Udhëheqësi i Departamentit për
Performancë dhe Transparencë Komunale
në kuadër të Ministrisë së Administrimit të
Pushtetit Lokal, z. Avni Sahiti  informoi
kryetarin e komunës z. Xhafer Gashi, lidhur
me fushatën për regjistrimin e
komuniteteve  rom, ashkali dhe egjiptian
dhe Pakon Ligjore për të Drejtat e Njeriut.  

Përfaqësuesit e MAPL-së, u informuan se në këtë komunë përveç të të paregjistruarve të komunitetit
rom, ashkali dhe egjiptian të paregjistruar ka edhe të komunitetit serb, si dhe u kërkua që në të ardhmen
edhe këtij komuniteti t’i mundësohet regjistrimi.  

Pas përfundimit të takimit të përbashkët me zyrtarët komunal u vizituan disa familje në fshatin Plemetin
dhe dy qendra mësimore edukative.  

Në fshatin Plemetin fillimisht u vizitua familja e znj.  Halide Galiq, e regjistruar, ndërsa 3 fëmijët e saj të
paregjistruar të moshës 7, 5 dhe 3 vjeç ( në mungesë të kurorëzimit me bashkëshortin). Janë identifikuar
të pa regjistruar edhe katër (4) fëmijët e kryefamiljarit Behxhet Nezirit. Gjithashtu u vizitua edhe fshati
Janivodë, ku  12 fëmijë janë të paregjistruar të cilët mësimin e vijojnë në gjuhën serbe, gjithsejtë janë
19 persona të paregjistruar deri në fund të muajit shkurt.  

Mirëpo, si rezultat i monitorimit të fushatës deri me 15 mars 2015, kanë arritur të regjistrohen  22
persona të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian.

Pas vizitës në lagjen e romëve zyrtarët e DADNJK-së bashkërisht me zyrtarët e komunës së Mitrovicës
vizituan edhe disa familje të komunite�t shkali, të cilët jetojnë në lagjen “ 2 Korriku”.  Përfaqësuesi i lagjes
informoi se i gjithë komunite� ashkali posedojnë dokumente të Republikës së Kosovës. 

Të rinjtë e kë�j komunite� vijojnë mësimin pa asnjë problem, ka nga ata që kanë përfunduar shkollën e
mesëm ( 25 nxënës) dhe fakulte�n ( 12 student),  mirëpo nga 35 familje që jetojnë në këtë lagje asnjë nuk
është i punësuar. 

15

Qendra mësimore, fsha� Pleme�n

2.3 Komuna e Obiliqit, 04 shkurt 2015



2.4. Komuna e Ferizajt, 10 shkurt 2015

Në vazhdën e planit dhe agjendës së MAPL-së për iden�fikimin e të pa regjistruarve është vizituar edhe
komuna e Ferizajt. Si rezultat i fushatës së zhvilluar në këtë komunë zyrtarët përgjegjës komunal kanë
iden�fikuar 27 persona të paregjistruar. 

Zëvendësministri i
MAPL-së z. Gecaj

dhe Kryetari i
Komunës 
z. Svarqa

Komuna e Ferizajt për pasojat e  migrimit ilegal në shtetet e Bashkimit
Evropian ka realizuar disa spote televizive të cilat janë transmetuar
edhe në radiot lokale, në ueb –faqen komunale si dhe rrjetet sociale.
Migrimi ilegal ka filluar nga komuna e Ferizajt, ku fillimisht janë larguar
komunite� rom, ashkali dhe egjip�an.

Gjatë monitorimit të fushatës janë regjistruar 5 persona, ndërsa 9  janë
ende të paregjistruar, 13 persona nuk kanë dokumentacion, arsyeja
është që këta 13 persona vijnë nga Republika e Shqipërisë. 

MAPL në bashkëpunim me  përfaqësuesin e zyrës komunale  për
Komunitete dhe Kthim, Koordinatorin e Njësisë për të Drejtat e Njeriut
dhe zyrtarin e Gjendjes Civile, kanë arritur � grumbullojnë informatat
e  personave të cilët kanë hasur në vësh�rësi për mos regjistrimin e
tyre në zyrën e  gjendjes civile në këtë komunë: 

• Mos zba�mi i nenit 12 dhe 13 të Udhëzimit Administra�v 02/2012 -
MPB  nga komunat edhe përkundër fak�t se Qarkorja e ARC–MPB, krijon parakushte për regjistrim FALAS
të mëvonshëm të komuniteteve në mungesë të dokumentacionit.  

• Sipas informacionit nga përfaqësuesi i zyrës së gjendjes civile në komunën e Ferizajt, regjistrimi i
mëvonshëm parasheh marrjen e gjurmëve të gishtërinjve në mungesë të dokumentacionit, gjë të cilën kjo
zyre nuk ka kompetenca dhe pajisjet e nevojshme e as eksper�zën për këtë ( megjithëse ata bëjnë të
pamundurën që palët të regjistrohen). 

persona të
regjistruar

Personat e regjistruar gjatë
fushatës janë si në vijim: 

1. Hanife Dema  e lindur me
25.03.1938;

2. Elmedin Ramadani I lindur
me  27. 04. 2014;

3. Gjenet  Berisha;;
4. Kadife Ramadani  e lindur

me 18. 10. 2014;
5. Osman Dema; 

55
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2.5. Komuna e Gjakovës, 11 shkurt 2015

Fushata për regjistrim FALAS për komunitetet rom, ashkali dhe
egjiptian, është zhvilluar edhe në komunën e Gjakovës.
Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal,  z.
Bajram Gecaj, Sekretari i Përgjithshëm z. Besnik Osmani dhe zyrtarët
e DADNJK-së, njoftuan kryetaren e komunës së Gjakovës znj.
Mimoza Kusari-Lila, lidhur me ecurinë e fushatës. 

Gjatë takimit znj. Lila, informoi se në komunën e Gjakovës janë bërë
parapërgatitjet për fushatën sensibilizuese. Në këtë komunë jetojnë
5%  e qytetarëve të komunitetit egjiptian, 1% komunitetit rom dhe
1% komunitetit ashkali. Në komunë jetojnë një numër i madh i
shqiptarëve të ardhur nga Shqipëria të cilët janë të integruar në
sistemin arsimor si dhe zhvillojnë biznese të ndryshme të cilët kanë
bërë kërkesë për shtetësi ( në të ardhmen do të gjinden modalitete
për regjistrimin e tyre).

Pas takimit në mes përfaqësuesve të MAPL-së dhe kryetares së
komunës së Gjakovës dhe OJQ-ve lokale, vizita vazhdoi në lagjen
Sefa në qendër të qytetit ku jetojnë komunitetet Rom, Ashkali dhe
Egjiptian , ku edhe u shpërndanë materialet promovuese.

Në këtë lagje janë identifikuar një vajzë dhe një familje (6 anëtarë)
të pa regjistruar të cilët u njoftuan për procedurat lehtësuese për
regjistrim të më vonshëm.

Takimi me kyretaren e Gjakovës, znj. Kusari Lila

persona të
regjistruar

Gjatë monitorimit të fushatës
janë regjistruar :  
1. Myzaqete Hasi  30.01.2015,
2. Arjana Cufa 26.04.2004,
3. Pajim Morina 21.01.2015,
4. Arbiana Podrimja 10.05.2013,
5. Suzana Rankoviq 06.05.1963 
6. Fridon Berisha 27.01.2015
7. Edison Ibrahimi 14.05.2003,
8. Anila Maliqi 04.02.2015,
9. Armend Cigani 02.08.1994,
10. Gjemail Cigani 30.09.1996,
11. Hana Idrizi 03.01.1993 
12. Emran Amurllahu 01.01.1998 
13. Egzon Gashi 11.03.2003

Pra , të regjistruar janë  13
persona, ndërkaq të
paregjistruar  7 persona. 

1313



Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushte�t Lokal  z. Bajram Gecaj, u prit nga kryetari i
komunës së Kamenicës,  z. Begzad Sinani, nga i cili u njo�ua për vijueshmërinë e fushatës sensibilizuese
për regjistrimin e fak�t të lindjes si dhe regjistrimin e më vonshëm të komunite�n rom, ashkali dhe egjip�an.  

Gjatë takimit u njo�uam se në komunën e Kamenicës jetojnë gjithsejtë 520 banorë të komunite�t rom në
lagjen Çamëria.  Prej tyre të paregjistruar janë  8 persona në mungesë të dokumentacionit:

1. Mirosllav Arsiq;
2. Drone Xhaka;
3. Tefik Rexhepit (mbesa e �j nuk është e regjistruar);
4. Janë 5 gra të familjes së: Sadik Halil , Qenan Kryeziu , Avdi Kamberi, dhe Mi�ar Kryeziu , këto gra nuk janë
të regjistruara sepse janë nga komuna e Vranjës , Beogradit dhe Bujanocit.

Zëvendës kryetari i kësaj komune kërkoi nga MAPL-ja që t’i mundësohet regjistrimi edhe i komunite�t serb
që jetojnë në këtë komunë. 

Zëvendësministri z. Gecaj dhe kryetari z. Sinani, bashkërisht vizituan familjen rome në fsha�n Strezoc, ku
përgjegjësit komunal kishin iden�fikuar dy fëmijë të paregjistruar të familjes në �alë.  

Gjatë monitorimit të fushatës nga zyrtarët përgjegjës komunal janë iden�fikuar gjithsej 12 persona, ndërsa
kanë arritur të regjistrohen vetëm (1) person, të tjerët janë në procedurë.  Komuna e Kamenicës është e
vetmja komunë e cila ka raportuar çdo ditë në MAPL për ecurinë e fushatës.

RAPORT - FUSHATA PËR REGJISTRIM FALAS PËR KOMUNITETET ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

18

2.6. Komuna e Kamenicës, 13 shkurt 2015

Shpërndarja e materialeve promovuese nga Zv. Ministri Gecaj



Fushata vazhdoi me komunën e Klinës, ku
përfaqësuesit e MAPL-së u njo�uan  lidhur
me fushatën për regjistrim FALAS. Të
pranishëm ishin strukturat komunale,
organizatat ndërkombëtare si: UNMIK-u,
OSBE, OJQ-të dhe përfaqësuesit e lagjeve
ku jetojnë komunitetet rom, ashkali dhe
egjip�an .  
Me këtë rast është adresuar edhe çështja
e pakos ligjore për të drejtat e njeriut, ku
nivelit komunal ju është dhënë mundësia
e ofrimit të komenteve.  

Komuna e Klinës u dakordua për angazhimin
maksimal dhe koordinimin e ak�viteteve
gjatë monitorimit të fushatës, gjithashtu,
përfaqësuesit e MAPL-së u njo�uan se në

komunën e Klinës jetojnë 2170 pjesëtarë të komuniteteve rom, prej të cilëve kanë migruar 180 persona. 

Kërkesa e përfaqësuesit të ZKKK-së, ishte regjistrimi i komunite�t serb dhe shqiptar të cilët janë të paregjistruar.
Gjatë monitorimit të fushatës kanë iden�fikuar katër (4) fëmijë të paregjistruar të kthyer nga Mali i zi. 

Zëvendësministri z. Bajram Gecaj si dhe
zyrtarët e  Ministrisë së Administrimit të
Pushte�t Lokal, vizituan komunën e
Podujevës, për tu informuar për
vijueshmërinë e fushatës në këtë komunë.  

Kryetari i komunës z. Agim Veliu, njo�oi
përfaqësuesit e MAPL-së,  se në këtë
komunë të gjithë pjesëtarët e kë�j
komunite� janë të regjistruar dhe nuk ka
probleme të natyrës së �llë.

Sipas sta�s�kave në komunën e
Podujevës jetojnë 910 pjesëtar të kë�j
komunite� dhe 5 serb. Të gjithë
pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali
dhe egjip�an janë të regjistruar dhe  mja�ë mirë të integruar në të gjitha sferat e jetës, njëjtë si komunite�
shumicë. 

Përfaqësuesi i Zyrës Komunale për Komunitete dhe Kthim ofroi rapor�n me të dhëna për komunite�n rom,
ashkali dhe egjip�an ku: nxënësit e shkollës së mesme janë të gjithë përfitues të bursave, ndërsa fakulte�n
e vijojnë 7 studentë ( 4 meshkuj dhe 3 femra), të gjithë nxënësit mësimin e ndjekin në gjuhën shqipe (në
shkollë fillore janë 154 nxënës dhe në shkollë të  mesme 22). 
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2.7. Komuna e Podujevës, 16 shkurt 2015

Takimi në komunën e Podujevës, 

Takimi me përfaqësuesit e komuniteteve REA,  Klinë

2.8. Komuna e Klinës, 23 shkurt 2015



Përfaqësuesit e MAPL-së vizituan
komunën e Lipjanit, ku u pritën nga
Koordinatorja e NJDNJK-së, e cila na njo�oi
se të gjitha komunitetet në komunë janë
të regjistruar, për arsye se gjatë gjithë vi�t
regjistrimi është falas. 
Udhëheqësja e Divizionit për Avancimin e
të Drejtave të Njeriut, informoi të
pranishmit  për fushatën dhe kërkoi që
ekipet në teren të përhapin informacionin
dhe shpërndarjen e materialit promovues,
me qëllim të iden�fikimit të ndonjë ras� të
paregjistruar. Po ashtu u vizitua edhe Shefi
i zyrës së gjendjes civile, i cili informoi për
procedurat lehtësuese që aplikohen gjatë
tërë vi�t me ras�n e regjistrimit të
komuniteteve. 

Zëvendësministri i Ministrisë së
Administrimit të Pushte� Lokal z. Gecaj,
u prit nga kryetari i komunës,
njëkohësisht Kryetar i AKK, z. Naim
Ismajli, i cili u njo�ua për fushatën për
regjistrimin falas për komunitetet  rom,
ashkali dhe egjip�an si dhe për pakon
ligjore për të drejtat e njeriut.  

Në komunën e Sh�mes nuk ka asnjë të
paregjistruar, sepse që nga pas lu�a
komform Marrëveshjës së Mirëkup�mit
mes komunës dhe organeve
kompetente janë liruar nga pagesa për
të gjitha shërbimet duke përfshirë
regjistrimin. Vetëm në 2 muajt e fundit
të vi�t 2015,  komunitetet janë pajisur me
53 dokumente të ndryshme.

Zëvendësministri i MAPL-së, z. Gecaj ka vizituar qendrën arsimore në fsha�n Gjyrkovc, ku janë takuar me
përfaqësuesit dhe familjar të lagjes. Ata vlerësuan lartë bashkëpunimin mes administratës komunale dhe kësaj
qendre duke potencuar se falë bashkëpunimit këto komunitete janë të integruara plotësisht dhe njëherit janë
të barabartë me komunite�n shumicë. 

Sipas sta�s�kave që posedon përfaqësuesi i Zyrës Komunale për Komunitet dhe Kthim, në komunën e Sh�mes
jetojnë 750 ashkali, 20 rom, nga këta 150 nxënës që vijojnë mësimin  nga klasa e parë (1) deri në klasën e nëntë

Takimi me përfaqësuesit e komuniteteve REA,  Klinë
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2.9. Komuna e Lipjanit, 24 shkurt 2014

Takimi me kryetarin e komunës së Sh�mes 

2.10. Komuna e  Shtimes, 24 shkurt 2015



Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të
Pushte�t Lokal  z. Bajram Gecaj, u prit nga kryetari i
komunës z Haki  Rugova, i cili njo�oi rreth
problemeve për mos regjistrimin e komuniteteve
rom, ashkali dhe egjip�an.

Në tre vitet e fundit në këtë komunë regjistrimi i
komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an është falas.
Problemet me të cilat ndeshet komuna është mos
harmonizimi i infrastrukturës ligjore si dhe marrja e
dokumenteve nga jashtë. 

Kryetari z. Rugova, shprehi ga�shmërinë se për ato familje të cilat nuk kanë mundësi financiare � marrin
dokumentacionin nga shtetet fqinje, është i gatshëm për të gjitha shpenzimet e rrugës dhe të dokumenteve të
mbulohen nga komuna.

Përfaqësuesit kompetent për fushatën kanë iden�fikuar 4 raste të paregjistruar, 4 raste në procedurë të
regjistrimit, si dhe 7 raste të regjistruara në muajin shkurt. 

(9) si dhe shkollën e mesme vijojnë  16 nxënës.

Gjithashtu u përmendën edhe një sërë  ak�vitete që ka bërë komuna siç janë në vijim :

• Vizita shtëpiake;
• Traj�me shëndetësore nëpër lagje;
• Integrimi i tyre në shkolla; 
• Mësimi shtesë për ata nxënës që kanë mbet mbrapa me vite, me arritjen e suksesit ju janë bashkuar gjeneratës

së tyre.
• Programe për arsimin e femrës;
• Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an në jetën kulturore etj...
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2.11. Komuna e Istogut, 25 shkurt 2015

Vizitë në fsha�n Bajë, Istog

Takim me kryetarin e Komunës së Istogut
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Përfaqësuesit e MAPL-së dhe përfaqësuesit e komunës vizituan familjen
e Skender Mashollit në fsha�n Bajë, i cili i përket nacionalite�t rom.
Zyrtarët komunal e njo�uan më gjerësisht për mundësinë e regjistrimit
të dy fëmijëve të moshës 5 dhe 6 vjeçare.

Që të gjithë janë të lindur në Tivat të Malit të Zi. Andaj, për personat e
lartpërmendur, është ofruar ga�shmëria nga kryetari i Komunës, z.
Rugova që gjatë javës së parë të marsit t’iu sigurohet transpor� i
prindërve deri në Mal të Zi, ku përcjellës i tyre do të jetë Koordinatori për
Kthim të Qëndrueshëm.

Në kuadër të ak�viteteve për regjistrim të komunite�t rom, ashkali dhe
egjip�an janë regjistruar me procedurë lehtësuese për 3 fëmijë. 

1. Desjan Ukaj        17.11.2012  -  Istog
2. Kelmend Ukaj   15.06.2006  -   Istog
3. Daim Ukaj         20.04.2009  -   Istog

Komuna e Istogut vazhdimisht ka bërë fushatën dhe është përpjekur  maksimalisht që t’i evidentoj të
paregjistruarit.

persona të 
pa regjistruar

Gjatë monitorimit të fushatës
janë iden�fikuar edhe katër (4)
raste të pa regjistruar, emrat e
të cilëve janë:

1. Kastriot Naim Ukaj;
2.Liridone Naim Ukaj;
3.Floreta Afrim  Ukaj;
4. Denis Afrim Ukaj.

44

2.12. Komuna e Pejës,  25 shkurt 2015

Komuna e Pejës pas marrjes së shkresës nga MAPL-ja për  fushatën e regjistrimit FALAS , përmes radios
lokale ka njoftuar komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian se regjistrimi FALAS ka filluar dhe mund t’i
drejtohen zyrës së gjendjes civile. 

Zëvendësministri i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal  z. Bajram Gecaj, u njoftua për procesin
e regjistrimit të fushatës nga kryetari z. Gazmend Muhaxheri. Përfaqësuesit përgjegjës të komunës sipas

Takimi i përbashkët në komunë  e Pejës
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Urdhëresës së ARC-ës në kuadër të MPB-së kanë identifikuar personat e paregjistruar të cilët janë banorë
të Republikës së Kosovës por jetojnë në Mal të Zi. 

Sipas marrëveshjes që ka Kosova me Malin e Zi, kjo komunë gjatë vitit 2014 ka lëshuar 200 ekstrakte të
lindjes të cilat dokumente janë dërguar në Mal të Zi dhe si proces është ende në vazhdimësi. 

Komuna e Pejës në këtë periudhë ka informuar komunitetin RAE përmes fushatave sensibilizuese dhe
tryeza të ndryshme për regjistrim, me këtë rast kanë arritur të regjistrohen 14 persona në tre muajt e
fundit. 

Ndërsa sa i përket strehimit komuna në bashkëpunim me UNHACR-in kanë ndërtuar 10 shtëpi. Kryesisht
këto familje  janë vendas të fshatit Nakëlla, dhe 6 shtëpi në proces të ndërtimit për të kthyerit e këtij
komuniteti nga vendet tjera. 

Përfaqësuesit e MAPL-së, së bashku me përfaqësuesit e komunës vizituan lagjen “7 Shtatori”, gjatë kësaj
vizite kanë identifikuar një familje prej 8 anëtarëve, të cilët jetojnë në kushte të mjerueshme ekonomike
si dhe të pastrehuar. 

Kryetari i komunës z. Muhaxheri shprehu interesimin për mbështetje për këtë familje, fillimisht strehimin
(shtëpi), mundësinë e regjistrimit, rregullimin e  infrastrukturës rrugore në këtë lagje, si dhe largimin e
deponisë së madhe të mbeturinave. 

Me datë 12 mars 2015 Zëvendësministri z. Gecaj ka vizituar prapë komunën e Pejës për përgatitjet për
ndërtimin e tri shtëpive të familjeve në nevojë ( njëra është familja e cekur më lart), përmes angazhimit
të përbashkët të Komunës së Pejës, Zyrës së Kryeministrit për Komunitete, dhe Ministrisë së Kthimit dhe
Komuniteteve. 

Lagje “ 7 shtatori” Pejë



RAPORT - FUSHATA PËR REGJISTRIM FALAS PËR KOMUNITETET ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

24

1.13. Komuna e Rahovecit,  26 shkurt 2015

Përfaqësuesit e Divizionit për Avancimin
e të Drejtave të Njeriut në Komuna
(DADNJK), kanë vazhduar vizitën në bazë
të agjendës në komunën e Rahovecit. 

Gjatë takimit Koordinatorja e NJDNJK-ës
njoftoi se Kryetari i komunës ka nxjerr
një vendim, që të gjitha shërbimet
komunale të jenë falas për komunitetet
rom, ashkali dhe egjiptian,  (përveç atyre
që janë në kushte të mira ekonomike).
Gjithashtu lidhur me implementimin e
Planit Lokal për Integrimin e
komuniteteve komuna, konkretisht
koordinatorja ka përfituar projektin për

aftësimin profesional për 10 persona të komuniteteve RAE. Ky aftësim profesional është për disa
drejtime si:  saldim, floktar, automekanik, bujqësi etj... Në këtë projekt përfituesit pajisjen  me
certifikata, pastaj ju blihen pajisjet në vlerë prej 1400 euro për të filluar bizneset në të cilat ata janë
aftësuar.  Projekti është fituar falë reagimit të komunës për shqetësimin e migrimin të  tyre në vendet
perëndimore. 

Sipas statistikave që posedon komuna, përafërsisht jetojnë 700 rom, ashkali dhe egjiptian, 2 nga të cilët
janë  identifikuar si të paregjistruar. 

Shpërndarja e fletëpalosjeve në komunën e Rahovecit
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PËRFUNDIME

Bazuar në informacionin e grumbulluar gjatë takimeve me përfaqësuesit komunal dhe vizitat
në teren, gjegjësisht në vendbanimet ku jetojnë komunitetet, konkludojmë se ins�tucionet
e vendit  punojnë në vazhdimësi për mbledhjen e të dhënave të sakta, për të iden�fikuar

individët apo familjet që janë të paregjistruara. Nga këto familje/individ  të vizituar një numër i
vogëël me  gjendje të rëndë ekonomike. Organet përgjegjëse duhet të ndërmarrin hapa për
përmirësimin e kushteve të jetës, strehimin, regjistrimin, ofrimin e kushteve për edukim, a�ësim
dhe ria�ësim profesional, punësim  dhe sidomos për ato familje që kanë nevojë për traj�m
shëndetësor.   

Sipas të dhënave nga raportet e komunave gjendja është kjo:
• Të iden�fikuar 233 persona;
• Janë regjistruar 90 persona;
• Të paregjistruar  janë 55 persona; 

Ndërsa, 88 persona  janë të ardhur nga vendet e ndryshme rajonale (si të paregjistruar në Mitrovicë
75 Rom dhe 13 persona Shqiptar të  Shqipërisë në Ferizaj). 
Nëse llogaritet edhe ky numër atëherë të iden�fikuar janë: 233
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Rekomandimet

1Evi�mi i pengesave për zba�min e nenit 12 dhe 13 të U.A. 2012/02 dhe Krijimi i
kushteve për regjistrimin e të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës  në
gjendjen civile, regjistrimi i fak�t të lindjes dhe regjistrimi i më vonshëm;

2Ofrimi i kushteve për  strehim për familjet që jetojnë në varfëri ekstreme sidomos
në komunat:Fushë Kosovë, Mitrovicë Jugore dhe Pejë;

3Shpërndarja e ndihmës sociale dhe  pakos s�muluese për të gjithë personat në
nevojë pa dallime etnike; 

4Koordinim i ngushtë  mes shoqërisë civile, OJQ-ve vendore dhe ndërkombëtare me
përfaqësuesit komunal për iden�fikimin e familjeve në gjendje të rendë ekomomike
dhe ofrim më efek�v të shërbimeve të ndryshme; 

5Të mbështeten projekte dhe inicia�vat tjera për përmirësimin e jetës së kë�j
komuniteteve rom ashkali dhe egjip�an;  

6Të harmonizohen dokumentet e nxjerra për regjistrimin falas për komunite�n RAE
me objek�vat e  Planit të Veprimit për Integrimin e Komuniteteve në mënyrë që të
jenë lehtë të zbatueshme;

7Bashkëpunimi dhe koordinimi në mes MPB, ARC, CRK ,MAPL-së, komunave, dhe
OJQ-ve lokale dhe ato ndërkombëtare, për realizimin e të drejtave të njeriut,
gjegjësisht të të drejtave të komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an.
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LISTA E GRAFIKËVE DHE TABELAVE

Numri më i madh i
iden�fikuar si të
paregjistruar është në
Mitrovicë, mirëpo këto
familje nuk kanë asnjë
dëshmi sepse janë të
ardhur nga shtetet fqinje,
shumica të ardhur në tri
vitet e fundit. Gjithsej janë
25 familje  me 75 anëtar. 
Ndërsa 13 persona janë të
paregjistruar në komunën e
Ferizajt që i përkasin
komunite�t Shqiptar nga
Shqipëria. Gjithashtu edhe
në komunën e Gjakovës ka
një numër të madh të
qytetarëve të ardhur nga
Shqipëria. 

Ky numër nuk është i
paraqitur në grafik. 

Grafiku 1: 
Numri i të
iden�fikuarve për
regjistrim FALAS

Grafiku  2:  
Numri i të
regjistruarve në
komuna 
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Grafiku 3:  
Komunat të cilët janë në
proces të regjistrimit të
komuniteteve RAE

Grafiku  4: 
Numri i komunave të cilat
janë të gjithë të regjistruar
nga komunitetet rom,
ashkali dhe egjip�an, të cilët
nuk kanë probleme
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Grafiku  5:  
Numri i komunave të cilat nuk kanë komunitet rom, ashkali dhe egjip�an
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Monitorimi i fushatës për regjistrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Komunat Të identifikuar Të regjistruar Të pa regjistruar Probleme në
regjistrim,
personat e
zhvendosur
nga vendet
fqinje

SHTIME
PRIZEREN 18 18

FUSHË KOSOVË 9 2 7
OBILIQ 22 19 3

PODUJEVË
MITROVICË JUGORE 78 3 75

VUSHTERRI
SKENDERAJ
FERIZAJ 27 5 9 13

LIPJAN
MALISHEVË
DRENAS
PRISHTINË
NOVOBERDË
KAMENICË 15 3 12
GJILAN

RAHOVEC 2 2
GJAKOVË 24 13 11
DECAN
KAÇANIK

VITI
DRAGASH

PEJË 14 14
ISTOG 11 7 4
KLINË 4 4

SUHAREKË 1 1
SHERPCË 2 2
JUNIK 6 6

HANI I ELEZIT
MAMUSHË
GRAQANICË
PARTESH

MITROVICA V.
RANILLUK
KLLOKOT
Totali 233 90 55 88

Tabela 1: Tabela me të dhënat e gjetura, gjatë fushatës

Sipas të dhënave nga raportet e komunave gjendja është kjo:

• Të iden�fikuar 233 persona;
• Janë regjistruar 90 persona;
• Të paregjistruar  janë 55 persona; 

Ndërsa, 88 persona  janë të ardhur nga vendet e ndryshme rajonale (si të paregjistruar në Mi-
trovicë 75 Rom dhe 13 persona Shqiptar të  Shqipërisë në Ferizaj). 
Nëse llogaritet edhe ky numër atëherë të iden�fikuar janë: 233



31

6.SHTOJCAT

Shtojca 1.   fletëpalosja“ Realizo të drejtat e Tua... Regjistrohu”
Shtojca 2.   fletëpalosja“ Trashëgimia pronësore e drejtë e barabartë  për dy  gjinitë”
Shtojca 3.   Baneri në tri gjuhë
Shtojca 4.  Bluza “ Regjistrohu”
Shtojca 5.  Plani i  Punës për regjistrimin e komuniteteve RAE në komuna
Shtojca 6.  Plani i vizitave
Shtojca 7.  Letër njo�uese nga MAPL
Shtojca 8.  Letër qarkore e ARC/MPB
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Shtojca 6.1  Fletëpalosja “Regjistrohu”



33

Shtojca 6.2 Baneri në tri gjuhë
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Shtojca 6.3 Bluza “ Regjistrohu”



Shtojca 6.4 Fletëpalosja “Trashëgimia pronësore e drejtë e barabartë   për dy gjinitë”
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Shtojca 5. Plani i  Punës për regjistrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjip�an në komuna

Artikulli VEPRIMI I KËRKUAR

Shkresa njoftuese

Përgatitja e draftit të parë të shkresës njoftuese për fushatë

Miratimi nga Sekretari Përgjithshëm

Njoftimi i kryetarëve të komunave të Republikës së Kosovës

Dërgimi nga MAPL ja tek të gjitha komunat

Konfirmimi i vizitave në komuna

Materialet promovuese për
regjistrimin falas për
komunitetet RAE

Përgatitja e draftit / fletëpalosje/banera/bluza

Miratimi nga Sekretari i Përgjithshëm

Përzgjedhja e kompanisë

Fletëpalosje në gjuhën shqipe, 1000 copë

Fletëpalosje në gjuhën rome, 500 copë

Fletëpalosje në gjuhën serbe, 400 copë

Banerë në gjuhen shqipe, 30 copë

Banerë në gjuhen rome , 15 copë

Banerë në gjuhën serbe, 10 copë

Bluza me mbishkrimin “Regjistrohu” në tri gjuhë: shqip, serbisht dhe rome,
800 copë

Pjesëmarrësit nga Komunat

Kryetarë të komunave, drejtorë të drejtorive për administratë,
koordinatorë të NJDNJK së, zyrtarë për komunitete dhe kthim, zyrtarë të
gjendjes civile, përfaqësues të lagjeve nga komunitetet RAE dhe
përfaqësues të shoqërisë civile gjegjësisht OJQ të që merren me çështjen e
komuniteteve në komuna
MAPL, Zëvendësministri, Udhëheqësi i DPTK së, Udhëheqësja e Divizionit
për Avancimin e të drejtave të njeriut dhe zyrtarët e DADNJK së si dhe stafi
mbështetës i Zyrës së Zëvendësministrit.

Raportet nga vizitat

Informatë nga vizitat e realizuara

Raportet nga monitorimi për ecurinë e fushatës

Përgatitja e draftit të parë të raportit përfundimtar pas 15 marsit, 2015

Publikimi i informatave dhe raporteve në ueb –faqen e MAPL së

Mediet Pjesëmarrja e medieve publike dhe lokale

FUSHATA PËR REGJISTRIM FALAS PËR KOMUNITETET ROM,ASHKALI DHE EGJIPTAS 2015
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Nr Data Ora Dita Komuna
1 02.02.2015 14:00 E hënë FUSHË KOSOVË

2 03.02.2015 10:00 E martë MITROVICË

3 04.02.2015 10: 30 E mërkurë OBILIQ
4 06.02.2015 10: 00 E premte FUSHE KOSOVË
5 10.02.2015 10: 30 E martë FERIZAJ
6 11.02.2015 10: 30 E mërkurë GJAKOVË
7 13.02.2015 10: 30 E enjte KAMENICË
8 16.02.2015 10: 00 E hënë PODUJEVË
9 18.02.2014 10: 00 E mërkurë GRACANICË
10 19.02.2015 10: 00 E enjte SUHAREKË
11 20.02.2015 10: 00 E premte PEJË
12 23.02.2015 10: 00 E hënë GJILAN
13 24.02.2015 10: 00 E martë PRIZREN
14 25.02.2015 10: 00 E mërkurë KLINË
15 26.02.2015 10: 00 E enjte ISTOG
16 27.02.2015 10: 00 E premte SKENDERAJ
17 02.03.2015 10: 00 E hënë SHTIME
18 03.03.2015 10: 00 E martë LIPJAN
19 04.04.2015 10: 00 E mërkurë SHTËRPCË
20 05.03.2015 10: 00 E enjte NOVOBËRDË
21 06.03.2015 10: 00 E premte VITI
22 10.03.2015 10: 00 E martë MITROVICË VERIORE
23 11.03.2015 10: 00 E mërkurë KLLOKOT
24 12.03.2015 10: 00 E enjte PARTESH
25 13.03.2015 10: 00 E premte VUSHTRRI

Shtojca 6.  Plani i vizitave

• Iden�fikimi i personave të paregjistruar në gjendjen civile;
• Promovimi i  të drejtave të komuniteteve me theks e drejta për regjistrim të fak�t të lindjes dhe

regjistrimi i më vonshëm;
• Ofrimi i këshillave dhe krijimi i lehtësirave  për regjistrim të më vonshëm në gjendjen civile;
• Pakoja ligjore për të drejtat e njeriut në proces të ndryshimit e hapur për disku�m publik;
• Monitorimi i ecurisë së fushatës dhe grumbullimi i të dhënave;
• Shpërndarja e materialeve promovuese. 

Shënim:
Jo të gjitha komunat janë vizituar sipas agjendës, arsyet i keni të shënuara në teks�n më lartë.



RAPORT - FUSHATA PËR REGJISTRIM FALAS PËR KOMUNITETET ROM, ASHKALI DHE EGJIPTIAN

38

Shtojca 7.  Letër njo�uese nga MAPL
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Shtojca 8.  Letër qarkore e ARC/MPB
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Kjo fushatë është financuar dhe organizuar nga Ministria e
Administrimit të Pushte� Lokal, si dhe është ndihmuar në
organizmin e vizitave nga zyrtarët e NJDNJK-ve ,
strukturave tjera komunale dhe OJQ-ve lokale. 





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


