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Uvod i izvršni rezime

Ministarstvo Administracije Lokalne Samouprave kao nadzorni autoritet opština, kontinuirano
se zalagala u pružanju podrške i pomaganju opština sa ciljem ispunjenja njihovih obaveza u
odnosu na integracione evropske procese. Takođe, Ministarstvo Administracije Lokalne
Samouprave, na polju evropskih integracija ima ulogu koordinacije između lokalnih i centralnih
institucija.

U Januaru 2013, Vlada Republike Kosovo je objavila Akcioni Plan za Pregovaranje Sporazuma o
Stabilizaciji - Pridruživanju1 nakon potvrđivanja Saveta Evropske Unije (datum 11 decembar
2012 godine) da će Kosovo početi sa pregovorima o SSP zbog ispunjenja kriterija.

Znajući da Republika Kosovo je stupila u novu fazu evropskih integracija, mobilizacija
centralnih i lokalnih institucija je bila istovremena u koordinaciji aktivnosti sa ciljem ispunjenja
proisteklih obaveza.

Na osnovu gore rečenog, pružanje podataka od strane opština je veoma važno i značajno za
razvoj njihovih aktivnosti, uzimajući u obzir odgovornost koju imaju opštine u odnosu na
građane i javne institucije. Pomenuti izveštaj odražava realno stanje dostignuća opština, ali
takođe i zaostatka i izazova za buduće vreme. U okviru izveštaja, fokus je dat glavnim poljima
koja se tiču političkih kriterija, ekonomskih kriterija i sposobnosti da se preuzme odgovornost
koja proističe od SSP. Ova područja se oslanjaju na Akcioni Plan za Pregovaranje o SSP2.

Iako Akcioni plan za pregovore o SSP se sastoji od 200 koraka, od kojih 47 su mere u poglavlju
političkih kriterijuma, 19 u poglavlju o ekonomskim kriterijumima i 133 kod veština da se
ispune preuzete obaveze prema SSP, u ovom Izveštaju su korišćene samo područja i mere koje
se odnose na opštine.

MALS je poslala u adresi opština upitnik za popunjavanje koji je izrađen od Akcionog plana za
pregovore o stabilizaciji - Pridruživanju. U tom smislu, značajan deo opština Republike Kosova
su izveštavale za period januar - decembar 2013. Primećeno je da metoda izveštavanja opština u
pružanju odgovora je mešovita, gde jedan deo odgovora je konkretna, dok preostali deo
odgovora su uopštena, dok na preostali deo nema uopšte odgovora.

Izveštaj podvuče pažnju na kontinuitet rada opština, uspeha, dostignuća i prikazivanja izazova
za ispunjenje obaveza. U okviru izveštaja, poseban fokus je dat jačanju kapaciteta
administracije na lokalnom (uključujući i novoosnovane opštine) kroz pružanje
administrativnih uputstava i uredbi sa centralnog nivoa na izgradnji kapaciteta, primene
školskog programa na romskom jeziku, osiguranje pristupa na obrazovanje i borba protiv
napuštanja školstva, decentralizaciju fonda za re-integraciju, izrada politika, razvojnih planova i
programa za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja, poboljšanje infrastrukture na ruralnim
zonama, održivo korišćenje i upravljanje šumama, razvoj unutrašnje revizije i finansijskog

1 Akcioni Plan za Pregovaranje Sporazuma o Stabilizaciji - Pridruživanju
2 Akcioni Plan za Pregovaranje SSP
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upravljanja i kontrole (FUK) na javnom sektoru u skladu sa međunarodnim standardima i
praksama, pružanje zdravstvenih usluga za sve manjinske zajednice, sa prioritetom na
manjinske zajednice Roma, Aškalija i Egipćane, primena politika čuvanja životne sredine sa
ciljem poboljšanja stanja životne sredine, programi među-granične saradnje.

Centralne institucije su pružale administrativna uputstva i uredbe za opštine sa ciljem izgradnje
lokalnih kapaciteta. Iz osiguranih podataka ispada da od 33 opštine, 14 opština je primila samo
administrativna uputstva i uredbe, 10 opština su pružale uopštene odgovore, 4 opštine nisu
dobili administrativna uputstva i uredbe, dok 5 opština nisu uopšte pružale odgovore. Ukupan
broj administrativnih uputstava dobijenih od opština je 143 uputstava i 31 uredbi.

Kada je reč o nivou i broju obuka koje nude opštine i ministarstava za opštinske službenike,
prema podacima zaključujemo da je ukupan broj održanih obuka 496. Takođe, učešće
opštinskih službenika u obuke je bilo evidentno, gde u totalu 1088 opštinskih službenika su
učesnici ovih treninga.

Što se tiče učinka na radu civilnih službenika i pružanju usluga građanima, skoro sve opštine su
pružale približno istu ocenu da u tom pravcu je postignut zadovoljavajući nivo, kao i
posedovanje unapređene informativne tehnologije je omogućilo brži pristup na pružanju usluga
građanima.

Takođe, opštine su podržane od strane centralnih institucija za snabdevanje sa novim
programima (data baza), što je rezultiralo da opštine su uspele da pojednostave i skraćuju
trajanje administrativnih procedura. Treba pomenuti da se sada građani snabdevaju sa
izvodima civilnog stanja ubrzanom procedurom kroz program koji je pokrenut od strane
centralnog nivoa.

Što se tiče povećanja i rasta verodostojnosti dokumenata izdatih od strane opština, opštine su
pružale svoju procenu da postoji velika sigurnost u čuvanju i izdavanju dokumenata.

Na području ljudskih prava i zaštiti manjina, opštine su se zalagale u kontinuitetu da primene
nastavni program na romskom jeziku, obezbeđenje pristupa na obrazovanje i borba protiv
napuštanja škole. Vredi da se istakne da jedan deo opština gde ima manjina zajednice RAE,
primećuje se da ova zajednica više je fokusirana da uče albanski jezik negoli romski jezik. Dok,
u nekoliko opština, zajednica RAE je izrazila interesovanje da nauče nastavnim planom i
programom na srpskom jeziku.

U vezi sa osiguranjem pristupa na obrazovanje i borbi protiv napuštanja škola, opštine i škole
su preduzele potrebne mere formirajući ekipe za sprečavanje te pojave i brzo reagiranje
napuštanja škole i ne upisivanja u škole prema AU. 7/2011 MONT-a. Kroz ove ekipe su
pružane potrebne informacije o obrazovanju i borbi protiv napuštanja školovanja kod učenika,
organiziran je i obezbeđen besplatni prevoz za učenike.

Što se tiče decentralizacije fonda za re-integraciju, pojednostavljenje procedura za aplikaciju u
ovom fondu i poboljšanje saradnje između centralnog i lokalnog nivoa, opštine su odgovorile
da još uvek ne upravljaju ovim fondom, osim jednog malog broja opština koji su odgovorili da
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delimično upravljaju ovim fondom. Dok što se tiče nivoa primene procedura za sprovođenje
procedura za korišćenje ovog fonda, u nekoliko opština je bilo poteškoća i problema tokom
njihove primene, dok na preostalom delu opština ove procedure su primenjene u celosti i bez
problema.

Dakle, saradnja između centralnog i lokalnog nivoa se pokazala zadovoljavajuće i održani su
redovni sastanci sa ciljem razmene informacija i olakšavanju na izvršenju zajedničkih obaveza.
Nisu nedostajali i redovni sastanci između opština, civilnog društva i međunarodnih
organizacija.

Na sektoru poljoprivrede jedan deo opština je izradila programe i strategiju za razvoj
poljoprivrede u skladu sa planom o razvoju poljoprivrede na Kosovu 2010-2013 i opštinsku
strategiju za razvoj. Ovi programi su primenljivi za ove opštine, ali preostali deo opština
nemaju takav plan.

U tom kontekstu, opštine na osnovu planiranja i budžetskih mogućnosti, su izdvajala
finansijska sredstva za podršku i modernizaciju privatnog sektora poljoprivrede. Posebna
podrška za sektor poljoprivrede su pružale međunarodne organizacije i nevladine organizacije.
Ova podrška opštinama i međunarodnih organizacija na ovom sektoru je omogućilo
poboljšavanje efikasnosti u proizvodnji i otvaranje novih radnih mesta.

Na poboljšanju lokalne infrastrukture i prevoza na ruralnim zonama, opštine su realizirale
različite projekte, kao što su: putevi, električna mreža, sistemi navodnjavanja, kanalizacija,
prevoz itd. U tom pravcu, Lokalne Grupe Delovanja sa uticajem na ruralnim zonama su
odigrale važnu ulogu na realizaciji ovih projekata, ali jedan deo opština još uvek nisu osnovale
LGD.

Kod održivog korišćenja i upravljanja šuma, neke opštine su obavljale svoje aktivnosti na
pošumljavanju površina, dok preostali deo opština nisu preduzele neke aktivnosti. Uporedo sa
time, obavljene su i stručne kontrole od strane inspektora sa ciljem zaštite šuma, i tom prilikom
su izrečene prekršajne kazne i krivična dela za štetočine i ilegalne korisnike šuma. Nivo šteta
izazvanih od ilegalne seče šuma i sa požara nije ista u svim opštinama.

Na polju unutrašnje revizije, opštinska jedinica za unutrašnju reviziju je osnovana i
funkcionalna je kod 30 opština, kod 2 opštine OJUR nije osnovana, dok 1 opština nije pružila
odgovor. Dok, što se tiče komiteta revizije, 23 opština su osnovale ovaj komitet, 5 opština još
nisu osnovale, dok preostalih 5 opština nisu pružila odgovor.

Zapošljavanje, socijalne politike i zdravstvene politike su neka od polja za koja su opštine
preduzele mere usvajanjem opštinske strategije, uključujući i NVO na pružanju usluga socijalne
zaštite. Istovremeno, opštine su usvajale Akcioni Plan na kojem su uključene manjinske
zajednice (u ovom slučaju zajednice RAE) koji imaju jednak pristup na zdravstvene usluge kao i
sve ostale zajednice.

Pitanje životne sredine i klimatske izmene kao prioritetna i vitalna polja po našu zemlju, se
karakterišu sa nekoliko pod polja na kojima se uključuje izgradnja ljudskih i institucionalnih
kapaciteta na sektoru životne sredine, obuke za primenu zakonodavstva životne sredine, obuke
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za opštinske inspektore za životnu sredinu, obuke za opštinske službenike u tretiranju
neformalnih naselja, za proces izrade Urbanih Planova Uređivanja, primenu lokalnog akcionog
plana za životnu sredinu, opštinski planovi za upravljanje smeća, itd.

Lokalni i centralni nivo su međusobno sarađivali na sektoru zaštite životne sredine,
obavljanjem različitih aktivnosti za zaštitu životne sredine i održavanjem aktivnosti sa ciljem
čišćenja životne sredine. Takođe, primena lokalnog akcionog plana za zaštitu životne sredine i
opštinskog plana za upravljanje smeća, vidno utiču na opštine i daju pozitivan uticaj održivog
upravljanja životnom sredinom i za stvaranje novih zelenih površina. Kao glavni uzročnik za
zagađivanje životne sredine u opštine se smatraju kamenolomi koji ne poštuju zakone i pod-
zakonska akta.

Što se tiče programa među-granične saradnje, samo opštine koje se graniče graničnom linijom
su pružale podatke. Od opština koje možemo pomenuti i koje su realizovale projekte su: opština
Dečane, sa 27 projekata, opština Đakovica 41 projekata, opština Prizrena i Kamenica sa po 1
projektom i opština Dragaš sa 2 realizovana projekta.

Cilj izveštaja

Izveštaj ima za cilj prikazivanje i pružanje podataka opština za građane, domaće i međunarodne
institucije, nevladine organizacije, kao i svake druge interesne grupe, u vezi sa nivoom
dostignuća i izazova, na osnovu određenih kriterija od Evropske Unije.

Izrada dokumenta je izvršeno za svako područje zasebno, uključujući podatke opština na tri
glavna područja, kao što su: politički kriteriji, ekonomski kriteriji i sposobnosti za preuzimanje
na sebe obaveze koje proističu od SSP.

U okviru izveštaja, su uključeni podaci za 33 opštine Republike Kosova, dok za opštine Suva
Reka, Parteš, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok nisu izveštavane aktivnosti.

Procenjujemo da pružene informacije na ovom izveštaju, posebno nalazi koji su prikazani kao
zastoj ili izazov, će služiti za dobrobit opština sa ciljem povećanja institucionalne odgovornosti
i preduzimanju konkretnih koraka ka poboljšanju i ispunjenju kriterija (na polju evropskih
integracija) određene od strane EU.

1. POLITIČKI KRITERIJI

Jačanje kapaciteta administracije na lokalnom nivou, uključujući novoformirane opštine,
kao i pružajući uputstva sa centralnog na lokalni nivo

Jačanje administracije na opštinskom nivou je nastavljen i tokom 2013 godine. Centralni nivo je
pružio potrebna uputstva sa ciljem povećanja administrativnih kapaciteta opština. Pruženi
podaci od opština odražavaju brojčanu vrednost ili statistike primanja uputstava sa centralnog
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nivoa. Treba istaknuti da skoro sve opštine pojmom “uputstvo” su podrazumevali na direktan
način“ administrativno uputstvo” i “uredba” pružene sa centralnog nivoa, uprkos jasnog pitanja
koje je formulisano i postavljeno na Akcionom Planu za Pregovaranje Sporazuma o Stabilizaciji
i Pridruživanju, gde se ističe “ Da li su pružili ministarstva uputstva za povećanje administrativnih
kapaciteta u vašoj opštini kao i da li su primenjena ta uputstva ”. U tom pravcu, odražavanje
podataka napisanih u izveštaju je urađeno na osnovu odgovora pruženih od opština. Na taj
način, sa pruženih podataka od opština za ovo područje, opština Gnjilane predvodi u odnosu
na ostale opštine u vezi sa primanjem uputstava, gde su ukupno primili 55 administrativnih
uputstava, opština Uroševac je primila 35 uputstava, u opštini Peć su pružene 17 uredbi sa
kojima je uređeno funkcionisanje Civilne Službe, AKSM 14 uputstava, u opštini Mitrovica su
pružena 13 uputstava, opština Mališevo 10 uredbi, u opštini Junik 8 uputstava, opština Vučitrn
je odgovorila da su primili 5 uputstava, opština Đakovica, Dečana i Lipjana su primili samo po
1 uredbu, opština Podujevo i Štimlje sa centralnog nivoa su primili po 4 uputstava, opština
Prizren je primila 3 uputstava, opština Obilić 2 uputstava, opština Kamenica, Istoka i Srbice nisu
primili nijedno uputstvo od centralnog nivoa, opština Priština, Klina, Gračanica, Orahovac,
Kosovo Polja, Glogovca, Štrpce, Đeneral Janković, Novo Brda, Mamuše i Kačanika su pružili
uopštene odgovore, dok opština Ranilug, Dragaš, Vitine i Klokot nisu pružila odgovor.

Tabela 1. Broj Uputstava i Uredbi Opština
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Tabela 2. Broj Uputstava i Uredbi Opština

Tabela 3. Broj Uputstava i Uredbi Opština

Neka od uputstava pružena od Ministarstva za centralni nivo:

1. A.U 01/2011 za upravljanje i korišćenje Interneta u Institucijama Republike Kosova;
2. A.U. 03/2011,za veb stranice Javnih Institucija;
3. A.U. 02/2010 o upravljanju Informativne Sigurnosti;
4. A.U. 03/2010 o korišćenju Softvera i Hardvera;
5. A.U. 04/2010 o korišćenju službene elektronske pošte;
6. A.U. 03/2011 o organiziranju i funkcionisanju centara usluga građana u Opštine;
7. A.U. 02/2011 o određivanje procedura za primenu zakona o korišćenju jezika;
8. A.U. 09/2008 o transparentnosti u Opštinama:
9. A.U.08/2008 o sporazumima saradnje Opština sa selima, naseljima i urbanim sredinama;
10.A.U.08/2007 o osnivanju jedinica za zaštitu ljudskih prava u Opštinama;
11. A.U. 2005/08 o određivanju ovlašćenja i opisa radnih zadataka službenika za polnu
ravnopravnost ;
12. Br.05/2012 o klasifikaciji radnih mesta za civilne službenike;
13. A/U BR. 01/2013 o dokumentima civilnog stanja;
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14. A/U BR. 03/2013 za pečat overavanja;
15. A.U. Br.2011/03 o organiziranju i funkcionisanju centara za građane u opštinama;
16. A.U. Br.03/2011 o funkcionisanju CUG.
17. A/U BR. 2012/1 o nadzoru SO kroz Informativnu Tehnologiju –Tele prisustva

PRIMENA UPUTSTAVA PRUŽENE OD CENTRALNOG NIVOA

Nivo primene uputstava

U vezi sa primenom uputstava pružena od centralnog nivoa za lokalni nivo, treba pomenuti da
i na ovom području opštine su se odnosila na administrativna uputstava kao pojam a ne
uputstava u njihovom opštem značenju. Dalje, značajan broj opština su pružila odgovore da su
sva uputstva primenljive, opštine kao što su: Đakovica, Gnjilane, Mitrovica, Mališevo, Lipljan,
Prizren, Uroševac, Kačanik, Istok, Đeneral Janković, Klokot, Klina, Glogovac, Junik, Štrpce,
Dečane, Kosovo Polje, Štimlje, Srbica, Peć, Vučitrn, Podujevo, Vitine, Mamuša, Obilić i Novo
Brdo. Dok, opština Kamenica, Ranilug, Dragaš, Priština, Orahovac, Gračanica i AKSM nisu
pružila odgovor.

RAST ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA  NA LOKALNOM NIVOU

Broj obuka pruženih od opština

U vezi sa brojem obuka pruženih od opština, broj održanih obuka zavisi iz opštine u opštinu. U
tom pravcu, podaci pruženi od opština su kao u nastavku: u opštini Đakovica, Peći, Klokot,
Vučitrn i Štimlje 0 obuka, u opštini Lipljan su održane 63 obuke van zemlje i 8 obuka održanih
unutar opštine, u opštini Glogovac 37, u opštini Dragaš 26, u opštini Uroševac 21 obuka, dok u
opštini Kačanik su održane 20. U opštini Istok su pružena 19 obuka, u opštini Junik 17 obuka, u
opštini Srbica 16 obuka, u opštini Dečane 10 obuka, u opštini Gnjilane 7 obuka, u opštini
Mališevo 6 obuka, opština Podujevo je organizirala 4 obuke za službenike civilnog stanja, kao i
ostale obuke u kontinuitetu za ostale sektore, u opštini Kamenica su održane 3 obuke, u opštini
Obilić 2 obuke, u opštini Priština i Prizren po 1 održana obuka. U opštini Klina su organizirane
obuke od MALS, MJA, IKAP. AKSM je pružila uopštene odgovore, dok što se tiče opštine
Kosovo Polje, Orahovac, Gračanica, Mitrovica, Štrpce, Ranilug, Vitine, Novo Brdo, Mamuša i
Đeneral Janković ove opštine nisu pružila odgovor. Uzeto u celini, ukupan broj održanih obuka
je 261.

Broj obuka pruženih od ministarstava

Vlada Kosova, odnosno ministarstva su pružale značajan broj obuka na lokalnom nivou
(opštine). Opština Uroševac vodi što se tiče broja održanih obuka sa ukupno 42 održanih obuka,
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u opštini Glogovac 37 obuke, u opštini Novo Brdo su održane 25 obuke, praćeno od opštine
Dragaš sa 21 obuke. Opština Istoka je održala 17 obuka, AKSM 14 obuka, dok u opštini Prizren
i Kačanik su održane po 12 obuka, u opštini Ranilug 11 obuka, u opštini Peći 8, u opštini Štrpce
7 obuka, u opštini Klina 5 obuka, u opštini Gnjilane, Podujevo i Mitrovica po 4 obuke, u opštini
Dečane su pružene 4 obuke od MALS, dok je bilo obuka i od ES, USAID, GIZI, OEBS, u opštini
Đakovica i Štimlje po 3 obuke, kao i u opštini Kosovo Polje i Vučitrn po 1 obuka. Opština
Klokot je pružila uopšten odgovor istakavši da su sve direkcije imale obuke organizirane od
dotičnih ministarstava. Kod broja pruženih obuka od ministarstva u opštini Vitine plan obuka
za 2013 godinu je poslat od MJA – IKAP i dostavljen je kancelariji osoblja.

Tabela 4. Broj pruženih obuka od Opština i Ministarstva

Opštine koje nisu pružale nijednu informaciju o održanim obukama su: Kosovo Polje, Glogovac,
Istok, Orahovac, Suva Reka, Đeneral Janković, Mamuša, Klokot, Parteš, Ranilug, Gračanica,
Leposavić, Zubin Potok i Zvečan.
Na osnovu gornjih podataka, ukupan broj obuka pruženih od Vlade Kosova ( ministarstva) za
opštine, proističe da je 235.

Broj radnika koji su učestvovali na obuke

Broj službenika opština koji su učestvovali na obuke održanih od opština i ministarstva,
proističe da je kao u nastavku: u opštini Dragaš broj civilnih službenika koji su učestvovali na
obuci je 260, u opštini Gnjilane 151 civilnih službenika, u opštini Prizren 94 civilnih službenika,
u opštini Peći i Istoka po 84 civilnih službenika su obučavani, u opštini Glogovac 78, u opštini
Uroševac su učestvovali 63 civilnih službenika, u opštini Srbice 45 civilnih službenika, u opštini
Podujevo 42, dok u opštini Kačanik 40 civilnih službenika. U AKSM 36 civilnih službenika, u
opštini Đakovica su učestvovali 34 službenika, u opštini Klokot 30 civilnih službenika, u opštini
Obilić su ukupno obučavani 20 civilnih službenika, u opštini Vučitrn su ukupno obučavani 19
civilnih službenika, u opštini Kamenica su učestvovali 18 civilnih službenika, u opštini Štimlje
16, u Štrpce 15, u opštini Vitine 13 civilnih službenika, dok u opštini Ranilug 12, u opštini Junik
9 radnika, u Klini su učestvovali 7 civilnih službenika, kao i u opštini Dečane su učestvovali 2
službenika. Opština Mališevo, Lipljan, Mamuša, Đeneral Janković, Orahovac, Mitrovica,
Gračanica, Novo Brdo i Kosovo Polja nisu pružila odgovor o broju civilnih službenika koji su

10
26 21 7 20

3

71

6 2 4 1 1
16 174

21 42

3
4

12

5
3

4
25

0 8
4

12

7 3 1 1 14

Trajnimet e ofruata nga ministritë



11

učestvovali na obuke. Opština Priština je pružila uopšten odgovor istakavši da na obuke su
učestvovali visoki službenici za pravna pitanja svih direkcija opštine Priština. Ukupno, broj
civilnih službenika opština koji su učestvovali na obuke je 1088.

Rast radnog učinka i pružanju usluga

U opštini Đakovica, Gnjilane, Klina, Štimlje, Vučitrn, Srbice, Podujevo, Obilić, Peći, Novo Brdo,
Mališevo, Prizren, Kamenica, Dragaš, Glogovac, Dečane, Uroševac, Junik, Istok, AKSM i
Kosovo Polje učinak se kontinuirano povećava. Opština Lipljan je odgovorila da datumom
18.08.2013 u okviru primene intraneta je ubačen i modul elektronske kase, gde u okviru ovog
modula funkcioniše i sistem uređenja redova prema određenim šalterima. U poređenju sa
prethodnom godinom, u ovoj godini shvatanje građana za opštinu Lipljan u vezi sa efikasnošću
u administraciji, na osnovu izveštaja o učinku USAID i MALS je beležilo rast od 30% u
zadovoljstvu koje pruža opština. Opština Kačanik, Đeneral Janković, Štrpce, Orahovac,
Mamuša, Priština i Gračanica nisu pružila odgovor. Opština Ranilug, Vitine i Klokot su
pružale uopštene odgovore. U Mitrovici rast učinka performanse za 2013 godinu je 98.26%.

Pojednostavljenje administrativnih procedura i skraćivanje trajanja procedura

U vezi pojednostavljenja na osnovu podataka pruženih od opštine, u opštini Đakovica su
pojednostavljene mnogo administrativnih procedura, od kojih vredi da se istakne: dobijanje
izvoda iz matične službe, registracija biznisa, kao i odgovori na različite zahteve građana, u
opštini Gnjilane, Peći, Obilić, Novo Brdo, Štimlje, Vučitrn, Srbice, Dragaš, Kamenica, Klina,
Kosovo Polja, Dečane, Prizren, Uroševac, Đeneral Janković, Lipljan, Glogovac, Štrpce, Junik i
Podujevo administrativne procedure uvek su pojednostavljene, dok opština Mališevo, Kačanik,
Orahovac, Mitrovica, Gračanica, Ranilug, Klokot, Vitine, Mamuša, Priština i AKSM nisu pružila
odgovor.

Povećanje sigurnosti Dokumenata

Kod povećanja sigurnosti dokumenata, opštine: Đakovica, Kamenica, Uroševac, Gnjilane, Istok,
Dragaš, Klokot i, Klina, Dečane, Glogovac, Štrpce, Srbica, Obilić, Štimlje, Vučitrn, Podujevo, Peć
Kosovo Polje su odgovorili da su na prikladnom nivou i prema predviđenim standardima. Dok,
opštine koje su pružale konkretnije i proširene odgovore su: opština Prizren koja u 2013 godini
je izgradila novi objekat i poboljšala je uslove u infrastrukturi za osoblje, elementi koji se tiču
povećanja sigurnosti dokumenata, dok u opštini Ranilug dokumenti se čuvaju u zatvorenim
ormanima. U opštini Mitrovica jedinstveni sistemi MUP za sektore civilnog stanja je uticalo
mnogo na povećanje sigurnosti dokumenata. Dalje, obezbeđenje administrativnih dokumenata
koji se izdaju u AKSM je povećano činjenicom da se iste izdaju kroz korišćenje programa koji su
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instalirani od strane centralnog nivoa. Na kraju, opština Mališevo, Lipljan, Kačanik, Junik,
Đeneral Janković, Gračanica, Vitine, Mamuša, Priština, Novo Brdo i Orahovac nisu pružila
odgovor.

Povećanje poverenja u dokumenta izdata od opština

Što se tiče povećanja pouzdanosti u dokumentima koje su izdale opštine, opštine koje su
izveštavale nisu naveli bilo koji slučaj ili sumnju u falsifikovanje dokumenata u njihovim
opštinama, u nastavku su opštine: Đakovica, Lipljan Ranilug, Glogovac, Istok, Prizren, Gnjilan,
Vučitrn, Obilić, Podujevo Štimlje, Dragaš Klokot, Kamenica, Klina, Dečani, Kosovo Polje,
Uroševac Peć, dok opštine: Orahovac, Mitrovica, Gračanica, Mališevo, Vitine, Đeneral Janković́,
Srbice, Priština, Novo Brdo, Mamuša i Kačanik nisu pružale podatke. Treba napomenuti da
samo ove opštine su pružale detaljne odgovore: opština Junik je naglasila da bezbednost je na
najvišem nivou kao i pouzdanost dokumenata je zadovoljavajuće, takođe je navedeno da nije
bilo nijednog sumnjivog i osporenog dokumenta.
U AKSM pouzdanost izdatih dokumenata je povećano ugradnjom elektronskog sistema koji
omogućava da se ne prave greške.
U opštini Štrpce postoji sigurnost za izdata dokumenta od strane OCCR i u opštini obezbeđenje
objekta je 24 sata neprekidno, dok arhiviranje dokumenata se obavlja na digitalizovan način.

NASTAVAK PROCESA DECENTRALIZACIJE ZA OPŠTINU SEVERNA
MITROVICA

Faza u kojoj se nalazi Opština Severna Mitrovica u vezi sa procesom decentralizacije

Kancelarija Severna Mitrovica je osnovana odlukom Vlade Br. 01/75 datuma 23.05.2012. Prema
ovoj odluci, AKSM pruža sve usluge za građane Severne Mitrovice, kao što je predviđeno
Zakonom o Lokalnoj Samoupravi. Izvršni deo je osnovan i organiziran u sedam direkcija koje
su funkcionalne i pružaju usluge za građane. Održani su izbori za Skupštinu Opštine i za
Gradonačelnika Opštine, kao i potvrđeni su rezultati. Gradonačelnik Opštine nije položio
zakletvu, tako da izvršna vlast nije osnovana. Skupština Opštine nije održala konstitutivnu
sednicu, tako da nisu osnivane ni opštinski organi. Do osnivanja izvršne vlasti, sve opštinske
usluge i dalje pruža Administrativna Kancelarija Severne Mitrovice.

2. LJUDSKA PRAVA I ZAŠTITA MANJINA

Primena nastavnog programa na romskom jeziku, obezbeđenje pristupa na obrazovanje i borba
protiv napuštanja školovanja

Nivo primene nastavnog programa na romskom jeziku (na primer koji deo nastavnog
programa se primenjuje, koja se ne primenjuje uopšte i koji su razlozi, itd)



13

Opština Đakovica je pružala konkretne odgovore u vezi sa ovim pitanjem, naglašavajući da
nema zainteresovanih za učenje na romskom jeziku, romski učenici uče na albanskom jeziku, u
opštini Gnjilane romski učenici prate nastavu u srpskim školama i rade prema nastavnom
planu Republike Srbije (ne poštuju nastavni program MONT-a ), u opštini Mališevo, Kamenica,
Kačanik, Istok, Đeneral Janković, Dragaš, Klina, Dečane, Orahovac, Glogovac, Štrpce, Junik,
Štimlje, Vitine, Mamuša, Vučitrn, Srbica, Peći, Novo Brdo, Priština i Kosovo Polje ne primenjuje
se nastavni program na romskom jeziku, u opštini Lipljan se primenjuje nastavni program na
romskom jeziku pretežno u školama koje imaju više romska odeljenja kao što je Janjevo, u
opštini Prizren nema nastavnog programa na romskom jeziku jer romski učenici uče zajedno sa
ostalim učenicima, u opštini Uroševac nije počelo sa primenom, dok u opštini Ranilug nema
roma na njenu teritoriju. Opština Klokot je pružala uopštene odgovore ističući da tamo gde
postoje zajednice se deluje u skladu sa postojećim zakonima na snazi u vezi sa ovim
zajednicama. U AKSM nivo primene i sprovođenja nastavnog programa za romsku manjinu je
ograničeno samo na osnovnim školama koja je obavezna prema zakonu, dok opština Gračanica
nije pružila odgovor. U opštini Mitrovica novi okvir nastavnog programa Kosova je u početnoj
fazi. U opštini Podujevo broj zajednice RAE je mali i svi koji pohađaju nastavu su uključeni na
redovnoj nastavi na albanskom jeziku, u opštini Obilić nastave se obavlja samo na albanskom i
srpskom jeziku. Sa početkom nastave u osnovnoj školi Dr. I. Rugova biće i dva razreda sa
učenicima manjina koji će imati po jednog tutora za dopunsku nastavu ili za učenike koji su
zaostali sa učenjem.

Broj učenika koji uče na romskom jeziku

U opštini Gnjilane broj učenika koji uče na romskom jeziku je 102pred školsko, osnovno i
srednje), u opštini Štrpce su 6 učenika koji uče na srpskom jeziku, u opštini Mališevo nemaju
razreda na romskom jeziku pošto nema velikog broja romskih porodica, u opštini Lipljan broj
učenika koji uče na romskom jeziku u nižoj osnovnoj školi je 48, ali ima i učenika koji pohađaju
nastavu u hrvatskom jeziku, u opštini Prizren broj učenika koji uče na romskom jeziku je 864
od predškolske nastave do IX razreda, opština Kamenica nije pružila određeni broj o učenicima
koji pohađaju školu na romskom jeziku ali je istaknuto da romski učenici koji prate nastavu na
srpskom jeziku uče i romski jezik. Opština Uroševac je odgovorila da svi romski učenici uče na
albanski jezik i prate nastavu u redovnim školama. U opštini Ranilug nema roma na njenoj
teritoriji, opština Đeneral Janković, Dragaš, Klokot, Mamuša, Obilić, Vitine i AKSM nisu pružale
informacije u vezi sa ovim područjem. Opština Vučitrn je odgovorila da nema poseban razred
za ovu zajednicu, u opštini Priština učenici zajednice RAE koja uče na albanski jezik su: 52 u
OŠ “Emin Duraku”, 20 u OŠ ”Asim Vokshi” 7 u OŠ “Gjergj Fishta, u opštini Novo Brdo broj
učenika romske zajednice je 18 učenika: u predškolskoj nastavi su 2 romska učenika: prvi razred
2 romska učenika: drugi razred 2 romska učenika: treći razred 4 romska učenika: četvrti razred
2 romska učenika: peti razred 2 romska učenika: šesti razred 2 romska učenika: sedmi razred 1
romski učenik: osmi razred 1 romski učenik. Ostale opštine nemaju učenika koji uče na
romskom jeziku,
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Broj učitelja na romskom jeziku

Kod broja učitelja na romskom jeziku opština Đakovica, Mališevo, Istok Klina, Dečane,
Glogovac, Štrpce, Junik, Orahovac, Ranilug, Štimlje, Vučitrn, Srbica, Podujevo, Peć, Novo Brdo,
Kačanik i Kosovo Polje su odgovorili da nemaju učitelje na romskom jeziku, u opštini Gnjilane
su 20 učitelja romskog jezika, u opštini Lipljan je 1 učitelj romskog jezika, u opštini Prizren su 4
učitelja romskog jezika, u opštini Kamenica je samo 1 učitelj romskog jezika. Opština Uroševac,
Đeneral Janković, Dragaš, Klokot , Mitrovica, Gračanica, Mamuša, Obilić, Vitine, Priština i
AKSM nisu pružila odgovor.

Broj održanih časova na romskom jeziku

Na ovim opštinama nije održan nijedan čas na romskom jeziku u opštini Đakovica, Klina,
Dečane, Glogovac, Štrpce, Junik, Orahovac, Mitrovica Kosovo Polje Kačanik, Istok,
Štimlje,Vučitrn, Podujevo, Peći, Srbica i Ranilug, u opštini Gnjilane broj održanih časova na
romskom jeziku je 20, romski učenici uče na albanski jezik, u opštini Mališevo nije održan
nijedan čas na romskom jeziku, u opštini Lipljan se drže po 4 časova nedeljno na romskom
jeziku, opština Prizren, Uroševac, Đeneral Janković, Dragaš, Gračanica, AKSM, Mamuša, Obilić,
Priština i Klokot nisu pružila odgovor, u opštini Kamenica broj održanih časova na romskom
jeziku je 8 časova mesečno, dok u opštini Novo Brdo broj održanih časova je 40 časova nedeljno.

NIVO NAPUŠTANJA ŠKOLA

Broj učenika koji su napustili osnovnu i srednju nižu školu (obavezna)

U opštini Mališevo su beleženi 28 slučajeva učenika koji su napustili osnovnu školu, u opštini
Gnjilane 4 učenika su napustili osnovnu i srednju nižu školu, u opštini Lipljan, Mamuša, Peći,
Novo Brdo, Vučitrn, Kamenica, Đakovica i Podujevo nema učenika koji e su napustili osnovnu i
srednju nižu školu, u opštini Prizren 18 učenika su napustili osnovnu i srednju nižu školu, u
opštini Uroševac broj učenika koji su napustili osnovnu i srednju nižu školu je ukupno 260
učenika, dok opštine Mitrovica, Gračanica, Junik, Kačanik, Ranilug, Dragaš, Obilić i Klokot nisu
pružila odgovor. U opštini Istok broj učenika koji su napustili osnovnu i srednju nižu školu je 37
učenika, dok u opštini Đeneral Janković broj učenika koji su napustili osnovnu i srednju nižu
školu (obavezna) je 2. U opštini Klina broj učenika koji su napustili osnovnu i srednju nižu
školu je 118, Kosovo Polje 25 učenika za sve zajednice, u opštini Dečane broj 78, Glogovac 23, u
Štrpce nema romskih učenika, u Orahovac 71 učenika koji su napustili školu. U AKSM početak
školske godine je ponovo prikazivala problem nepravilnosti pošto lepo vreme omogućava deci
ovog uzrasta da rade i zarađuju i dalje, ali nisu beleženi dobrovoljni izostanci sa nastave koja bi
signalizirala završno napuštanje obrazovnog sistema. Kod nivoa napuštanja škola u opštini
Vitine oni koji su napustili osnovnu i srednju nižu školu (obavezna) je 10 učenika (smatra se
zbog selidbe, itd) u opštini Štimlje broj učenika koji su napustili osnovnu i srednju nižu školu –
je 3 učenika, u opštini Srbica broj učenika koji su napustili osnovnu i srednju nižu školu je 290,
opština Priština je odgovorila da problem napuštanja škole učenika Zajednice RAE počinje od
VI-IX razreda, direkcija obrazovanja Prištine je omogućila neformalno školstvo u osnovnoj školi



15

“Emin Duraku”,učenici zajednice RAE su smešteni po učionicama sa albanskim učenicima i
pohađaju nastavu na albanskom jeziku.

Broj učenika koji su napustili Srednju Višu školu (neobavezno školstvo)

U opštini Đakovica 57 učenika su napustili srednju višu školu, u opštini Gnjilane 1 učenik je
napustio srednju višu školu, u opštini Mališevo 68 učenika su napustili srednju višu školu, u
opštini Lipljan, Podujevo, Novo Brdo, Kamenica, Štrpce i Peći nema učenika koji su napustili
srednju višu školu, opština Prizren nije pružila informacije u vezi sa brojem učenika koji su
napustili srednju višu školu, pošto učenici ove kategorije ne izjavljuju se da li su pripadnici
zajednica RAE. U opštini Uroševac srednju višu školu su ukupno napustili 310 učenika, dok
opština Kačanik nije pružila odgovor. Veliki broj učenika koji su napustili srednju višu školu je
beležen i u opštini Istok sa ukupno 70 učenika, opština Ranilug, Glogovac, Junik, Mitrovica,
Gračanica, Kosovo Polje, Dragaš, Priština, Mamuša i Klokot nisu pružila odgovor, dok u opštini
Đeneral Janković broj učenika koji su napustili srednju višu školu (neobavezno školstvo) je 2. U
opštini Klina broj učenika koji su napustili srednju višu školu je 23, u opštini Dečane 14, u
Orahovac 129 učenika su napustili srednju višu školu. U AKSM, pohađanje srednje škole skoro
da ne postoji, pošto romska zajednica rom zbog njihovog tradicionalnog načina života ne
pridodaje važnost profesionalnom obrazovanju, posebno za učesnike ženskog pola i posebno
devojke koje su uzrasta za srednju školu pretežno su udate ili već su majke. Dosadašnji broj
učenika koji pohađaju osnovnu školu ostaje isti. Broj učenika koji su napustili srednju višu
školu (neobavezno školstvo) u opštini Vitine je 76 učenika (za akademsku godinu 2013-2014)
misli se da izvestan broj su promenili školu, neki su je napustili a neki emigrirali, u opštini
Štimlje i Vučitrn broj učenika koji su napustili srednju višu školu je po 1, u opštini Srbica je 124
učenika, u opštini Obilić 10 učenika koji su napustili školu zbog finansijskih razloga.

Broj učenika povratnika u školi (nakon napuštanja)

Opština Đakovica nema podataka u vezi sa postavljenim pitanjem, u opštini Mališevo 24
učenika su se ponovo vratili u školu, u opštini Lipljan, Vitine, Podujevo, Novo Brdo, Peć i Klina
nema učenika koji su napustili školu ili su se ponovo vratili u školi, u opštini Prizren broj
učenika povratnika u školama (nakon napuštanja) ukupno je 54 učenika, u opštini Kamenica
nema učenika povratnika u školama. U opštini Gnjilane i Uroševac u školama su se vratili po 5
učenika. Što se tiče opštine Istok 9 učenika su se ponovo vratili u školi, opština Kačanik,
Ranilug, Dragaš, Klokot, Junik, Gračanica, Mitrovica, Glogovac, Obilić, Mamuša, Priština i
AKSM nisu pružila odgovor, dok u opštini Đeneral Janković nema učenika povratnika nakon
napuštanja škole. U opštini Kosovo Polje učenici kojima je pružena mogućnost da nastave
neformalno školstvo nakon napuštanja su se vratili u školama 4 učenika 2 i 3 razreda, Dečane
51, u Štrpce 0, u Orahovac 11 učenika povratnika u školama nakon napuštanja. U opštini
Štimlje i Vučitrn po 1 učenik je vraćen u osnovnoj školi, u opštini Srbica su 45 učenika
povratnika.
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PREDUZIMANJE MERA OD VAŠE OPŠTINE ZA OBEZBEĐENJE PRISTUPA
OBRAZOVANJU I ZA BORBU PROTIV NAPUŠTANJA ŠKOLOVANJA

Broj časova intenzivne nastave za pomaganje vračanja u školama (podeljeno na etničkim,
polnim, starosnim osnovama, itd)

U opštini Đakovica se održavaju po 42 časova intenzivne nastave, opština Gnjilane je pružila
uopšten odgovor ističući da ovi podaci se nalaze u školama i nije neka šablonska brojka nego u
zavisnosti od škola gde je bilo učenika koji su napustili školovanju, opština Mališevo, Prizren,
Kamenica, Kačanik, Ranilug, Dragaš, Klokot Klina, Orahovac, Mitrovica, Vitine, Mamuša,
Obilić, Priština, Novo Brdo i Gračanica nisu odgovorili, u opštini Lipljan, Vučitrn, Srbica,
Uroševac, Štimlje i Podujevo nema časova intenzivne nastave pošto nema učenika koji napustili
školu. Opština Istok je pružila odgovor ističući da u školama se održavaju po 10 časova
nedeljno za sprečavanje napuštanja škole od učenika zajednica, opština Đeneral Janković nije
bilo učenika povratnika da bi se pomogli. Opština Kosovo Polje 186 časova 4 (nedelje) za
zajednice Roma, Aškalije i Egipćana, u Dečane se održavaju 34 časova intenzivne nastave gde
učestvuju 25 albanaca i 1 rom, u opštini Glogovac i Štrpce nema učenika ostalih zajednica, u
AKSM prema plan programu koji se sprovodi u obrazovanju romske manjine je izrađen na
srpskom jeziku gde je uključeno i poštovanje obaveznog nivoa usklađen na etničkoj bazi, gde je
reč o broju časova koji su odabrani i drže se prema mogućnostima nastavnog plana. Takođe, u
AKSM se radi pretežno na verbalan način pošto ne postoje pisane knjige na romskom jeziku. Što
se tiče broja časova intenzivne nastave ta pružanje pomoći povratka u školi u opštini Peći 68
časova se održavaju nedeljno za razrede II-V.

Broj časova dopunske nastave (dopunskog-nastavnog programa) za učenike

U opštini Đakovica su održane 46 časova dopunske nastave za učenike, opština Gnjilane,
Mališevo, Prizren, Kamenica, Kačanik, Ranilug, Đeneral Janković, Dragaš, Klokot, Klina,
Gračanica, Orahovac, Priština, Novo Brdo, Vitine i AKSM nisu odgovorili, u opštini Lipljan
svaki dan se održavaju po 4 dodatna časova nakon završetka redovne nastave organizirano od
NVO–VORAE (Voice of Roma). U opštini Uroševac su održani 162 časova dopunske nastave,
dok u opštini Istok, Štimlje, Vučitrn, Srbica i Podujevo nije održan nijedan čas dopunske
nastave. Opština Kosovo Polje ima ukupno 232 radnih časova učenja za zajednicu REA, pisanje,
čitanje, Dečane 34 časova dopunske nastave, opština Glogovac, Štrpce i Junik nemaju učenike
ostalih manjina. U Mitrovici dopunske aktivnosti plan programa se organizuju u saradnji ODO
sa Save the Children (dopunska nastava). U opštini Obilić se očekuje da u ovoj nedelji bude dva
puta po 30 časova, u opštini Peći su 6 škola sa 6 nastavnika 120 časova nedeljno.

Broj Ekipa za sprečavanje i reagiranje nad napuštanjem i ne registriranjem (EPRBM)
osnovanih u opštini i školama, prema AU 7/2011 MONT-a

U opštini Đakovica, Uroševac Mališevo, Istok, Klina, Prizren, Kosovo Polje, Đeneral Janković,
Mitrovica, Štrpce, Gnjilane, Štimlje, Vučitrn, Srbica, Podujevo, Obilić i Klina na svim školama su
formirane ekipe prema A.U. Br. 7/2011 MONT-a. Opština Lipljan, Kamenica, Kačanik, Ranilug,
Dragaš, Junik, Orahovac, Gračanica, Novo Brdo, AKSM i Klokot nisu pružila odgovor na ovom
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području. Dok, u opštini Glogovac, Vitine i Dečane ekipe za sprečavanje napuštanja školovanja
još uvek nisu formirana. U opštini Mamuša je bilo nekoliko aktivnosti podizanja svesti učenika
za ne napuštanje škola, dok u opštini Priština u okviru osnovne škole “Emin Duraku”postoji
ekipa za sprečavanje napuštanja škola koja radi u saradnji sa centrom za socijalni rad, i koji su
imali uspeha uslovljavanjem da ukoliko deca napuštaju školu prestaće primiti socijalnu pomoć.
Takođe ova ekipa u saradnji sa centrom za socijalni rad ide na posete porodicama učenika
zajednice RAE koji napuštaju školu i uspevaju da ih ubede da se vrate.

Broj poseta od Centra za Socijalnu Pomoć porodicama manjinskih zajednica za procenu
dobrobiti dece

Opština Gnjilane nema podataka u vezi sa ovim područjem, u opštini Mališevo su obavljene
iznad 12 poseta od centra za socijalni rad porodicama manjinskih zajednica, opština Prizren je
odgovorila da nemamo informacija od centra za socijalni rad, u opštini Uroševac su ukupno
obavljene 8 poseta, dok u opštini Istok se obavljaju posete na osnovu informacija za potrebe koje
se pojavljuju. CSR Opštine Kline posećuje korisnike pomoći i po 2 puta godišnje, gde RAE su
najbrojniji korisnici pomoći od manjinskih zajednica, u opštini Peći, Dečane, Obilić i Štimlje su
izvršene po 2 posete, dok se vrše i ostale posete prema njihovim zahtevima i potrebama. U
opštini Vučitrn i Srbica nije bilo poseta, u opštini Podujevo su obavljene 6 poseta i podeljeni su
pokloni, prehrambeni paketi i drva za ogrev. Ostale opštine nisu odgovorili.

3. SPOSOBNOST ZA SUOČAVANJE SA OBAVEZAMA KOJE
PROISTIČU OD SSP

Decentralizacija fonda za re-integraciju, pojednostavljenje procedura aplikacija za ovaj fond i
poboljšanje saradnje između centralnog i lokalnog nivoa

ZAVRŠETAK DECENTRALIZACIJE FONDA ZA RE-INTEGRACIJU

Što se tiče postavljenog pitanja, opština Đakovica, Gnjilane, Mališevo, Lipljan, Prizren,
Kamenica, Uroševac, Kačanik, Istok, Ranilug, Đeneral Janković, Klokot, Mitrovica, AKSM,
Klina, Kosovo Polje, Orahovac, Glogovac, Dečane, Štrpce, Junik, Vitine, Štimlje, Mamuša,
Vučitrn, Srbica, Podujevo, Obilić, Peć, Priština, Novo Brdo i Gračanica su odgovorili da još uvek
ne upravljaju ovim fondom, dok u poređenju sa ostalim opštinama, opština Dragaš je
odgovorila da delimično upravlja ovim fondom.

PRIMENA PROCEDURA ZA APLIKACIJU NA OVAJ FOND

Broj primenjenih odluka u praksi u vezi sa biznisima i izgradnjom/obnovom kuća
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U opštini Đakovica su sprovođene 13 odluka za biznis planove, 1 kuća i 1 renoviranje kuće, u
opštini Gnjilane su odobrena 4 odluka za biznisa, 2 za izgradnju i 0 za renoviranje, u opštini
Mališevo od ukupno 5 dostavljenih zahteva za biznis plan, samo 1 zahtev je odobreno, dok
ostali zahtevi se razmatraju. Dok, za renoviranje kuća od 15 dostavljenih zahteva, samo 2 su
sprovođene u praksi. U opštini Lipljan za biznis su odobrena od MUP 3 zahteva, dok 2 zahteva
su odbijena. Takođe, MUP je usvojila 10 odluka za izgradnju kuća, dok 4 zahteva su odbijena. U
opštini Prizren do sada su uzeta sredstva sa fonda za re-integraciju za 27 biznis planova, dok
ukupno su podneta 34 zahteva za biznis planove i 7 biznis planova su u čekanju sredstava, dok
4 odluka za izgradnju čekaju za njihovu izgradnju. Opština Kamenica je odgovorila da je
predviđena izgradnja dve kuća, ali odluke nisu sprovođene na teren, dok su odobrena 3 biznis
planova. U opštini Uroševac odluke primenjene u praksi za biznisa su 6, dok za izgradnju i
renoviranje tokom ovog perioda nije bilo. Opština Kačanik je odgovorila da tokom 2013 godine
su primljena 3 zahteva za biznis plan od kojih su usvajane 3 odluka, 1 zahtev za izgradnju kuće
za koju je takođe doneta 1 odluka za izgradnju kuća. Opština Istok je ovlašćenje MUP-a za
donošenje završne odluke, Opštinska Komisija za Re-integraciju (OKR) daje samo odobrenje, u
opštini Đeneral Janković procedure su sprovođene u zavisnosti od dostavljenih zahteva. U
opštini Dragaš broj primenjenih odluka u praksi u vezi sa biznisima i izgradnjom /
renoviranjem kuća je kao u nastavku: 5 odluka za biznisa, 1 kuća i 2 renoviranja, dok opština
Klokot nije donela neku odluku u vezi sa biznisima i izgradnjom /renoviranjem kuća. Opština
Klina ima primenjenih u praksi odluke za: 3 kuća, 5 biznisa (2000 evra) i 5 renoviranja kuća.
Opština Kosovo Polje, Orahovac, AKSM i Štrpce nisu odgovorili. U Dečane od biznis planova
su sprovođene 16 odluka, dok za izgradnju su odobrene 3 kuće, jedna je završena, dok 2 su u
procesu izgradnje i renovirane su 3 kuća, u Glogovac 14 odluka su sprovođene za biznis
planove, u opštini Junik su sprovođene u praksi tri Biznis Planova za ovaj period izveštavanja.
Opština Mitrovica od svih primljenih odluka u vezi sa biznisima, odnosno za generisanje
prihoda samo 13 odluka za biznisa su sprovođene u praksi, ostale su u čekanju za realizaciju.
Takođe, i za izgradnju, samo jedna kuća je izgrađena ali još uvek nije završena zato i nije
funkcionalna, 3 kuća su obnovljena, dok odluke za osiguranje prehrambenih i higijenskih
paketa skoro se primenjuju u celosti. U opštini Gračanica nema usvojene odluke za izgradnju
niti za biznisa. Kod broj primenjenih odluka u vezi sa biznisima i izgradnjom/renoviranjem
kuća u opštini Vitine je donela 1 odluku za izgradnju kuća i ona je u procesu, u opštini Štimlje
su 3 biznisa i 3 renoviranih kuća (2 albanske zajednice 1 zajednica aškalija), u opštini Mamuša
procedure za apliciranje u ovaj fond se primenjuje na najbolji način; u opštini Vučitrn 4 korisnici
za biznis planove, u opštini Srbica 60 odluka za biznis već su sprovođene dok i 20 su u
proceduri; u opštini Podujevo su odobrena 10 biznis planova i 2 su odbijena, 1 je odobrena za
izgradnju 2 su odbijena; u opštini Obilić su donete 2 odluke za kuće i 11 odluka za biznis
planove; u opštini Peći su u toku realizacije 4 odluka za biznis plane; u opštini Priština
primenjene odluke u praksi u vezi sa biznisima su ukupno 1 dok za izgradnju/renoviranje kuća
su u toku procesiranja u MUP-u, u opštini Novo Brdo 0.

Nivo primene procedura za aplikaciju za fond re-integracije (na primer, koji deo se
primenjuje u celosti, koji deo se ne primenjuje uopšte, itd)
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U opštini Đakovica, Glogovac, Junik, Klina, Kosovo Polje, Mališevo, Lipljan, Prizren, Kačanik,
Orahovac, Štrpce, Gračanice i AKSM u celosti se primenjuju zahtevi za smeštaj pod kirijom,
prehrambeni i higijenski paket, dok manje se primenjuju zahtevi za biznis planove, drva za
ogrev kao i zahtevi za lekove i lekarski tretman. Dok, uopšte se ne primenjuju zahtevi u vezi sa
kućnim nameštajem. Što se tiče opštine Gnjilane zahtevi koji se primenjuju u celini su oni za
higijenu i hranu, dok ostali zahtevi se delimično primenjuju. U opštini Kamenica odluke na
lokalnom nivou se brzo primenjuju, dok one na centralnom nivou kasne. Opština Uroševac je
odgovorila da nije imala velika zakašnjenja za sve slučajeve koji su aplicirali za fond za re-
integraciju, dok opština Istok je odgovorila da na osnovu Uredbe br .20/2013, za Upravljanje
Programom, Nadležni Organi, Procedure i Kriteriji Beneficije za Re-integraciju Povratnih Lica,
OKR primenjuje u celini ove procedure koje su u njenoj nadležnosti. Opština Ranilug je
odgovorila da fond ide na MUP, dok opština Mitrovica, Đeneral Janković, Mamuša, Dragaš,
Novo Brdo nisu pružili neki odgovor, dok kod opštine Klokot do sada su odobrena 6 zahteva. U
Dečane niko nema problema što se tiče procedura za apliciranje, samo što primena zahteva
uzima predugo vremena, na primer stanovanje pod kirijom, hrana i higijena su zahtevi koji se
primenjuju brže, dok biznis planovi traju mnogo duže. Kod nivoa primene procedura za
aplikaciju za fond re-integracije opština Vitine je odgovorila da format i procedure su u uredbi
za upravljanje fonda – poštuju se kriteriji, opština Štimlje je izveštavala da se sada primenjuju
sve. U opštini Vučitrn u celosti se primenjuju procedure u vezi sa prehrambenim i higijenskim
paketom i smeštajem koja su ovlašćenja OKR dok biznis planovi, renoviranje, izgradnja i
obnova su deo nadležnosti centralnog nivoa, opština Srbica odluke za prehrambene i higijenske
pakete se dobro primenjuju, dok problem imaju odluke za izgradnju i renoviranje. Opština
Podujevo je odgovorila da ima izvanredan nivo, u opštini Obilić se primenjuju u celini
procedure za aplikaciju za fond, u opštini Peći se primenjuju donete odluke na lokalnom i
centralnom nivou sa zakašnjenjem zbog nedostatka budžeta na lokalnom nivou; u opštini
Priština nivo primene procedura za apliciranje za fond re-integracije se primenjuje u celosti deo
koji se tiče procedura koja se predviđaju u vezi sa izradom i procesiranjem zahteva pri OKR,
donošenje odluka od OKR i njihovo procesiranje za primenu u MUP. Dok, delimično se
primenjuje deo koji se tiče izvršenja odluka, i tom prilikom povratnici dobiju sa zakašnjenjem
prehrambenu /higijensku pomoć, koja je pod ovlašćenjem MUP-a (član 19, tačka 3, Uredbe
10/2012).

Broj zahteva dostavljenih u opštini za fond re-integracije (podeljene na osnovu prirode
zahteva: hrana, smeštaj, lekarska pomoć, generisanje prihoda, itd)

U opštini Đakovica, OKZP je primila 66 zahteva za prehrambene i higijenske pakete, 29 za
drva za ogrev, 25 za smeštaj pod kirijom, 2 zahteva za izgradnju kuća,  22 biznis planova kao i 1
zahtev za nameštaj, u opštini Gnjilane ukupno su podneta 134 zahteva, od njih 25 zahteva za
biznis plan, 6 za renoviranje, 54 za prehrambene i higijenske pakete, 7 zahteva za izgradnju
kuća, 2 kompletnu pomoć, 9 nameštaj, lekovi 5, lekarski tretman 4, drva za ogrev 13, kao i za
smeštaj 9 zahteva. U opštini Mališevo ukupno su podneta 52 zahteva, u opštini Lipljan su
podneta 34 zahteva za fond re-integracije, u opštini Prizren broj dostavljenih zahteva je kao u
nastavku: 33 odobrenih zahteva za prehrambeni i higijenski paket, 24 odobrenih zahteva za
smeštaj, 4 odobrenih zahteva za pomoć u lekovima. U opštini Kamenica su podneta 15 zahteva,
u opštini Uroševac za fond za re-integraciju su podneta ukupno 93 zahteva, za smeštaj 24,
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zahteva za prehrambene i higijenske pakete 25 zahteva, za srp i ogrevni materijal 2 zahteva,
zahteva za lekove 2, preporuke za renoviranje kuća 5, preporuke za ukupno 37projekata. Dok u
opštini Kačanik tokom 2013 godine su primljena 3 zahteva za prehrambeni paket, koje su
odobrena. U opštini Istok su podneta 158 zahteva tokom 2013 godine, dok u opštini Ranilug su
podneta 9 zahteva. Opština Đeneral Janković je primila 2 zahteva za hranu koja su odobrena i 1
za biznis, dok u opštini Dragaš broj dostavljenih zahteva u opštini za fond re-integracije
(podeljene na osnovu prirode zahteva: hrana, smeštaj, lekarska pomoć, generisanje prihoda, itd)
je 17 zahteva, kao i u opštini Klokot su primljena 6 zahteva. U opštini Klina podneti zahtevi za
hranu su ukupno 212, za smeštaj 8 zahteva, 13 za generisanje prihoda, 29 za ogrevni materijal
(200 evra). Broj zahteva dostavljenih u opštini Kosovo Polje su ukupno 57, u Dečane OKZP je
primila 6 zahteva za smeštaj pod kirijom, u Glogovac 80 zahteva za izdvajanje-16
prehrambenih,-2 lekovi,-6 nameštaj-2 pomoć ogrevnim drvetom,-25 biznis planova -7 za
izgradnju,-14 renoviranje, dok u opštini Junik su donete 18 odluka od OKR za snabdevanje sa
prehrambenih i higijenskih artikala, 1 Smeštaj i 1 Odluka za Drva za ogrev, u Orahovac 59. U
opštini Mitrovica su ukupno dostavljeni 159 zahteva koje pretežno su bili opšti zahtevi. U
Gračanici nema posebnih akcija koje su preduzete u vezi sa smeštajem i zdravstvom, osim
zalaganja OKZP za pružanje pomoći porodicama (savetovanje). U opštini Štrpce za odluke,
biznis planove, izgradnju, prehrambene artikle, za nastavak pružanja prehrambenih i
higijenskih artikala i za smeštaj su odobrena ukupno 15 zahteva u praksi, za prehrambene i
higijenske artikle 5, dostavljena su 3 zahteva za smeštaj, 3 zahteva su dostavljeni za biznis plan,
takođe i 1 zahtev za kuću izgrađenu od lica repatrijacije, u AKSM broj odobrenih zahteva je 7,
svim povratničkim porodicama je omogućen smeštaj i prehrambeno-higijenski artikli. Takođe,
vredi da se istakne da u Kancelariji za Re-integraciju (AKSM) je dostavila 1 zahtev povratničke
porodice iz Nemačke, za koju je doneta odluka za njeno odbijanje zbog neispunjenja kriterija. U
opštini Orahovac su ukupno 59 zahteva dostavljenih za prehrambene i higijenske pakete, dok
opština Glogovac nije pružila podatke. U opštini Vitine su razmatrana 20 zahteva gde 10
zahteva nisu ispunila uslove, dostavljena su 6 zahteva centru – 1 je odobreno, 1 odbijena kao i 4
zahteva se razmatraju; u opštini Štimlje 1 zahtev za generisanje prihoda, opština Mamuša nije
pružila odgovor, u opštini Vučitrn tokom perioda izveštavanja su dostavljena 23 zahteva za
hranu, 5 smeštaj i 4 za generisanje prihoda; u opštini Srbica ukupno 5 odluka za izgradnju kuća
repatriranih lica, 9 porodica, 1 od njih je završena, dok ostale nisu još uvek započete; u opštini
Podujevo 76 zahteva, 35 prehrambeni paket, 12 plan biznisa, 6 smeštaja, 1 pomoć lekovima, 1
lekarski tretman, 21 Pako drva za ogrev, u opštini Obilić zahtev za hranu 63, zahtev za smeštaj
28, zahtev za lečenje 14, u opštini Peći su podneti ovi zahtevi: 46 za prehrambeni /higijenski
paket,26 za smeštaj, 10 za lekove, 10 za ogrevnim drvetom, 1 za kućni nameštaj, 11 za biznis
plan. U opštini Priština broj zahteva u opštini za fond re-integracije je kao u nastavku,
podeljena prema prirodi zahteva: Re-integraciju: 17 zahteva; Smeštaj i prehrambena/higijenska
pomoć: 36 zahteva; Lekarski tretman/lekovi: 7zahteva; drva za ogrev: 19 zahteva; usklađeni
paket pomoći za nameštaj: 1 zahtev; opština Novo Brdo je dostavila 13 zahteva, od njih 6
zahteva za biznis plan za koje je obavljena overa na terenu, 3 zahteva za kuće da je obavljena
overa na terenu, 7 zahteva za hranu i higijenu.

Broj odobrenih zahteva (podeljene na osnovu prirode zahteva: paketi pomoći kao što su
hrana, higijenski materijali, itd; smeštaj; lekarska pomoć; itd)
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U opštini Đakovica su odobrena 56 zahteva za prehrambene i higijenske pakete, 23 zahteva za
smeštaj pod kirijom, 23 zahteva za drva za ogrev, 9 zahteva za biznis planove, 1 zahtev za
popravku kuće, 1 zahtev za izgradnju kuće, u opštini Gnjilane za prehrambene i higijenske
pakete su odobrena 231 zahteva, za smeštaj 10 zahteva, izgradnju 2, lekarski tretman 2 i drva za
ogrev 37. U opštini Mališevo za prehrambene artikle su odobrena 7 zahteva, za kućni nameštaj
15 zahteva, materijal za izgradnju-renoviranje 15 zahteva, privremeni smeštaj 1 zahtev, lekarska
pomoć 1 zahtev i 5 zahteva za biznis. Dok, 8 zahteva pripadaju licima koji ne ispunjavaju
kriterije. U opštini Lipljan su odobrena 24 zahteva, u opštini Prizren od 2011 godine do 2013
godine su odobrena 34 zahteva za generisanje prihoda. U opštini Kamenica su odobreni svi
zahtevi za hranu, 1 zahtev za izgradnju, u nekoliko slučajeva su ponovljeni zahtevi, dok
nekoliko zahteva su odbijena pošto datum odlaska lica je bio van kriterija. Dok u opštini
Uroševac 53 zahteva su odobrena, 24 zahteva za smeštaj, 37 zahteva za projekte, 25 zahteva za
prehrambene i higijenske pakete, 2 zahteva za medicinsku pomoć, 2 zahteva za izgradnju kuća.
U opštini Kačanik nije bilo zahteva za medicinsku pomoć, dok u opštini Istok za prehrambene i
higijenske pakete su odobrena 23 zahteva, za smeštaj pod kirijom 16 zahteva, lekove 8, kućni
nameštaj 14, biznis planove 13, izgradnja kuća 3, obnova kuća 2, drva za ogrev 31, odeća i obuća
4, šporet na drva 8, gotovinski novac do vrednosti od 100 € za 1 lice, u opštini Ranilug su
odobrena 9 zahteva. Opština Đeneral Janković je primila 2 zahteva koji su odobreni za pomoć
prehrambenim i higijenskim materijalom, u opštini Dragaš broj odobrenih zahteva (podeljene
na osnovu prirode zahteva: paketi pomoći u hrani, higijenski materijal, itd; smeštaj; lekarska
pomoć; itd) je 14 zahteva, dok u opštini Klokot broj odobrenih zahteva je ukupno 6. U opštini
Klina odobreni zahtevi za hranu su ukupno za 212 lica, smeštaj 8 zahteva, 13 generisanje
prihoda, 29 za ogrevni materijal (200€), u opštini Kosovo Polje broj odobrenih zahteva za
privremeni smeštaj je 10, za hranu 43, za nameštaj 5, za drva 4, u opštini Dečane su odobrena
153 zahteva porodica za hranu i higijenu, kao i 4 za smeštaj pod kirijom, u Glogovac 14
zahteva, u opštini Štrpce 12 odobrenih zahteva, u opštini Junik je bilo ukupno 33 zahteva, 1
zahtev za izgradnju kuće i 4 zahteva za renoviranje kuća, 18 zahteva za prehrambeni paket, 1
smeštaj, 1 zahtev za drva za ogrev i 6 zahteva za biznis plan. Takođe, su usvajane 18 odluka od
OKR za snabdevanje prehrambenim i higijenskim artiklima. U Orahovac 38 zahteva su
odobrena za lekove, zahtevi odobreni za smeštaj su ukupno 9, zahtevi za drva za ogrev
ukupno odobreno 16, zahtevi odobreni za izgradnju kuća ukupno 4 (2 albanaca i 2 srbina),
zahteva za biznis plan ukupno odobreno 8. U opštini Mitrovica su odobreni ovi zahtevi: 79 za
hranu i higijenu, 33 za smeštaj, 9 za drva za ogrev i 3 za lekove. Opština Gračanica nije pružila
podatke, u AKSM svi zahtevi/porodicama je omogućen smeštaji i prehrambeni i higijenski
paket. Pet porodica su podnela zahtev za otvaranje malih biznisa, koje treba da odobri
Centralna Komisija (MUP). Samo 1 zahtev je odobren od strane MUP-a (Centralna Komisija).
Kod broja odobrenih zahteva u opštini Vitine su odobrena 4 zahteva – za prehrambeni-
higijenski paket i drva za ogrev; u opštini Štimlje 7 zahteva za hranu, 2 za smeštaj, 1 lekarska
pomoć, 7 za generisanje prihoda; opština Mamuša, Podujevo nije pružila odgovor; u opštini
Vučitrn 19 zahteva su odobrena za prehrambeni-higijenski paket, 5 odobrenih zahteva za
smeštaj i lekarsku pomoć 1 zahtev; u opštini Srbica tokom 2013 godine u opštini su podneta 13
novih zahteva za hranu, 47 zahteva za produženje, 6 za smeštaj, 1 zahtev za medicinsku pomoć,
13 odobrenih zahteva za generisanje prihoda, prehrambeni paket (novi), 10 smeštaj, 5 lekarske
pomoći 0.40 produženje pomoći u hrani i higijeni, u opštini Obilić zahtevi za hranu 63, zahtevi



22

za smeštaj 28, zahtev za lečenje 14, u opštini Peći odobreni zahtevi tokom 2013 godine su: 35
prehrambenih i higijenskih paketa, 18 za smeštaj, 6 za lekove, 4 za ogrevnim drvetom, 3 za
biznis plan, OKR je usvojila 1 zahtev; u opštini Priština broj odobrenih zahteva od OKR je kao u
nastavku: Re-integraciju: 14 odobrenih zahteva; Pomoć u hrani/higijeni i smeštaj: 31 odobrenih
zahteva; Lekarski tretman/lekovi: 7 odobrenih zahteva; Drva za ogrev: 18 odobrenih zahteva,
usaglašeni paket pomoći u nameštaj: 1 zahtev odobren; u opštini Novo Brdo 13 zahteva: 7
zahteva za hranu i higijenu, 2 zahteva za dokumentaciju, 6 zahteva za biznis plan, 3 zahteva za
izgradnju kuća, 6 zahteva za biznis plan.

Broj povratnika kojima se pomagalu o obrazovanju, jeziku i za profesionalnu obuku

Opština Đakovica je odgovorila da svako dete koje je vraćeno se uključilo u obrazovanje, dok
OKZP nisu imale neki zahtev od nijednog lica u vezi sa obrazovanjem ili za učenje jezika. Dok,
što se tiče profesionalne obuke, OKZP uz pomoć Švajcarske Kancelarije je održala 2 ciklusa
profesionalne obuke u vezi sa početkom i planiranjem biznisa. Dok broj obučenih je 35
repatriranih lica. Kod opštine Gnjilane samo 1 lice povratnik je pomagano za profesionalnu
obuku, u opštini Mališevo nemamo slučajeva povratnika, u opštini Lipljan samo 1 dete je
registrirano u predškolskoj ustanovi, takođe opština je informisala repatrirane porodice da idu
na profesionalne kurseve u Prištini. U opštini Prizren za 2013 godinu su održane 5
profesionalnih obuka, u opštini Kamenica u školama su uključena svi slučajevi koji su imali
potrebu, kao i svi su registrirani u matične knjige bez nekog problema i svi su tretirani u
socijalnoj zdravstvenoj službi na jednak način kao i svi ostali. U opštini Uroševac treba da se
uključe 4 deteta u obrazovnom sistemu (slučajevi su u procesu),za jezik i profesionalnu obuku,
dok u opštini Kačanik su pomagani 2 povratnika sa profesionalnom obukom, u opštini Kosovo
Polje 18 učenika su pohađali kurs na albanskom jeziku. U opštini Istok i Đeneral Janković nije
bilo povratnika, opština Ranilug, Dragaš, Klokot, Klina, Orahovac, Štrpce, Dečane, Glogovac,
Mitrovica, Gračanica, Vitine, Srbica, Mamuša i AKSM nisu pružila odgovor. Kod broja
povratnika koji su pomagani u obrazovanju, jeziku i za obuku u opštini Štimlje za upis u
školama su pomagani 2 učenika (albanske zajednice), u opštini Vučitrn 4 zahteva su odobrena
za pomaganje u profesionalnoj praksi, u saradnji sa UNDP, u opštini Podujevo nema lica koja
su primila pomoć, u opštini Obilić 40 učenika različitih nacionalnosti, gde 2 su albanci, 17 roma,
21 aškalija – egipćana, u opštini Peći, OKR je usvojila 1 zahtev, u opštini Priština dva
repatrirana lica su pomagani u obrazovanju i jeziku, koji su zahtevali nastavak kursa na
albanskom jeziku i njihovu integraciju u obrazovni sistem. U profesionalnoj obuci su pomagani
5 slučajeva, u vezi sa različitim profesionalne obuke koje se organiziraju od strane Ministarstva
Rada i Socijalne Zaštite; u opštini Novo Brdo niko nije pomagan.

Broj repatriranih kojima je pomagano u zaposlenju

U opštini Đakovica kroz program UNDP i Regionalnog Centra zapošljavanja su zaposleni
privremeno 15 lica, u opštini Gnjilane su zaposleni 2 povratnika, u opštini Mališevo su
evidentirani 5 slučajeva koji su dostavljeni u centru za zapošljavanje, u opštini Lipljan su
zaposleni 3 povratnika, u opštini Prizren 1 repatrirano lice je zaposleno uz preporuku
kancelarije za zapošljavanje u gradskoj biblioteci, opština Kamenica je pružila uopšten odgovor
ističući da su pomogli u zapošljavanju na privatnom sektoru i sezonske poslove na projektima
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opštine sa donatorima. Dok, u opštini Uroševac u zapošljavanju su pomagana 7 repatriranih
lica, u opštini Kačanik su pomagana za zapošljavanje 2 lica povratnika, u opštini Istok 2
repatrirana lica su pomagana u zapošljavanju od Opštinskog Centra za Zapošljavanje, opština
Ranilug, Dragaš, Klina, Orahovac, AKSM, Štrpce, Vitine, Mamuša, Novo Brdo i Junik nisu
pružila odgovor, U opštini Đeneral Janković nije bilo nekog zahteva za zapošljavanje nego samo
zahteva za pakete pomoći kao što su hrana, higijenski materijal i biznis, dok u opštini Klokot
povratnici su zaposleni u sezonski rad. U opštini Kosovo Polje kroz UNDP su zaposlena 5 lica,
dok u opštini Dečane su zaposlena 5 lica od programa UNDP i Centra za Zapošljavanje, u
Glogovac 3 zaposlenih, 2 zaposlenih od programa UNDP, u Mitrovici su zaposleni 18 lica,
opština Gračanica nije pružila pomoć u zapošljavanju. Kod broja povratnika koji su
pomagani u zapošljavanju u opštini Srbica 6 lica su pomagana obukom od 9 praktičnih poslova,
u opštini Podujevo su pomagana sezonskim zapošljavanjem kroz IOM i kancelarije za
zapošljavanje 5 lica, u opštini Obilić su pomagana 14 lica sa po 6 meseci (2013). U opštini Peći,
OKZP nema takve podatke-povratne informacije od instituta za zapošljavanje, u opštini Priština
u okviru projekta za održivu re-integraciju repatriranih lica, u zapošljavanju se očekuje da se
pomažu nekoliko slučajeva, pošto već je održan jedan koordinacioni sastanak između UNDP,
Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite i OKZP za zajedničku koordinaciju adresiranja slučajeva za
zapošljavanje. Ovaj sastanak koordinacije je održan datumom 15.05.2013; u opštini Štimlje nije
bilo zahteva, u opštini Vučitrn su pomagana 4 lica.

POBOLJŠANJE SARADNJE IZMEĐU LOKALNOG I CENTRALNOG NIVOA NA
PODRUČJU FONDA  ZA RE-INTEGRACIJU

Preduzete mere za osiguranje da povratnici imaju pristupa na privremeni smeštaj i ostalim
javnim uslugama, uključujući primarnu zdravstvenu negu

U opštini Đakovica sva lica povratnici koji nemaju imovinu, unutar kriterija su pomagana za
privremeni smeštaj sa programa za Re-integraciju, u opštini Gnjilane su preduzete mere sa
ciljem pružanja pomoći repatriranja iako je to ovlašćenje Komisije pri OKZP, opštinske Komisije
za Re-integraciju i Regionalne Kancelarije, u opštini Mališevo preduzete mere su kontakti sa
regionalnim koordinatorom, opština Lipljan je preduzelo mere za smeštaj 20 porodica od 2013
godine, dok za lečenje su pomagana 2 slučajeva. Treba istaknuti da sva repatrirana lica imaju
pristupa na zdravstvene usluge na ambulantama i oslobođeni su od participacije usluga.
Opština Prizren je odgovorila da za sve povratnike koji su imali potrebu za privremeni smeštaj
su smešteni. U opštini Kamenica su preduzete hitne mere obezbeđujući smeštaj 4 porodica dok
u jednom slučaju je prošao rok smeštaja pod kirijom, dok u drugom slučaju dobrovoljno je
oslobodio stan. Što se tiče opštine Uroševac preduzete su sve mere za repatriranje, opština
Kačanik nije pružila podatke u vezi sa ovim područjem, dok u opštini Istok svi povratnici koji
ispunjuju pravne kriterije, realiziraju svoja prava na sve javne usluge. U opštini Ranilug nije
preduzeta neka akcija, u opštini Đeneral Janković takvih zahteva nije bilo, dok u opštini Dragaš
imamo samo 1 preduzetu akciju za obezbeđenje da povratnici imaju pristupa na privremeni
smeštaj i na ostale javne usluge, uključujući i primarnu zdravstvenu negu. Opština Klokot je
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pružila pomoć za ri-integrirana lica, u opštini Klina 3 lica su obučena od strane UNDP i
Kancelarije za zapošljavanje su 8 slučajeva smeštenih lica pod kirijom – Ministarstvo, opština
Kosovo Polje, Dečane, Štrpce, Gračanice, Mamuša, Srbica i AKSM nisu pružila odgovor, u
Dečane i Glogovac nisu preduzela nijednu meru, u opštini Junik je smeštena 1 repatrirana
porodica i takođe je pružena besplatna primarna zdravstvena usluga, u opštini Mitrovica nema
nekog zahteva za pomoć ove prirode. Na području preduzetih mera za obezbeđenje da
povratnici imaju jednak pristup u opštini Vitine, kancelarija za povratak i repatriranje obavlja
posete na terenu i overava stanje i uslove povratnika; u opštini Štimlje svi imaju pristupe na
javnim uslugama i primarnog zdravstva dok smeštaj se obavlja bez isplate kirije, u opštini
Vučitrn repatrirana lica u zdravstvenim posetama GCFM imaju besplatno; u opštini Podujevo
su pomagana 6 lica/porodica, opština Obilić je odgovorila da su preduzete 2 akcije, u opštini
Peći prema zahtevima na osnovu uredbe na snazi i na osnovu overavanja na terenu su odobreni
zahtevi za smeštaj kao i ostale potrebe, u opštini Priština uputstvo re-integrisanih u vezi sa
pravima koje su oslanjane na dotičnu uredbu, brzo procesiranje zahteva pri MUP za pristup na
privremeni smeštaj, kompletiranje dokumentacije lica u Matičnoj Službi, razmatranje i
adresiranje zahteva koja se povezuju sa primarnom zdravstvenom negom, u opštini Novo Brdo
na centru matične službe je omogućeno za 2 porodice da uzimaju dokumentaciju. U centru za
socijalni rad i usluge socijalne pomoći su odobrena 3 zahteva.

Izrada izveštaja o re-integraciji zajednice RAE

Opština Đakovica, Gnjilane, Mališevo, Lipljan, Prizren, Uroševac, Klina, Istok, Kosovo Polje,
Dečane, Gračanica, Podujevo, Priština, AKSM i Mitrovica izrađuju redovne izveštaje u vezi sa
integracijom zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, opština Kamenica nema informaciju u vezi sa
izveštajem re-integracije zajednice RAE, dok opština Kačanik, Ranilug, Đeneral Janković,
Dragaš, Glogovac, Junik, Peći i Klokot su odgovorili se nisu izradili neki izveštaj o re-integraciji
zajednice RAE jer nemaju manjinske zajednice. Kod izrade izveštaja o re-integraciji zajednice
RAE opština Štimlje izrađuje mesečne izveštaje, opština Vitine, Mamuša, Obilić, Novo Brdo,
Štrpce, Orahovac i Srbica nisu pružale podatke, u opštini Vučitrn nema generalnih izveštaja
osim 6 mesečnih i godišnjih izveštaja koji se izrađuju od strane službenika za zajednice.

Osnivanje Opštinske Komisije za Re-integraciju

Opština Đakovica, Gnjilane, Mališevo, Lipljan, Prizren, Kamenica, Uroševac, Kačanik, Istok,
Đeneral Janković, Mitrovica, Dragaš, Klina, Dečane, Glogovac, Junik, Kosovo Polje, Štrpce,
Gračanica, Vitine, Štimlje, Vučitrn, Podujevo, Obilić, Priština i Novo Brdo su osnovale
Opštinsku Komisiju za Re-integraciju, dok u opštini Peći OKR još nije osnovana. Opština
Ranilug, Klokot, Mamuša, Srbica, Orahovac i AKSM nisu pružila odgovor.

Broj održanih sastanaka u opštini od Opštinske Komisije za Re-integraciju tokom perioda
izveštavanja

U opštini Đakovica, Opštinska Komisija za Re-integraciju tokom 2013 godine je održala ukupno
5 sastanka, OKR u opštini Gnjilane je održala 9 sastanka, opština Mališevo je održala 3 sastanka,
opština Lipljan je održala 8 sastanka, opština Prizren je održala 12 sastanka, u opštini Kamenica
i Kačanik su održana po 6 sastanka, dok opština Uroševac je održala 22 sastanka. Opština Istok
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je održala 15 sastanka tokom 2013 godine, dok opština Ranilug nije pružila odgovor. U opštini
Đeneral Janković su održana 2 sastanka, u opštini Dragaš broj održanih sastanaka od Opštinske
Komisije za Re-integraciju tokom perioda izveštavanja je 8, dok opština Klokot je pružila
uopšten odgovor istakavši da je održala česte sastanke saradnje. U opštini Klina, Opštinska
Komisija za Re-integraciju je održala 7 sastanka, u opštini Kosovo Polje su održana 9 sastanka
do sada, u Dečane 6 sastanka, 8 sastanka u Glogovac, opština Štrpce 4 sastanka, opština Junik 3
sastanka i kontinuirane posete na terenu kod repatriranih porodica i lica, u Mitrovici Opštinska
Komisija za Re-integraciju do sada (za period izveštavanja) je održala ukupno 15 sastanka. U
Gračanici je održan 1 sastanak, dok opština Vitine, Mamuša, Srbica i AKSM nisu pružila
odgovor. U opštini Štimlje su održane 2 sastanka, u opštini Vučitrn su održana 9 sastanka OKR,
opština Podujevo je održala 8 sastanka, u opštini Obilić su održana 12 sastanka,u opštini Peći
tokom perioda izveštavanja su održana 6 sastanka, u opštini Priština tokom perioda
izveštavanja januar-decembar su održana 10 sastanka OKR, uključujući 4 sastanka tehničko-
organizacione prirode. Sastanci se održavaju u zavisnosti od obima zahteva i hitnih slučajeva.
Svaki sastanak je praćen zapisnikom dotičnog sastanka; u opštini Novo Brdo su održana 2
sastanka.

Broj redovnih sastanka za re-integraciju između opština i centralnog nivoa tokom perioda
izveštavanja

Opština Đakovica za 2013 godinu je održala 2 regionalna sastanka i 3 ostalih sastanka u vezi sa
programom re-integracije, opština Gnjilane, Mališevo i Dragaš su održala po 2 sastanka na
regionalnom nivou, opština Lipljan je održala 5 sastanka, opština Prizren je održala 3 sastanka
sa centralnim nivoom, u opštini Kamenica i Đeneral Janković su održana po 4 sastanka sa
centralnim nivoom, dok opština Uroševac nije imala nijedan sastanak sa centralnim nivoom.
Opština Kačanik je odgovorila da sastanak su održane ad hoc, dok u opštini Istok su održane 7
sastanka, opštinu Ranilug 5 sastanka. Opština Klokot Klina, Kosovo Polje, Orahovac, Srbica i
AKSM nisu pružale informacije za ovo područje. U opštini Dečane je bilo nekoliko sastanka, ali
kao redovan sastanak je bio drugi regionalni koordinacioni sastanak održan na početku Juna sa
MUP, MALS i MPZ, 10 sastanka u Glogovac, opština Štrpce 4 sastanka, opština Junik 6
sastanka, u opštini Mitrovica su održana 6 sastanka. U Gračanici su održana 2 sastanka sa
centralnim nivoom. U opštini Vitine su održana 3 sastanka saveta za repatrirana lica u 2013
godini, u opštini Štimlje su održane 2 sastanka sa MUP-om, u opštini Mamuša je poboljšana
saradnja između centralnog i lokalnog nivoa, u opštini Vučitrn su održana 4 redovna regionalna
sastanka, u opštini Podujevo su održane 7 sastanka, u opštini Obilić su održana 2 sastanka (od
OKZP sa zahtevaju češći sastanci), u opštini Peći sa centralnim nivoom je realizirala 3 sastanka,
u opštini Priština je održan 1 sastanak koordiniranja između opština i centralnog nivoa: prvi
sastanak (i prvi za ovu godinu) je održan 19.06.2013, gde među glavnim tačkama je bila
saradnja između lokalnog i centralnog nivoa, u opštini Novo Brdo su održana 10 sastanka.

Broj redovnih sastanka opština sa civilnim društvom, međunarodnim organizacijama i
atašeima migracije

Opština Đakovica je održala više od 100 sastanka sa organizacijama stranog i lokalnog civilnog
društva, takođe oko 7 sastanka sa atašeima migracije Švajcarske i Nemačke, opština Gnjilane je
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održala 7 sastanka, opština Mališevo je održala 1 sastanak sa civilnim društvom i 1 sa KFOR-
om, opština Lipljan je održala oko 21 sastanka, opština Prizren i Uroševac su odgovorili da nisu
održali sastanke, dok u opštini Kamenica i Đeneral Janković su održali po 2 sastanka sa
međunarodnim organizacijama, dok sa NVO nisu imale sastanke. Opština Kačanik je
odgovorila da su sastanci održani ad hoc, dok u opštini Istok nisu imali redovne sastanke ali je
bilo bliske saradnje sa civilnim društvom i međunarodnim organizacijama, kao što su: OEBS,
EULEX, UNMIK, itd. Opština Ranilug je održala 1 sastanak, opština Dragaš, Klokot, Štrpce,
Mamuša, Srbica i Orahovac nisu pružale informacije u vezi sa ovim područjem. U opštini
Klina su održana ukupno 3 sastanka sa Američkom  Ambasadom, 1 sa UNDP i 1 sa OEBS, u
Dečane je bilo više od 20 sastanka sa lokalnim i međunarodnim organizacijama, kao što su:
OEBS, UNMIK, UNHCR, KAAD, URA2, u Glogovac 10 sastanka sa KFOR, OEBS, MUP. U
opštini Junik 5 sastanka, u opštini Mitrovica, Vučitrn i Vitine nije bilo posebnih sastanka. U
Gračanici je održan 1 sastanak sa civilnim društvom i međunarodnim organizacijama, AKSM
sastanci službenika MUP i službenika Kancelarije za Re-integraciju AKSM su redovna i redovno
se održavaju različite obuke za korišćenje centralnog programa za repatrirana lica, kao i obuka
za bolju primenu Uredbe. U Kosovo Polje su održana 9 sastanka do sada. U opštini Štimlje su
održana 3 sastanka (2 sa OEBS, i 1 sa UNHCR), opština Podujevo kontinuirano je održala
sastanke, u opštini Obilić su održana 10 sastanka, opština Peći je održala 3 sastanka sa civilnim
društvom i međunarodnim organizacijama, u opštini Priština sa civilnim društvom su održana
5 sastanka, sa međunarodnim organizacijama 15 sastanka, u opštini Novo Brdo su održani
redovni sastanci po 2 puta godišnje.

4. POLJOPRIVREDA

Izrada politika, razvojnih planova i programa za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja

IZRADA RAZVOJNIH PROGRAMA OD VAŠE OPŠTINE NA SEKTORU
POLJOPRIVREDE

Izrada Razvojnog Programa u skladu sa Master planom za razvoj poljoprivrede na Kosovu
2010-2013 i opštinske Strategije za razvoj

Opština Đakovica, Gnjilane, Mališevo, Kosovo Polje, Dečane Lipljan, Glogovac, Štrpce, Junik,
Prizren, Kamenica, Kačanik, Istok, Ranilug, Đeneral Janković, Vitine, Štimlje, Mamuša, Novo
Brdo, Srbica, Obilić, Peći, Podujevo, Priština i Dragaš imaju master plan za razvoj
poljoprivrede, u opštini Uroševac, Klina, Klokot još nije izrađen razvojni program za sektor
poljoprivrede. U opštini Orahovac u okviru razvojnog programa poljoprivrede, je izrađen
program za podršku farmera za dodelu subvencija i grantova za sektore ratarstva i kulture
povrća. U okviru odeljenja postoji razvojna strategija od 2012 do 2016. U opštini Štrpce
programi koji su planirani u strategiji se primenjuju u budžetu Opštine. U opštini Mitrovica
razvojni programi, su usklađeni sa Master planom za razvoj poljoprivrede na Kosovu i
opštinsku Strategiju za razvoj. Odeljenje Poljoprivrede opštine Gračanica radi u skladu
razvojnim planom MPŠRR, kao i sa godišnjem planom Odeljenja za Poljoprivredu Opštine
Gračanica, AKSM nije pružila odgovor. Opština Vučitrn je odgovorila da je u skladu sa
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godišnjim planom rada, godišnjim izveštajem o radu, srednjoročnim planom budžeta i
strategijom ekonomskog razvoja u opštini;

PRIMENA PROGRAMA

Površina konsolidovanog zemljišta (u ha)

Opština Đakovica ima površinu konsolidovanog zemljišta u 55.684 ha, od njih 26624 sa
šumama, opština Mališevo ima površinu radnog zemljišta 11.600 ha i seje se na 80%, opština
Lipljan je odgovorila da ORP je u fazi javnog razmatranja prema kojem će se definirati uslovi za
opšti razvoj na polju poljoprivrede. U opštini Prizren površina zemljišta je konsolidirana na 500
ha, dok opština Kamenica, Prizren, Đeneral Janković, Dragaš, Dečane, Mamuša, Obilić, Priština
i AKSM nisu pružila odgovor, u opštini Kačanik nema konsolidovanog zemljišta. U opštini
Istok površina konsolidovanog zemljišta (stambeno zemljište) je 45.389 ha i 19.220 ha šuma, u
opštini Ranilug 3.885 ha, dok u opštini Klokot približno su konsolidovana oko1500 ha zemljišta.
U opštini Gnjilane konsolidovano zemljište je 10.500 ha. U opštini Klina nije izvršena
konsolidacija površine zemljište, u opštini Kosovo Polje 4511 ha poljoprivrednog zemljišta, u
Glogovac površina konsolidovanog zemljišta (4900 ha), površina 13,69 ha, opština Junik ima
poljoprivrednu površinu od 4,840 hektara, u opštini Orahovac konsolidovana površina
zemljišta je oko 43.00 ha, u opštini Štrpce površina je 13,69ha, u Mitrovici 800 ha pod sistemom
navodnjavanja u selima: Frasher, Kičić, Košutovo i Vinarc ukupna površina poljoprivrednog
zemljišta, u opštini Gračanica je 9847.3 ha. U opštini Vitine 300 ha površine zemljišta je
konsolidovano, u opštini Vučitrn površina konsolidovanog zemljišta je 7500 ha, dok sistemom
navodnjavanja je 6810 ha, u opštini Srbica nema konsolidovanog zemljišta, u opštini Podujevo
su ukupno 33.000 ha dok samo 18.600 ha se obrađuje, u opštini Peći nema konsolidacije
poljoprivrednog zemljišta, u opštini Novo Brdo konsolidovana površina u (ha) je 204 km2,, dok
konsolidovana površina (u ha) je 10500 h pošumljavanje, dok preostali deo je poljoprivredno
zemljište.

Grupa Lokalnog delovanja (GLD) osnovana i funkcionalna

U opštini Đakovica, Gnjilane, Mališevo, Lipljan, Prizren, Uroševac, Kačanik, Istok, Ranilug,
Đeneral Janković, Dragaš, Klina, Glogovac, Štrpce, Dečane, Mitrovica, Orahovac, Kosovo Polje,
Vitine, Štimlje, Vučitrn, Srbica, Podujevo, Obilić, Peći, Priština, Novo Brdo i Junik je osnovana i
deluje GLD, u opštini Kamenica i Klokot GLD još nije osnovana, u opštini Mamuša GLD je
osnovana ali nije funkcionalna, dok opština Gračanica i AKSM nisu pružila odgovor.
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MODERNIZACIJA POLJOPRIVREDNIH FARMI I POLJOPRIVREDNO-
PRERAĐIVAČKIH PREDUZEĆA KROZ ŠEMU GRANTOVA KAO I POBOLJŠANJE
USLOVA ZA MARKETING

Pružena podrška od opština u modernizaciji privatnog sektora poljoprivrede

Broj i ukupna vrednost grantova i subvencija datih poljoprivrednicima

U opštini Đakovica su odobrena 17 grantova za poljoprivrednike u ukupnoj vrednosti od
416.463 €, u opštini Mališevo ukupna vrednost grantova i subvencija datih poljoprivrednicima
su: krave 63.100€, ovce i koze 42.500€, pčelarstvo 11.500€, opština Lipljan je odgovorila da sa
opštinskog budžeta nije bilo neke subvencije za poljoprivrednike nego samo od Ministarstva
Poljoprivrede. U opštini Prizren ukupan broj i vrednost grantova i subvencija datih
poljoprivrednicima je 972.366.00€. U opštini Kamenica na polju pčelarstva su izdvajana 11.000
evra, 200 košnica (LR) & 500 kg listova voska, u opštini Uroševac za ovaj vremenski period je
obavljeno subvencionisanje komercijalnih poljoprivrednika sa preparatima (herbicidi) izgradnja
porodičnih staklenih bašti, snabdevanje voćarskim stablima (jabuke) snabdevanje
poljoprivrednika pčelarskim košnicama, subvencionisanje poljoprivrednika sistemom
navodnjavanja sa kapljicama. U opštini Kačanik tokom 2013 godine je obavljeno
subvencionisanje poljoprivrednika kravama muzarama i sitnom stokom ( ovce, koze) od strane
Ministarstva Poljoprivrede, dok u mesecu April poljoprivrednici su subvencionisani
kukuruznim semenom i veštačkim đubrivom. Vrednost realizovanog projekta ima vrednost od
9.480 €, od kojeg su imali korist 158 poljoprivrednika. U opštini Istok ukupna vrednost grantova
i subvencija datih poljoprivrednicima je 379.490,00 €, dok u opštini Ranilug su izdvajana 19
grantova. U opštini Đeneral Janković su raspodeljena 20 multi-kultivatora iznad 50.00 evra, 13
staklenih bašti od 2.5000 evra (CARITAS Luksemburg) kao i MALS i opština sa 3.950 evra,
opština Dragaš nije pružila informacije , dok opština Klokot je odgovorila da MPŠRR nije dala
informacije (iznose) u vezi sa grantovima koji se daju poljoprivrednicima. Opština Gnjilane je
pružila uopšten odgovor ističući da opština pruža profesionalnu obuku, pomoć u formulisanju
grantova, informisanje za vrste grantova. Opština Klina je podržala poljoprivrednike sledećim
subvencijama:  760 za žito -125 evra/h, 173 za kukuruz 100/h, 60 za štalu, staklene bašte, voće,
194 za krave muzare 50 evra/ po glavi, 47 za ovce, koze, pčele, 10 evra/po glavi, dva
poljoprivrednike sa rasadnikom 0,20evra/komad, dva poljoprivrednika za kokoške-
0,50/komad, u opštini Kosovo Polje su realizirani svi grantovi i subvencije u vrednosti od
396.800€, u Dečane nema grantova i subvencije datih poljoprivrednicima, u Glogovac, ukupna
vrednost grantova i subvencija datim poljoprivrednicima je 1.488.750.0, u Štrpce ove godine su
izdvajana 20 moto - kultivatora u vrednosti od 34.000. Od opštinskog budžeta u Juniku nema
neke subvencije koja je izdvajana za poljoprivrednike tokom ovog perioda, samo subvencije od
strane MPŠRR. U opštini Orahovac ukupan broj datih grantova i subvencija poljoprivrednicima
za 2013 godinu je 200 evra, ukupna vrednost za subvencije je 30.000.00€, dok vrednost za
grantove je 40.800.00€. Ove godine su izdvajana 20 moto-kultivatora u vrednosti od 34.000 € u
opštini Štrpce, ukupna vrednost subvencija je: 158.816.82 €, ukupna vrednost grantova je:
766.100 €. U opštini Gračanica ukupan broj korisnika grantova i subvencija za poljoprivredu je
472, dok ukupna sredstva za grantove i subvencije je 145,891 evra. AKSM nije pružila odgovor.
Opština Vitine je odgovorila da subvencije od opština za poljoprivrednike u 2013 godini je
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planirano da budu 35.000 od sopstvenih prihoda dok 70.000 evra subvencije od grantova. Ali na
kraju godine budžetski troškovi su bili 7.000 evra (nisu realizirani prema planiranju). Direkcija
Poljoprivrede nastavlja sa subvencionisanjem poljoprivrednika i farmera; U opštini Štimlje još
se ne zna vrednost grantova i broj pošto aplikanti su u fazi odabiranja kod MPŠRR, u opštini
Mamuše, ukupno 93 farmera korisnika grantova + subvencija, u opštini Vučitrn su podržani
1180 poljoprivrednika, u vrednosti od 2,063,563.80 evra; u opštini Srbica davanje grantova na
sektoru povrća kultura i pružanje obuka na različitim sektorima poljoprivrede, u opštini
Podujevo ukupna vrednost grantova je bila 225.000 €, u opštini Obilić su dati ovi grantovi: 64
subvencionisani od MALS-50%, opština Kosovo Polje 25%, opština Obilić- približna vrednost
73.000.00, 16 moto-kultivatora, 16 prikolica, 16 freza i 16 pumpi prskalica; u opštini Peći ukupna
vrednost grantova i subvencija datih za poljoprivrednike tokom ove godine je 613,813.16 €, u
opštini Priština broj poljoprivrednika podržanih subvencijama je ukupno 880 u vrednosti od
438.233,00€, u opštini Novo Brdo i za period Januar-Decembar je izdvojila Grantove i subvencije
za poljoprivrednike u vrednosti od 47.000€ za poljoprivredni mehanizam, dok korisnici su 108
poljoprivrednika.

Količina ili vrednost nove tehnologije kupljene od ovih grantova /subvencija

Opština Đakovica je odgovorila da sa dobijenim grantovima povećava efikasnost, primena
savremene tehnologije, u opštini Mališevo su izdvajane subvencije u žitu u vrednosti od
249.100€ za 2491 ha i 255.000€ ostalih grantova, opština Lipljan je odgovorila da smo partneri sa
opštinom Gračanica za projekat Poljoprivredne Zadruge u iznosu od 10.000 € gde unutar
projekta će biti i subvencije za poljoprivrednike. Takođe, opština Lipljan je partner sa opštinom
Štimlje za projekat tačke gomilanja za voće i povrće, gde korisnici će biti i poljoprivrednici
opštine. Opština Prizren, Ranilug, Dragaš, Klina, Junik, Štrpce, Orahovac, Dečane, Mitrovica,
Gračanica, Vitine, Srbica, Mamuša, Priština i AKSM nisu pružila odgovor, u opštini Kamenica
su kupljene mašine za sejanje 15 kultivatora sa vrednošću od 45000 evra, 286 voćara su
aplicirali kroz opštinsku kancelariju, za grantove od ministarstva su aplicirali 61 farmera. Od
grantova Ministarstva su subvencionisani ova područja: stočarstvo (štale), povrtarstvo (staklene
bašte) od gore napisanih brojki 5 su žene. Kod opštine Uroševac vrednost nove tehnologije su
subvencionisanje sa mašinama za mužu za krave, dok u opštini Kačanik su subvencionisani sa
mašinama za mužu, gde 27 poljoprivrednika su korisnici, kao i vrednost realiziranog projekta je
7911€. Takođe, opština u saradnji sa NVO Caritas iz Luksemburga i participaciju pčelara, su
realizirali projekat iz pčelarstva, gde korisnici su 16 pčelara sa po 10 košnica pčela i oprema za
pčele. Vrednost ovog projekta ima vrednost od 20.000€. Subvencionisanje poljoprivrednika za
uzgajanje žita dostiže vrednost projekta u ukupnom iznosu od 9815€ i 130 poljoprivrednika
korisnika, podrška poljoprivrednika sa staklenim baštama u površini od 70m² korisnici su 36
poljoprivrednika, vrednost projekta 34.200€. Subvencionisanje voćarskim stablima, korisnici 9
poljoprivrednika, dok vrednost projekta 7.155 €. Od projekta za ruralni razvoj Ministarstva
Poljoprivrede su imali koristi 5 poljoprivrednika: 1 u pčelarstvo, (11.700€), 1 poljoprivredni
mehanizam ( 47,250€), 1 oprema za čuvanje i sušenje šumskog voća (12,500€) i 2 korisnika za
izgradnju moderne štale (76,248€). U opštini Istok tokom perioda januar-decembar 2013 su
primljena 1258 zahteva od područja Hidro-ekonomije, Šumarstva i Poljoprivrede, 910 njih su
odobreni, 89 odbijena, dok 257 su u procesu i 2 odbijena. Tokom ovog perioda od strane
Direkcije su obavljeni ovi projekti: Čišćenje Kanala za navodnjavanje, vrednost projekta
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20.000€, krčenje šumskog puta Kalićan-Lugu i Mahalles 30.000€, održavanje šumskih puteva
vrednost projekta 30.000 €, podizanje mini-staklenih bašti ( 20x5 m )uz participaciju 73.000€,
vakcinacija pasa protiv besnila 3.900€, nagrade za dobitne poljoprivrednike u vašaru goveda
640€, snabdevanje pčelara sa pčelama, košnicama i pčelarskom opremom 65.900 €, podrška
voćara sa rasadnikom jabuka i šljiva 60.000 €, podrška stočara mašinama za mužu 25.000€,
uređenje potoka u Cerce 50.000 €, uređenje kanala za navodnjavanje ”Jaruga”u Istok 12.000 €,
nadoknada štete za stočare izazvane od medveda 9.050 €, u opštini Đeneral Janković količina ili
vrednost nove kupljene opreme od ovih grantova /subvencija su oko 20 multi-kultivatora, 13
staklenih bašti sa Caritas Luksemburg, 41 od MALS i participacijom poljoprivrednika, kao i
opština Klokot je subvencionisala žitom, kukuruzom i direktnim isplatama. U opštini Gnjilane
grantove su dobili 6 poljoprivrednika dok subvencije 1479 poljoprivrednika. U opštini Kosovo
Polje je finansirana proizvodna tehnologija i prerađivačka i uslužna tehnologija za
poljoprivrednike e opštini i obavljeno je sanitarno čišćenje puteva, groblja, škola itd, u opštini
Glogovac kupovina košnica 4000, staklenih bašti 45000€, šumarstvo, kupovina motocikla 6000€.
Količina ili vrednost novo kupljene tehnologije je: opština Štimlje je odgovorila da je u procesu,
u opštini Mamuša ukupna vrednost: grantova 354.000 evra, subvencija 36.000 evra, u opštini
Vučitrn količina i vrednost kupljene tehnologije je 668,000.00 evra, opština Podujevo nije pružila
odgovor, u opštini Peći ukupna vrednost nove kupljene tehnologije od ovih subvencija je
244,220.00€, u opštini Novo Brdo tokom ovog perioda opština uz ko-finansiranje sa MALS i ko-
finansiranje sa poljoprivrednicima su izdvajana 11 Kultivatora, gde MALS je izdvojila grant u
vrednosti od 45%, opština 30% i poljoprivrednici 25%. Direkcija za Poljoprivredu je finansirala
projekat za vakcinisanje stoke, ovaca, koze, pasa i staklene bašte. Vrednost ovog projekta je
6.500€

Vrednost grantova/subvencija investiranih u marketing

U opštini Đakovica su dodeljene 850 brošura od MPŠRR za područja ratarstva, voćarstva,
stočarstva. U opštini Mališevo je zadovoljavajuće investiranje u marketing do 30%, opština
Lipljan, Kačanik, Dragaš, Klina, Glogovac, Orahovac, Štrpce, Mitrovica, Kosovo Polje,
Gračanica, Vitine, Srbica, Mamuša, Novo Brdo, Priština i AKSM-nisu pružale informacije, u
opštini Prizren vrednost grantova/subvencija koje je investirano u marketing je 10.000€. U
opštini Kamenica su objavljene 12 različitih vrsta prospekta i brošura itd. Dok, opština Uroševac
je odgovorila da nije imala vrednost grantova u marketing, dok opština Istok je investirala u
marketing u vrednosti od 400€. Opština Ranilug je investirala 15% vrednosti grantova u
marketing, opština Đeneral Janković nije imala sredstva namenjenih za ovu kategoriju, dok u
opštini Klokot i Junik nije bilo investiranja od MPŠRR. Opština Gnjilane je izjavila da što se tiče
vrednosti grantova još nemaju službenih podataka od MPŠRR pošto su u procesu investiranja,
dok u Dečane u marketing je potrošeno 87.50 €. Opština nije pružila odgovor, u opštini Štimlje
marketing je realiziran kroz MPŠRR, u opštini Vučitrn je investirano 37, 000.00 evra, u opštini
Podujevo vrednost nove kupljene tehnologije od grantova je bila 800 €, u opštini Peći nije bilo
investiranja/grantova za marketing, kapitalne investicije su orijentisane na postavljanju brana
kao i za uređenje i otvaranje kanala za navodnjavanje, ukupna vrednost ovih investiranja je
200,000.00 €.
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UTICAJ OPŠTINSKIH GRANTOVA/SUBVENCIJA U ZAPOŠLJAVANJU ZA
POBOLJŠANJE EFIKASNOSTI U PROIZVODNJI

Nivo poboljšanja efikasnosti poljoprivredno-prerađivačkih preduzeća

U opštini Đakovica je bilo efikasnosti u poboljšanju tehnologije u dva preduzeća: stočna
klanica“Geberland” i mljekara “Golaj”. Opština Mališevo nije pružila podatke, opština Lipljan
je korisnica jednog projekta od MALS za laboratorije srednje škole, ali od ovog projekta na
indirektan način će imati koristi i poljoprivrednici pošto će tamo moći da naprave nekoliko
analiza mleka, na primer analizu kvaliteta zemljišta, analiza koja će uticati pozitivno na kvalitet
i rast proizvodnje adekvatnih proizvoda prema kvalitetu zemljišta za poljoprivrednu
proizvodnju. U opštini Prizren i Istok poboljšanje efikasnosti preduzeća poljoprivredno-
prerađivačko je na visokom nivou. Opština Kamenica nije pružila odgovor, dok opština
Uroševac je odgovorila da je poboljšava nivo efikasnosti poljoprivredno-prerađivačkih
preduzeća. Što se tiče opštine Kačanik, ova opština nema prerađivačko poljoprivrednih
preduzeća, Opština Ranilug je investirala 15% vrednosti grantova u marketing, u opštini
Đeneral Janković nakon promena u tehnologiji i usklađivanja sa ISO standardima predviđenih
od EU ( konkretnije reč je o UKA SARAJ u vezi sa grantovima EU za povećanje i poboljšanje
kvaliteta mesa i mesnih proizvoda, opština Ranilug ,Dragaš, Dečane, Štrpce, Gračanica, Klina,
Mamuša, Obilić, Srbica i AKSM nisu pružila odgovor, dok opština Klokot i Vitine nemaju
takvo preduzeće. U opštini Gnjilane poljoprivredno-prerađivačka preduzeća u zadnje vreme su
poboljšali radnu tehnologiju kroz grantove koje su dobili od MPŠRR i ES. Takođe su poboljšani
i uslovi proizvodnje. U opštini Kosovo Polje je povećana efikasnost kako sa gledišta prerade
mleka tako i povrća. U opštini Glogovac grantovi su pozitivno uticali kako u zapošljavanju
takođe i na povećanju proizvodnje, dok nema neko poljoprivredno prerađivačko preduzeće u
opštini Junik, u opštini Orahovac za poboljšanje efikasnosti prerađivačkih preduzeća je
5.000.00€. U Mitrovici takođe uticaj grantova se vidno primećuje pošto svake godine
subvencionišemo razne sektore Poljoprivrede kao što su: voćarstvo, pčelarstvo zatim mlečni
sektor itd. U opštini Štimlje, sektor Poljoprivrede je u stalnom angažovanju za poboljšanje
efikasnosti u poljoprivredno-prerađivačkim preduzećima, opština Vučitrn je odgovorila da je
stanje u poljoprivredi zadovoljavajuće, u opštini Podujevo je izvanredno, u opštini Peći su
podržali poljoprivrednike kroz udruženja poljoprivrednika. Ove investicije su uticale dosta na
poboljšanju uslova za rad i povećanje rentabilnosti; u opštini Priština što se tiče poljoprivredno-
prerađivačkih preduzeća efikasnost poboljšanja je srednji, u opštini Novo Brdo grantovi za
subvencije za poljoprivrednike je vidno poboljšalo efikasnost poljoprivredno-prerađivačkih
preduzeća imajući u vidu koliko su imali poteškoća ova preduzeća, i dobijanjem ovih
subvencija njihov rad je olakšan.

POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U RURALNIM ZONAMA

Investiranje opština u ruralnoj infrastrukturi
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Putevi, električna mreža, snabdevanje vodom i transport u ruralnim zonama je poboljšano
(broj uključenih sela, vrsta uređene infrastrukture, dužina u metrima ili km itd)

U opštini Đakovica putevi su asfaltirani iznad 93%, dok 70% su sa javnom rasvetom. Javni
transport je organiziran na svim selima na ukupno 218 km. Opština Mališevo ima 44 sela i 150
km asfaltiranih puteva, u opštini Lipljan su izrađeni glavni projekti– infrastruktura u ruralnim
zonama 14 projekata, 10 kanalizacija i 4 puteva (14 sela). U opštini Prizren su uređeni 8 km
poljskih puteva u 4 sela, 150m kanala za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta u selo Smać,
za uređenje puteva, trotoara, kanalizacije i vodovoda od DJU, su investirana u vrednosti kao u
nastavku:10.766,193.75€, asfaltirani putevi 12.564 km, putevi uređeni kockama 85.10 km,
kanalizacilom i vodovodom 18.80 km. U opštini Kamenica, javna rasveta je uređena na mnogim
lokalitetima, trotoar i asfaltiranje. Dok u opštini Uroševac u ruralnoj infrastrukturi je investirala
kao u nastavku: asfaltiranih puteva u dužini 39141,02 metra, uređenje puteva kockama u dužini
1658,40 metra, vodovodna mreža uređena na 45300,00 metra, dok javni prevoz se obavlja na 42
sela ili 93.33%. U 2013 godini, opština Kačanik je investirala u ruralnim putevima u 10 sela u
vrednosti od 576.945,69 €, vodovod u 2 sela i glavni vodovod u vrednosti od 39.22,31€, trotoari
u dva sela u vrednosti od 40.457,42€, kanalizacija u tri sela u vrednosti od 39.99,93€. U opštini
Istok krčenje šumskih puteva, u dužini od 10 km, u vrednosti od 40.000 €, održavanje puteva u
dužini od 40 km, u vrednosti od 20.000 €, u opštini Ranilug su uređeni 3 km puteva. U opštini
Đeneral Janković asfaltiranje puteva kao i uređenje ulica sa kockama je uticalo da podstiče
poljoprivrednike da se ozbiljno uključe na sektor poljoprivrede uzgajanjem stoke kao i jesenjim
sejanjem, takođe putna infrastruktura kao i električna mreža u opštini Đeneral Janković je
pokrivena u celosti, dok snabdevanje vodom se deli na dva dela: jedan deo se snabdeva
vodovodom Dince dok preostali deo se snabdeva vodovodom Globoćice, prevoz u ruralnim
zonama se obavlja od jedne ugovorene kompanije koja ima obavezu da prevozi učenike do
škole. Ukupna dužina opštinskih asfaltiranih puteva je 49 km ruralnih i urbanih zona, U opštini
Dragaš uređena infrastruktura je u dužini od 58 km, dok u opštini Klokot nema takvih
investicija. U opštini Gnjilane su izvršene investicije u: urbani putevi 158.7 km, ruralni putevi
193.9 km, asfaltirani lokalni opštinski putevi 222.45 km, 129.85 km ne asfaltirani, ukupno za
2013 godinu su asfaltirani 7.91 km opštinske infrastrukture, javna rasveta u gradu 59 km, javna
rasveta u selima 71 km, ukupno za 2013 je 30km. Opština Klina je obavila Rehabilitaciju brane
u Grabanici, izgradnja stubova mosta u Veliko Kruševo, završeni putevi Klina –Štupel 5800  m,
Leskoc  2700 m, Čabić-Ujmir 2250 m Jašanica-Naselje Hota 1000 m, Jašanica-Naselje Prekadina
900 m, Ujmir-Štaricićevo1560 m,  Glarevo-Ridževa 10 km, kao i završeni putevi putevi u Bokšić,
Deić-Polce, Dugajevo, Poterć, Dreno. U opštini Kosovo Polje 208 delova solarne energije su
postavljane u Gradu i Selima finansirane od Opština, u Dečane nema investicija, u Glogovac
asfaltirani putevi u dužini od 20.5 km, dok šljunkom je uređeno 3 km. Uključena su 27 sela
Kanalizacija-20.4 km, vodovod-3,5 km, opština Junik i AKSM nisu pružila odgovor, opština
Orahovac nastavlja da investira u poboljšanju infrastrukturu ruralnih zona uređivanjem putne
infrastrukture u vrednosti od 216.825.00 Evra za 2013 godinu. Opština Štrpce je investirala, u
sistemu navodnjavanje na kapljice. U Mitrovici među-urbani prevoz funkcioniše veoma dobro.
Uređenje ulice Miđeni i Mehmet Aqif Ersoy betonskim kockama u Mitrovici. Uređenje ulice
Bilall Xhaferi betonskim kockama u Mitrovici. Novi čvor u Magistrali, Mitrovica-Priština u selo
Šupkovac, zređenje puta u selo Košutovo betonskim kockama. Uređenje puteva šljunkom u selo
Vlahija, Magistrala Mitrovica - Priština u selo Šupkovac betonskim kockama. Uređenje puta u
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ulici muhadžera betonskim kockama u selo Šipolj. Urešenje puta Hasan Budakova betonskim
kockama u Mitrovici. Izgradnja trotoara u selo Košutovo betonskim kockama. Dok u opštini
Gračanica u svim selima postoji putna i električna infrastruktura i one su u dobrom stanju, ali
nekoliko sela nemaju vodovodni sistem i javni prevoz. Sistem navodnjavanja u teritoriji opštine
Gračanica je individualnog tipa sa korišćenjem podzemnih voda (bunari). Površina koja se
navodnjava je 350 ha. U opštini Glogovac asfaltirani su putevi u dužini od 20.5 km, dok
šljunkom su uređeni 3 km. 27 sela su uključena u Kanalizaciju-20.4 km,Vodovod-3,5 km. Na
polju investicija koje su opštine obavila za ruralnu infrastrukturu su: U opštini Vitine oko 20 km
uređenih poljskih puteva), 5-6 km u ruralnim zonama za 2013 godinu, uključena su 7 sela, 1
električna mreža 1 km sa vrednošću od oko 2000 evra. Asfaltirani put Vitine-Požaran u dužini
oko 4 km, je stvorilo brži i lakši pristup za putovanje i pristup na poljoprivrednim zemljištima
oko reke Morava; u opštini Štimlje su izgrađeni-popravljani ruralni putevi u selo Caralevu u
dužini od 1.7 km. Počeli su radovi za asfaltiranje puteva planinskih sela Duge-Karačica, Topile,
Laništ i Ranc-ukupno 40 km; u opštini Mamuša su obavljene ove investicije: Uređenje puteva
kockama-5500 m2, snabdevanje sa 2 trafotanica, javna rasveta 1500, snabdevanje kontejnerima
za otpatke. U opštini Vučitrn su asfaltirani 37 km puteva u ruralnim zonama, električna mreža
je uređena na svim naseljima u opštini, dok za period izveštavanja nije bilo investiranja na
ovom području. Prevoz u ruralnim zonama – unutar ovog perioda izveštavanja, znači za 2013
godinu je organiziran kao za izveštajni period januar – juni gde od 67 naselja koliko ima
opština, u 59 njih postoji služba za prevoz putnika. Snabdevanje vodom – tokom 2013 godine je
bilo investiranje u proširenju vodovodne mreže na zapadnom delu opštine ali samo na
magistralnoj cevi, tako da možemo reči da od 67 naselja samo u 29 naselja postoji mreža
snabdevanja pijučem vodom; u opštini Srbica, u ruralnim zonama su investirani projekti
pretežno na putevima, gde oko 75% primarnih puteva su asfaltirani, poboljšanje sistema
elektrifikacije, tretiranje crnih voda i vodovoda oko 10%. Uključena su 48 sela,pretežno 54
naselja. U putnoj infrastrukturi u ruralnim zonama je investirano oko28 miliona evra i ostalih
investiranja od donatora u raznoj infrastrukturi; u opštini Podujevo u mnogim selima opštine je
vidno poboljšano; u opštini Obilić su obavljena sledeća investiranja, javna rasveta Obilić 4km
dužine, 3.5 km, dok Obilić asfalt u početku radova na putevima; u opštini Peći kapitalne
investicije koje su obavljene su ovi projekti: uređenje kanala za navodnjavanje u selo Nabrđan u
vrednosti 60,000.00 €, uređenje kanala za navodnjavanje u selo Novoselo u vrednosti 50,000.00
€, uređenje kanala navodnjavanja u selo Radac-Novoselo u vrednosti od 35,000.00 €, uređenje
brane u selo Bućan, vrednost projekta 45,000.00 €, uređenje brane u selo Kërstovc u vrednosti od
10,000.00 €; u opštini Priština su izvršene ove investicije: putevi asfaltom 22.5 km, putevi
šljunkom 26.8 km, putevi sa kockama 6.7 km, trotoari sa kockama 6.7 km, kanalizacija fekalnih i
atmosferskim vodama 10.26 km; Investicije u 2013 godini su obavljene u ovim selima;
Prapaštica, Glogovica, Niševc, Kečekol, Kolić, Graštic, Mramur,Busi, Sutesk, Makovc, Llukar,
Bardoš, Prugovc, Lebane, Rimaništ, Hajvali, Marevc. Vrednost investicija: 2.840.488,16€; u
opštini Novo Brdo što se tiče javnog prevoza opština je radila u izgradnji kabina za čekanje
autobusa i takođe radi na pronalaženju modaliteta za obezbeđenje javnog prevoza unutar
opštine.

Rehabilitovani sistem navodnjavanja (uređene brane, kanali navodnjavanja, površina pod
navodnjavanjem u ha)



34

U opštini Đakovica, sistem navodnjavanja je rehabilitovano i u procesu su dve brane, dok su
izgrađena oko 6000 m. Opština Mališevo nema sistem navodnjavanja poljoprivrednog
zemljišta, opština Lipljan, Ranilug, Đeneral Janković, Dragaš, Orahovac, Štrpce, Mamuša,
Obilić, Vitine i AKSM nisu pružale podatke, u opštini Prizren sistem navodnjavanja je
rehabilitiran, u opštini Kamenica sistem vode u mnogim lokalitetima je u procesu rehabilitacije,
dok u opštini Uroševac rehabilitacija kanala navodnjavanja od donje Neredime do sela Balaj za
navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta. Opština Kačanik je izvršila uređenje kanala za
navodnjavanje u dužini od 1200m, dok vrednost projekta je 36.073,95 €, opština Istok ima jedan
rehabilitovani sistem navodnjavanje, takođe opština je čistila kanale navodnjavanja u dužini od
25 km, u vrednosti od 20.000 € gde oko 3.500 ha imaju uslove za navodnjavanje, dok opština
Klokot nema sistem navodnjavanja (brane-kanale). Opština Gnjilane ima 42 sela zajedno sa
gradom, snabdevanje vodom se vrši u 14 sela i u gradu, dok za 2013 godinu je investirano na 5
sela. Opština Klina ka je rehabilitovala most u Rudici, put u Voljak, Jagodi, Vodovod u Carovik,
Kanalizacija u Stupi, Kanalizacija u Poterć, Zlakučan, Ujmir, Pograđ, Rehabilitacija električne
mreže Naselja kod Albi, otvorena su 3 bunara tokom ove godine u selo Grabovac i u naselju 07
zajednice RAE i na ulici “Daut Bogujevci” u Kosovo Polje u Gradu, u Dečane nema investicija, u
Glogovac je obavljena rehabilitacija otvorenih kanala i pumpnih stanica u površini od
3004m,dok su navodnjavani 373 ha. U opštini Štrpce realizacija subvencija za poljoprivredu
kroz sistem navodnjavanja kapljicom u površini od 5 ha. U opštini Junik tokom prethodne
godine je izgrađena jedna brana navodnjavanja “u zasedi sela” od MPŠRR uz participaciju
Opštine Junik kao i uređen je sistem navodnjavanja u imanju Florim Šalje od strane MPŠRR uz
participaciju Opštine Junik i korisnika kao i subvencionisan je jedan farmer na sađenju 5 hektara
voćnjaka. U Mitrovici od meseca April je počela izgradnja vodovodne mreže i po gradskim
naseljima, kao i u nastavku je realizacija projekta“Izgradnja mreže Hidranata u Mitrovici”-
druga Faza. U opštini Gračanice površina koja se navodnjava je 350 ha. U opštini Štimlje od 22
sela 19 imaju asfaltirane puteve, imaju vodovod i kanalizaciju, opština Vučitrn je odgovorila da
nema, u opštini Srbica tokom 2013 su realizirana 19.50 km asfaltiranih puteva, snabdevanje
vodom 21 naselja i javna rasveta u dužini oko 4.66 km; opština Podujevo radi u tom pravcu, u
opštini Peći su investirana ukupno 200,000.00 €, u opštini Priština sistem navodnjavanja Ibar-
Lepenac je funkcionalan ali se ne koristi u punom kapacitetu u opštini Priština su ukupno
250ha, opština Novo Brdo u mesecima januar-decembar je uspela da poboljša život u ruralnim
naseljima vodovodne mreže u Gornjem Makrešu i u naselju Hađaj. Snabdevanje vodom se
dešava u zoni naselja Bostan, projekat finansiran od IOM i Kancelarije Premijera gde se ovo
naselje povezuje u vodovodnoj mreži Čulkovc Tullar i radi u prvoj fazi ovog vodovoda,dok
sada su u razgovorima za izvršenje druge faze ovog sistema gde se predviđa uključivanje
porodica u sistem.

Vrsta realiziranih projekata u ruralnim zonama kroz Lokalne Grupe Delovanja (LGD) sa
uticajem u ruralnim zonama

Opština e Đakovica je dobila jedan grant za školsku ogradu u selo Smolice, u opštini Mališevo
su realizirana 2 projekta od LGD, zelenilo u vrednosti od 20.000€, park u Goleš i dvorište u
osnovnoj školi u Belanic, opština Lipljan i Prizren nisu pružale datih, u opštini Kamenica nije i
osnovana GLD-ja, dok u opštini Uroševac Lokalna Grupa Delovanja nije realizirala nijedan
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projekat u ruralnim zonama, opština Kačanik u saradnji sa NVO Haifer-Kosova, od projekta
junica su dobili 22 poljoprivrednika po 1 trudnu junicu, dok telad su dobila 15 poljoprivrednika.
Vrednost projekta je 55.500€. Takođe, opština je podržala LGD za projekat u ukupnom iznosu
od 15.500€. Kroz Lokalnu Grupu Delovanja i u saradnji sa NVO KS - Kosova je organiziran
vašar goveda Kačanik 2013. Vrednost realiziranog projekta je u ukupnoj vrednosti od 2470 €. Na
ovaj vašar 12 poljoprivrednika su dobili nagrade u vrednosti od 100 - 250€. U opštini Istok je
izgrađena mini-brana na reci Šušica u vrednosti od 10.000 € kao i rehabilitacija poplavnog
kanala u selo Cerc, vrednost projekta je 50.000 €. Opština Ranilug, Đeneral Janković, Orahovac,
Štrpce, Mitrovica, Gračanica, Priština i AKSM nisu pružila odgovor. U opštini Dragaš vrsta
realiziranih projekata u ruralnim zonama kroz Lokalne Grupe Delovanja (LGD) sa uticajem na
ruralnim zonama su 3 projekta u infrastrukturi, dok opština Klokot je odgovorila da nije
osnovala GLD za ruralne zone. U opštini Gnjilane od ukupno 42 sela, u 34 sela imaju urbani
prevoz do perifernih delova. Opština Klina je realizirala projekta Fabrika prerade sira ”Italkos”
u selo Zajam, Projekat “Diversifikacija ekonomskih resursi za turizam ‘kao i uređenje jednog
gradska parka, dok u opštini Kosovo Polje finansijska sredstva u iznosu od 120€ koliko su
planirane budžetom Opštine za sistem navodnjavanja i izgradnju rezervoara- bunara su
realizirana u celosti, takođe su realizirana planirana sredstva za asfaltiranje puteva, i trenutno
je u izgradnji put Pomozotin – Kuzmin –Kosovo Polje. U opštini Dečane nema realiziranih
projekata, dok u opštini Glogovac, LGD je realizirala dva projekta u ruralnim zonama 1 za
uređenje groblja u selo Negroc i 2 za uređenje dvorišta osnovne škole u selo Gradica. U opštini
Junik u saradnji sa Udrvetaženjem poljoprivrednika“Kalavaji” je aplicirala pri MPŠRR za
izgradnju brane za navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta, projekat koji je u procesu
završetka. U opštini Vitine LGD je realizirala 4 projekta (2 ograde za školu, 1 staklena bašta za
fermentiranje-30 staklene bašte), sportsko polje u 2013 godini u selo Smire: katalozi – putovanje
sa fotografijama (turističkih) – Region istok – Istorijski i kulturni Katalog (region istok), opština
Štimlje je odgovorila da prevoz u ruralnim zonama je uređen u potpunosti, u opštini Mamuša
LGD nisu realizirani, u opštini Vučitrn je odgovorila da nema, opština Srbica asfaltiranje puteva
su realizirana oko 175 km, kanalizacije 63 km, vodovod 57km kao i elektrifikacija oko 70% sela,
u opštini Podujevo je izvršeno uređenje ambijenta u nekoliko škola i u nekoliko ostalih zelenih
površina; u opštini Obilić, u selo Šipitula, Grabovac, u opštini Peći projekti za uređenje i
otvaranje puteva 3,5 km. U opštini Novo Brdo LGD Kalaja, u zadnje vreme je radila u nekoliko
inicijativa kao što je realizacija nekoliko malih projekata sa kulturnim karakterom i na sektoru
prikupljanja informacija za sektor šuma, takođe u zadnje vreme radi pobliže i sa velikim brojem
organizacija u pronalaženju donatora za realizaciju projekata za biznise opštine i
poljoprivrednike u našoj opštini. LGD-Kalaja radi i sa projektima Evropske Ruralne Komisije +
projekat koji se finansira od evropske komisije kroz LGD u Gnjilane gde su uključena sva LGD
regiona Gnjilane i projekat se bavi jednim centrom marketinga za ovaj region.

ODRŽIVO KORIŠĆENJE I UPRAVLJANJE ŠUMAMA

Preduzimanje mera od strane opština u zaštiti šuma

Pošumljene površine u ha
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U opštini Đakovica, agencija šuma je pošumljavala 25 ha, u opštini Mališevo pošumljene su 30
ha, u opštini Gnjilane pošumljene su 20 ha, u opštini Lipljan pošumljene su 20 ha, u opštini
Prizren pošumljene su ukupno 15 ha, u opštini Kamenica pošumljene su 15 ha, dok u opštini
Uroševac pošumljene su ukupno 6 hektara četinarskim drvetom. U opštini Kačanik pošumljene
su 10 hektar površine, dok u opštini Istok za 2013 godinu nije bilo površine koje su pošumljene,
dok u opštini Ranilug pošumljene su 3106 ha, u opštini Đeneral Janković pošumljene površine
su 7 ha, u opštini Dragaš 15 ha, u opštini Klokot pošumljene su 347 ha. Opština Klina ove
godine se nastavilo sa održavanjem pošumljenih površina, kao i čuvanje od oštećenja, u oktobru
2013 godine pošumljene su 6 ha (u Voljak) u opštini Kosovo Polje 1619 ha, u opštini Dečane
nema aktivnosti pošumljavanja, u opštini Glogovac 10 h, dok opština Junik je pošumila
površinu od 7 hektara sa ukupno 17,500 sadnica vrste crni bor i poje. U opštini Orahovac
pošumljene površine 30 ha. Opština Štrpce, Srbica, i AKSM nisu pružila odgovor. U opštini
Mitrovica 10170 ha, su pošumljene površine, dok ukupna površina šuma u teritoriji opštine
Gračanica je 389.79 ha. U opštini Vitine su 15 ha pošumljenih površina, u opštini Štimlje
pošumljene su 10 ha u selo Molopolc, u opštini Mamuše nema sektora šumarstva, u opštini
Vučitrn su 39.00 ha, u opštini Podujevo tokom 2013 godine pošumljene su 70 ha borova i raznih
sadnica, u opštini Obilić u celoj opštini postoje 1150 hektara šuma,  676 hektar u društvenom
sektoru, 474 hektara u privatnom sektoru, u opštini Peći tokom 2013 godine nije bilo
pošumljavanja, u opštini Priština pošumljene površine su ukupno 15 ha, fito-sanitarna ukupno
105h, u opštini Novo Brdo tokom perioda januar-decembar na mesto zvano“Mjošllaka”
pošumljene su vrstom crnog bora (Pinus Nigra) 25000 komada sadnica na površini od 10 ha.

Broj podnetih prijava

U opštini Đakovica su podnete 247 prijava, u opštini Gnjilane 404, u opštini Mališevo 209
prijava, u opštini Lipljan 312 prijava, u opštini Prizren su dostavljena 241 prijava, u opštini
Kamenica su dostavljene 73 prijave, dok u opštini Uroševac su podnete 730 prijave, u opštini
Kačanik su podnete 575 prijave za 2013 godinu, u opštini Istok 132 prijava, u opštini Ranilug 8,
u opštini Đeneral Janković broj prijava je 169, u opštini Dragaš 49, dok u Klokotu nema tačnog
iznosa jer ovim područjem upravlja opština Vitine. U opštini Klina su podneta 128 prijava u
ovoj godini, za 284 m3 drveta u vrednosti 36,499.00€, u opštini Kosovo Polje 57 podnetih prijava
od kojih 3 su u tužilaštvu, 25 u Dečane, u Glogovac 46 prijava, broj prijava u opštini Junik za
2013 godinu je 19, 18 su za prekršaj dok 1 je za krivično delo, ukupna masa 17.56 m3 i u
monetarnoj vrednosti od 2,634.00€ i razlikuje se od prethodne godine pošto ovlašćenja za
čuvanje šuma su prešla u Direkciji nacionalnog parka “Prokletije”. U opštini Orahovac broj
prijava je 81. Opština Štrpce, Gračanica,Mamuša, Srbica i AKSM nisu pružila odgovor. U
Mitrovici broj prijava je bio 24 za treće tromesečje. Kod broja prijava u opštini Vitine su ukupno
476 podnetih prijava, u opštini Štimlje su ukupno 114 podnetih prijava, u opštini Vučitrn su
ukupno 126 podnetih prijava; u opštini Podujevo ukupno su 561 podnetih prijava, u opštini
Obilić ukupno su 2 prijava, u opštini Peći su ukupno 150 prijava, od ovog broja 86 za prekršaja i
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64 krivičnih prijava, u opštini Priština su podneta ukupno 57 prijava, u opštini Novo Brdo su
podneta 56 prijava od kojih 41 komada su poslati u sud za prekršaje sa obimom 126.923, 7
krivičnih prijava sa obimom 42.55 m3 su podneta u osnovnom sudu u Gnjilane, 6 prijava
ilegalnog prevoza sa obimom od 28.50 m3 i 1 prijava seča šuma u privatnim šumama sa obimom
34.10 m3 u opštinskom sudu, predstavljeni kao slučajevi.

Broj inspekcija

U opštini Đakovica su obavljene 320 inspekcija, u opštini Gnjilane 420, u opštini Mališevo je
izvršena inspekcija 56 slučajeva, u opštini Lipljan su obavljene 96 inspekcija, u opštini Prizren
su obavljene 400 inspekcija, opština Kamenica, Orahovac, Gračanica, AKSM, Mamuša, Srbica,
Obilić, Peći, Novo Brdo, Priština i Štrpce nisu pružale podatke, dok u opštini Uroševac je
izvršena inspekcija 160 slučajeva. Opština Kačanik i Istok su pružale isti odgovor koji je
uopšten, ističući da se obavljaju kontinuirane inspekcije, u opštini Ranilug su obavljene 4
inspekcije, u opštini Đeneral Janković su obavljene 100 inspekcije od čuvara šuma i od
koordinatora KAŠ, u opštini Dragaš broj inspekcija je 49, dok u opštini Klokot nema inspektora
za šume. U opštini Klina, inspekcije se obavljaju od Kosovske Agencije za Šume u saradnji sa
lokalnim osobljem. Registriranje stanja se obavlja 2 puta godišnje, u opštini Kosovo Polje 57
podnetih prijava od kojih 3 su u tužilaštvu, 15 u Dečane. Tokom ovog perioda u opštini Junik
su obavljene 9 inspekcija od KAŠ – Peć, Inspektorat za šume i Opštinska Direkcija. U Glogovac
60 inspekcija, dok u opštini Mitrovica broj inspekcija je bilo 30. Broj inspekcija u opštini Štimlje
ukupno su 52, opština Vitine je odgovorila da inspekcije se kontinuirano sprovode, u opštini
Vučitrn broj inspekcija je 130, u opštini Podujevo broj inspekcija je 75.

Broj prekršajnih kazni i krivična dela za štetočine i ilegalne korisnike šuma

U opštini Đakovica su podneta 300 prekršajnih prijava i krivičnih dela koje su u procesu, u
opštini Gnjilane broj prekršajnih kazni i krivičnih dela je 62. Opština Mališevo i Klokot nisu
pružila odgovor za ovo područje, opština Lipljan je odgovorila da su izrečene 275 kazni za
prekršaj i 37 krivičnih dela, u opštini Prizren su izrečene 250 kazni za prekršaj i krivična dela za
štetočine i ilegalne korisnike šuma, u opštini Kamenica su izrečene 48 kazni za prekršaj i 25
kazni za krivično delo, dok u opštini Uroševac za prekršaje su izrečene 177 kazni i za krivična
dela 63 kazni. Takođe i u opštini Kačanik su izrečene 77 kazni za prekršaj i krivična dela za
štetočine i ilegalne korisnike šuma, dok u opštini Istok su izrečene 74 krivična dela i 58 kazni za
prekršaj, opština Ranilug, Klina, Kosovo Polje, Junik, Orahovac, Mamuša, Obilić, Peći, Priština,
Srbica i AKSM nisu pružila odgovor, u opštini Đeneral Janković, broj kazni za prekršaj je 158 i
11 krivična dela za štetočine i ilegalne korisnike šuma, u opštini Dragaš broj kazni je 49, u
Dečane nije izveštavan neki slučaj, u Glogovac 29 prekršaja i 17 kazni. U Štrpce su 18 rešenih
krivičnih prijava i 53 za prekršaj. U Mitrovici za prekršaj su 21 i 3 krivične prijave, u Gračanici
broj krivičnih prijava u 2013 godini je 0. U opštini Vitine broj izazvanih šteta od ilegalnih
korisnika šuma je 199.268 evra, u opštini Štimlje broj izazvanih šteta od ilegalnih korisnika
šuma je 107 za prekršaj i 7 krivična dela, u opštini Vučitrn je 25, u opštini Podujevo 279 kazni, u
opštini Novo Brdo u sudu za Prekršaje, u Gnjilane-Novo Brdo su 36 odluka za prekršaj sa
novčanim kaznama u vrednosti od 2054.93€, 1 krivično delo, 10 suspendovanih prijava: 7
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slučajeva zaplene drvenom masom 28.00 m3 i nad svim slučajevima su podnete prijave u
Osnovnom Sudu u Gnjilane ogranak u Novo Brdo.

Nivo izazvanih šteta od ilegalne seče

U opštini Đakovica nivo šteta od ilegalne seče je 5%, u opštini Gnjilane nastala šteta od ilegalne
seče dostiže 68.983€, u opštini Mališevo od ilegalne seče oštećena su 411 m³ drveta, u opštini
Lipljan od sudova su primljena 218 pozitivnih odluka sa obimom 306.12 m³ dok broj šteta u m3
je ukupno 398.71 m³. Opština Prizren je odgovorila da nivo izazvanih šteta od ilegalne seče je
niska. U opštini Kamenica nastala šteta od ilegalne seče je 275 kubnih metara u vrednosti od
17.739 evra. Takođe, u opštini Uroševac nivo izazvanih šteta od ilegalne seče je visok, ukupno
nastala šteta je 1945 m³. U opštini Kačanik nivo izazvanih šteta od ilegalne seče je 880.40 m³, dok
u opštini Istok oštećena su 699.50 m3 drvene mase. U opštini Ranilug i Đeneral Janković nivo
izazvanih šteta od ilegalne seče je niska, u opštini Dragaš nivo šteta je 21.35 m³, dok opština
Klokot nije pružila informacije u vezi sa brojem kazni jer ovim područjem upravlja opština
Vitine. U opštini Klina nivo šteta u šumama je u smanjenju, u opštini Kosovo Polje nema
izveštavane seče šuma, u Dečane, Glogovac i Mitrovici nivo izazvanih šteta od ilegalne seče je
nizak, opština Junik, Orahovac i AKSM nisu pružale odgovor. U Štrpce ilegalna seča 536,99m2,
u opštini Gračanica nivo štete u 2013 godini je 0. U opštini Vitine nivo izazvanih šteta od
ilegalne seče je 199.268 evra, u opštini Štimlje nivo šteta nije veliki, opština Mamuša, Srbica nisu
odgovorili; u opštini Vučitrn je 242.33 m3; u opštini Podujevo oko 1400 kubnih metara; u opštini
Obilić šteta je veoma mala, u opštini Peći nivo izazvanih šteta od ilegalne seče je 737m³, u
opštini Priština nivo izazvanih šteta od ilegalne seče je 283.76 m3 koje su inicirane u sudovima,
u opštini Novo Brdo za šume u privatnom vlasništvu su primljena 177 zahteva za seču privatnih
šuma, razmatrane su 112 zahteva ukupno dozvole za seču stabala su 3251.20 m3, izdata prateća
dokumenta su 425 komada, dok profesionalna mišljenja su 25 slučajeva.

Nivo izazvanih šteta od požara

Za 2013 godinu u opštini Đakovica nije bilo neke štete od požara, u opštini Gnjilane nivo
izazvanih šteta od požara je 304 ha, u opštini Mališevo nastala šteta od požara ima vrednost od
56.000,00€, u opštini Lipljan nivo šteta od požara je 85 ha, u opštini Prizren požari su oštetili
176 ha, u opštini Kamenica štete od požara se smatraju da su 2 ha javnih šuma, dok u opštini
Uroševac nastala šteta od požara je 20.3 hektar na državnom sektoru i 8.8 hektara na privatnom.
Takođe, i u opštini Kačanik je bilo štete od požara, nivo izazvanih šteta od požara u šumama je
1,75 ha. U opštini Istok, za sreću nije bilo štete od požara, dok opština Ranilug, Klina, Orahovac,
Mitrovica, Mamuša, Srbica, Podujevo, Priština i AKSM nisu pružila odgovor. U opštini Đeneral
Janković nivo izazvanih šteta od požara je niska, u Dragašu nivo šteta od požara je 2776,00 €,
dok u opštini Klokot šume nisu oštećene nije pošto je veoma malo šuma, u opštini Kosovo
Polje, poljski i šumski požari su 80 slučajeva, u Dečane nema nekog slučaja, u Glogovac ove
godine nije bilo ilegalne seče, tokom 2013 godine u opštini Junik je bilo ukupno 3 požara u
različitim lokacijama u malom obimu koje obuhvataju površinu od oko 7 hektara pretežno
pašnjaci u Brdovitom delu u Junik. U Štrpce štete od požara su bile na površini od 40 ha, u
Gračanici nivo štete od požara 2013-0, 2012- 30 ha. Podaci o nivou izazvanih šteta od požara
prema opštinama su: U opštini Vitine nivo izazvanih šteta od požara je 89.940 evra; U opštini
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Štimlje nije bilo štete od požara, u opštini Vučitrn je 147 ha, u opštini Obilić šteta je veoma
mala, u opštini Peći tokom 2013 godine nije bilo štete od požara, u opštini Novo Brdo nivo
izazvanih šteta od požara je da su izgorele šumovito zemljište, kultura sa površinom od 37.60
ha, i izrađen je jedan izveštaj procene šteta od komisije i dostavljena je jedna kopija pri KAŠ. Od
policijske stanice, istražna jedinica su podneti 5 zahteva za procenu šteta u šumama.

POVEĆANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA RAZLIČITIM PODRUČJIMA NA
SEKTORU POLJOPRIVREDE I DALJNJE JAČANJE SAVETODAVNIH
POLJOPRIVREDNIH I RURALNIH USLUGA  ZA FARMERE, GRUPE
POLJOPRIVREDNIKA, NVO

Preduzimanje mera od opština za jačanje savetodavnih usluga za poljoprivrednike, farmere i
NVO

Centri za Ruralni savet i Savet za Biznise su osnovane i one su funkcionalne (broj
funkcionalnih centara, njihovo snabdevanje itd)

U opštini Đakovica u funkciji su 5 centara za davanje saveta, u opštini Gnjilane, Mališevo,
Lipljan, Kamenica, Dragaš su osnovane i funkcionalni su centri za ruralni savet i savet za
biznise, opština Prizren, Mamuša, Obilić i AKSM nisu pružila odgovor, dok u opštini Uroševac
je obavljeno formiranje grupa lidera poljoprivrednika za pružanje saveta i različitih informacija.
Opština Kačanik ima kancelariju za pružanje obuke koja je snabdevena i koja je funkcionalna,
dok opština Istok ka samo 1 savetnika za pružanje saveta poljoprivrednicima. Opština Ranilug
ima centar za ruralne savete plus RDA, u opštini Đeneral Janković, Vitine, Gračanica, Klina,
Kosovo Polje, Dečane i Klokot još nisu osnovane savetodavni centri. U Glogovac, opština ima
kancelariju i Centre za Biznis (one stop shop) koje se bavi pružanjem saveta za poljoprivrednike
i biznise, funkcionalna je u 1 centru i poseduje potrebnu opremu. U opštini Junik postoje centri
ta ruralne savete i one su funkcionalne. U opštini Orahovac u okviru Direkcije za PŠRR, imamo
stručnjaka za organiziranje i održavanje obuke za farmere, program koji se podržava od strane
Departmana za Ruralni Razvoj i pružanja savetodavnih usluga pri MPŠRR. Postoje savetnici u
okviru odeljenja za ruralni razvoj u opštini Štrpce. U Mitrovici postoje obučeni službenici za ovo
pitanje, koji svojim radom pomažu poljoprivrednicima i NVO, za apliciranje za različite
grantove MPŠRR i na grantovima EU. U opštini Štimlje je osnovan jedan centar koja je
funkcionalna, u opštini Vučitrn je određen službenik za savetodavne usluge koji ima potrebnu
infrastrukturu za njihovo organiziranje, opština Srbica je odgovorila da je osnovala grupe za
različite sektore poljoprivrede, u opštini Podujevo su osnovana i one su funkcionalne u kojima
se organiziraju različite obuke, u opštini Peći u okviru direkcije za poljoprivredu postoji služba
savetovanja koja pruža savete za farmere, u opštini Priština centri za ruralne savete se ne
prepoznaju da imaju dobru funkcionalnost; opština Novo Brdo ima jedan Centar za Ruralne
Savete.

Kontinuirano profesionalno savetovanje za poljoprivrednike (broj poljoprivrednika, vrsta
savetovanja, broj objavljivanja, brošura, letaka itd)
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U opštini Đakovica su održane 20 savetovanja za vinogradarstvo, ratarstvo, voćarstvo i
stočarstvo, u opštini Gnjilane do sada su osnovane 8 grupa sa ukupno 45 predstavnika. Obučeni
su 1790, poljoprivrednika od ove službe, vrsta savetovanja je bilo: primena novih tehnologija na
svim sektorima poljoprivrede, uzgajanju žitarica, povrća, voća, uzgoj svih vrsta stoke. U opštini
Mališevo su savetovani 42 poljoprivrednika na različitim područjima, kao što su: đubrenje voća
u drugoj fazi davanja plodova, uzgoj zimskog žita, biljni promet i njena važnost, važnost mikro-
elemenata, održavanje matične knjige u farmama, oranje poljoprivrednog zemljišta, obimna
hrana krava muzara, bolesti i štetočine u staklenim baštama, dok se brošure dele od regionalnog
nivoa za poljoprivredu, u opštini Lipljan je obavljena obuka 120 poljoprivrednika na polju
stočarstva, voćarstva, ratarstva povrtarstva. U opštini Prizren su održane savetovanja za
stručno usavršavanje (voćarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, marketing itd) za 100 farmera,
raspodeljena su 100 brošura, 500 letaka i 100 kataloga. U opštini Kamenica se obavljaju
kontinuirana savetovanja za tehničko-stručno usavršavanje poljoprivrednika u: stočarstvo,
voćarstvo, povrtarstvo i pčelarstvo. Kod opštine Uroševac u kontinuitetu se daju stručni saveti
poljoprivrednicima organizirajući obuke na području poljoprivrede (voćarstvo, ratarstvo pirim-
kultura), dok u opštini Kačanik poljoprivrednicima u kontinuitetu se pružaju saveti na polju
poljoprivrede, uz organiziranje obuka u grupnom i pojedinačnom obliku kao i pružanje brošura
za područja poljoprivrede. Stručni saveti se daju kroz opštinske službenike poljoprivrede, kao i
obuka koje se organizuju i održavaju prema savetnicima mreže savetodavnih usluga. U opštini
Istok Savetovanje se obavlja od opštinskog savetnika i Odeljenja Savetovanja pri Ministarstvu
Poljoprivrede. U opštini Ranilug su savetovani 66 poljoprivrednika, u opštini Đeneral Janković
su održane 5 obuka sa poljoprivrednicima od ESG, gde su obavljene posete kod
poljoprivrednika kao i pružani su saveti u vezi sa načinom njihovog sejanja na sektoru
hortikulture, u opštini Dragaš su održane 5 savetovanja za 520 poljoprivrednike, dok opština
Klokot je pružila savetovanje za poljoprivrednike organizovanih od strane MPŠRR, kao i od
stranih organizacija za povrtarstvo, stočarstvo i voćarstvo itd. U opštini Klina su organizirane
savetovanja za farmere za period juli-decembar sa posebnim temama koje se održavaju na
terenu. Do sada su održana 6 savetovanja, 65 farmera su tražila savete u Direkciji, Direkcija za
poljoprivredu u saradnji sa linijskim Ministarstvom je delila informativne brošure sa kojima su
savetovali poljoprivrednike o zaštiti biljaka, ratarstvo, voćarstvo, pčelarstvo, higijenu stoke, u
opštini Kosovo Polje savetovanje se održava opštinskih stručnjaka i od stručnjaka Ministarstva
Poljoprivrede i od organizacije NVO –“HAFER” i profesora fakulteta Poljoprivrede, dok u
opštini Dečane profesionalna savetovanja se održavaju u kontinuitetu. Ove godine su održana
14 sastanka me farmerima, 1 informativni sastanak sa 174 farmerima i 123 pojedinačna saveta.
Savetovanje sa farmerima 145, poseta u 16 selima, obuka 5. Dok u Glogovac obuka i saveti za
stočarstvo, voćarstvo i ratarstvo, takođe su održani sastanci me poljoprivrednicima u 39 grupa
na nivou svakog sela koji imaju svoje lidere koji zaštićuju njihove interese, kojom prilikom su
obavešteni o izradi biznis plana različitih područja, obavljeno je informisanje i kroz sredstava
informisanja i radija, zatim objavljivanja letaka, brošura itd. Tokom 2013 godine u opštini Junik
su održana ukupno 4 savetovanja gde su učestvovali oko 52 farmera, teme savetovanja su bila
za navodnjavanje, upravljanje farmi, očuvanje voća i povrća nakon berbe, takođe su izrađeni
nekoliko brošura od MPŠRR. Opština Orahovac i AKSM nije pružila odgovor. U opštini Štrpce
poljoprivrednici imaju pristupa na savetnike. Kroz njih se omogućuje informisanje. U Mitrovici
poljoprivrednici i NVO sve više dobijaju različite grantove za poljoprivrednike kao i za ruralni
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razvoj. U Gračanici MPŠRR organizira veliki broj edukativnih seminara za važnošću
poljoprivrede. U opštini Vitine su pružana stručna savetovanja za povrće-kulturu, voćarstvo, za
farmere kao i poljoprivrednike koji se takođe informišu i na osnovu brošura za sve kategorije
poljoprivrednih i stočarskih kategorija – pripremljenih od MBZHR), u opštini Štimlje su
održana stručna savetovanja za 50 poljoprivrednika: voćarstvo, stočarstvo i povrtarstvo, u
opštini Mamuša 1 službenik je određen od strane MPŠRR kao savetnik -150 farmera – praksa i
teorija; u opštini Vučitrn deluje u okviru MPŠRR, u opštini Srbica su pružene savetodavne
usluge za farmere, u opštini Podujevo su realizirana 7 Savetovanja kao što su: analize zemljišta,
silaža, poljoprivredne apoteke, Upotreba hemikalija, Pčelarstvo, jabuka, Žito, Kukuruz itd, u
opštini Obilić 50 farmera su obučeni na ova područja: živinarstvo, voćarstvo itd, gde 16 farmera
su pomagana opremom za Poljoprivredu (moto-kultivator i mašine distribucije); u opštini Peći
broj poljoprivrednika koji su dobili savete je: za grantove 489, za aplikaciju 249, informacije za
subvencije 264, tehnički saveti na terenu 197, opština Priština nije pružila odgovor, opština
Novo Brdo je pružala savete i održala obuke sa poljoprivrednicima na povećanju kapaciteta za
poljoprivredu, stočari, aplikacije za subvencije itd, broj poljoprivrednika učesnika na
savetovanja je bio 8 i od 10 učesnika na obuci.

Kampanje podizanja svesti građana za važnošću poljoprivrede i savetodavnih usluga za
poljoprivrednike i NVO (broj sastanka, učesnika, vrsta informisanja-pisani i elektronski
mediji itd)

U opštini Đakovica su održana 15 sastanka za podizanje svesti građana za važnošću
poljoprivrede, na kojima su učestvovali oko 150 farmera. U opštini Gnjilane broj objavljivanja je
20 brošura, 14 letaka, 4 kampanje podizanja svesti građana za važnošću poljoprivrede i
savetodavnih usluga za poljoprivrednike i NVO. U opštini Mališevo glavno informisanje se
obavlja kroz Radio Mališevo kao jedini elektronski medij, kao i direktnih kontakata sa
poljoprivrednicima. Opština Lipljan je odgovorila da u okviru savetovanja su obavili nekoliko
aktivnosti, u opštini Prizren su održani 15 sastanka sa NVO, opština Kamenica,
Klina,Podujevo, Gračanice, Dečane i AKSM nisu pružale podatke. Dok, u opštini Uroševac je
održana kampanja podizanja svesti za važnošću poljoprivrede i savetodavnih usluga
poljoprivrednicima kroz informisanje i kontaktiranja sa centrom za poljoprivredno savetovanje.
Opština Kačanik je odgovorila da za sve aktivnosti se održavaju evidencije, statistike za sejanje
poljoprivednih kultura, kao i za poljoprivrednu produktivnost, koje se održavaju redovno i
izveštavaju se pri MPŠRR, dok u opštini Istok kampanje podizanja svesti se realizuju bilo kroz
sastanke sa poljoprivrednicima i biznismenima, ali i kroz medije, letaka i letaka o aktivnostima
koje se obavljaju u kontinuitetu. Opština Ranilug je održala 8 sastanka sa ciljem podizanja svesti
građana za važnošću poljoprivrede, u opštini Đeneral Janković su održana 5 sastanka od ESG i
4 obuke sa projektima EU, sprovođene od strane Xhelal Luma i DOO, “UKA – SARAJ”.
Kampanja podizanja svesti je pretežno obavljena kroz savetovanje sa brošurama, takođe i u
opštini Dragaš su organizirane kampanje podizanja svesti kroz pružena savetovanja i brošure,
dok opština Klokot kampanju podizanja svesti je održala u saradnji sa različitim
međunarodnim organizacijama, u opštini Kosovo Polje kroz darivane brošura od Ministarstva
Poljoprivrede su podeljene 8 brošura koje su objavljene, u Glogovac su obavljena savetovanja
za sistem navodnjavanja ”Ibar Lepenac”, kojom prilikom su navodnjavani više od 373 ha,
takođe su obavljena savetovanja za žetvu i obavljeno je njihovo nadgledanje. Tokom 2013
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godine je održan 1 informativni sastanak sa poljoprivrednicima i takođe su pružena
savetodavne usluge prema njihovim zahtevima, gde u nekoliko slučajeva su informisani kroz
javnih objavljivanja i kroz veb stranice opštine Junik. U opštini Orahovac obuke se organizuju 2
puta nedeljno za određene sektore poljoprivrede. Takođe Direkcija za PŠRR za 2013 godinu je
podržala 3 NVO sa programima “Za Ruralni Razvoj”. U Štrpce se održavaju sastanci, seminari
u saradnji sa Ministarstvom Poljoprivrede, opštinski departman kao i NVO. U opštini
Mitrovica što se tiče kampanje podizanja svesti za važnošću poljoprivrede, održavaju obuke i
takođe dele letkove. U opštini Vitine su održane oko 25 obuka za poljoprivrednike svih
kategorija, direkcija poljoprivrede nastavlja sa obukom i kampanjama podizanja svesti za
poljoprivredne kulture; u opštini Štimlje publikacije su obavljene od strane MPŠRR, kampanje
se održavaju u kontinuitetu: prakse izračunavanja troškova poljoprivrednih proizvoda. U
opštini Mamuša su deljene brošure od strane MPŠRR, kao i bilo je sastanka sa NVO; u opštini
Novo Brdo kroz obuku i savetovanja, kao i objavljivanja na veb stranici opštine, je u pripremi u
narednim mesecima smernica za poljoprivrednike, u opštini Vučitrn su osnovane 5 grupe od 20
poljoprivrednika-ukupno 100 njih, koji su savetovani na područjima: stočarstvo, povrtarstvo,
pčelarstvo, sektor žitarica i voćarstvo. Obavljena je 1 publikacija, 1 letak, više od 12 sastanka sa
oko 150 farmera kao i obaveštenje na oglasnoj tabeli i lokalnom radio, u opštini Srbica pružanje
informacija za grantove, subvencije od MPŠRR, u opštini Obilić NVO koja deluju na teritoriji
Obilića su: Agronet, Intersivo, Haifer; u opštini Peći tokom 2013 godine su deljeni 1,250 brošura
sa temama: tehnika upravljanja farme, uzgajanje žita, ruralna diversifikacija, pravilno
upravljanje farmi ovaca, tehnologija proizvodnje sadnica povrća. Tokom kampanje podizanja
svesti su učestvovali 263 farmera; u opštini Priština što se tiče podizanja svesti građana u vezi
sa važnošću poljoprivrede se organizuju kontinuirani sastanci sa građanima, i tom prilikom se
informišu u vezi sa novostima na području poljoprivrede, i takvih sastanaka se održavaju
desetina tokom godine, takođe i kroz deljenje stručnih brošura-letaka.

5. FINANSIJSKA KONTROLA

Obavljanje unutrašnje revizije i finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) na javnom sektoru u
skladu sa međunarodnim standardima i praksama

PRIMENA PRAVNOG OKVIRA I MEĐUNARODNIH STANDARDA NA POLJU
UNUTRAŠNJE REVIZIJE

Osnivanje Opštinske Jedinice za Unutrašnju Reviziju

U opštini Đakovica, Gnjilane, Mališevo, Lipljan, Prizren, Kamenica, Uroševac, Kačanik, Istok,
Ranilug, Klina, Dečane, Glogovac, Kosovo Polje, Junik, Štrpce, Orahovac, Mitrovica, Gračanica,
AKSM, Vitine, Štimlje, Mamuša, Vučitrn, Srbica, Podujevo, Obilić, Peći, Priština, Novo Brdo i
Dragaš OJUR je osnovana i deluje, dok opština Đeneral Janković i Klokot još nisu osnovale
OJUR.

Osnivanje Komiteta za Unutrašnju Reviziju

U opštini Đakovica je u procesu osnivanje Komiteta za Unutrašnju Reviziju, u opštini Mališevo
KUR je osnovana i u njenom sastavu ima 3 članova, u opštini Lipljan, Istok, Đeneral Janković,
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Klina i Štrpce KUR još nije osnovana, u opštini Gnjilane, Prizren, Kamenica, Uroševac, Kačanik,
Ranilug, Dragaš, Dečane, Glogovac, Gračanica, Junik, Orahovac, Mitrovica, Vitine, Štimlje,
Vučitrn, Srbica, Podujevo, Peći, Priština, Novo Brdo i Kosovo Polje je osnovana KUR, dok
opština Klokot, Mamuša, Obilić i AKSM nisu pružila odgovor.

Broj sastanka Komiteta Unutrašnje Revizije tokom perioda izveštavanja

Opština Đakovica, Dečane, Junik, Ranilug, Gračanica i Vitine nisu održale nijedan sastanak
KUR, u opštini Gnjilane 5 sastanka, u opštini Lipljan, Istok, Klina i Štrpce KUR još nije osnovan,
u opštini Prizren, Kamenica, Uroševac i Dragaš su održana po 3 sastanka, u opštini Kačanik,
Kosovo Polje, Priština, Štimlje su održana po 2 sastanka, dok opština Đeneral Janković,
Mamuša, Obilić, AKSM i Klokot nisu pružila odgovor. U opštini Glogovac, Vučitrn, Srbica,
Peći, Mališevo, Novo Brdo i Orahovac održana su po 4 sastanka. U Mitrovici za treće tromesečje
2013 godine su održana 2 sastanka, dok sa najviše održanih sastanaka predvodi opština
Podujevo sa ukupno 6 održanih sastanaka.

Broj Unutrašnjih Revizora (certificiranih i u procesu za certificiranje)

U opštini Đakovica je 1 unutrašnji revizor koji je u procesu certifikacije, u opštini Gnjilane su 4
revizori gde su svi u procesu certifikacije, u opštini Lipljan su 3 unutrašnja revizora, gde jedan
od njih je licenciran od strane CIPF-e, u opštini Prizren, Istok i Ranilug je samo 1 unutrašnji
revizor, u opštini Kamenica su 2 revizora, od njih 1 je certifikovan i 1 u procesu certifikacije, dok
u opštini Uroševac ukupno su 3 unutrašnja revizora, 2 su u procesu certifikacije, dok opština
Đeneral Janković i Mamuša nisu pružila odgovor. Opština Klina, Glogovac, Junik, Štimlje,
Štrpce, Mališevo, Kačanik,Dragaš, Obilić, Novo Brdo i Srbica imaju po 1 certifikovanog
revizora, u Kosovo Polje, Dečane, Vučitrn i Orahovac po 2 revizora. U Mitrovici i AKSM su po 3
licencirana revizora. U opštini Gračanica broj revizora je 4, dok u procesu certifikacije je 1.
U opštini Vitine 2 revizora, 1 certifikovan i 1 u procesu, u opštini Podujevo ukupno su 6
certifikovanih revizora, opština Peći i Priština imaju po 3 certifikovana revizora.

Broj datih preporuka u izveštajima Unutrašnjeg Revizora tokom perioda izveštavanja

U opštini Đakovica, tokom perioda izveštavanja za 2013 godinu, od izveštaja Unutrašnjeg
Revizora su pružene 2 preporuke, u Gnjilane 41 preporuka, u opštini Mališevo su pružene 7
preporuka, u opštini Lipljan su pružene 26 preporuke, u opštini Prizren su pružene 15
preporuka, u opštini Kamenica su pružene 15 preporuka, dok u opštini Uroševac su pružene 27
preporuka. Takođe, i u opštini Kačanik broj datih preporuka dostiže brojku od 33, dok u opštini
Istok su pružene 16 preporuka, opština Ranilug je pružila 2 preporuke, opština Đeneral
Janković je odgovorila da još nije osnovala OJUR i KUR, u opštini Dragaš su pružena 26
preporuka, dok opština Klokot i Mamuša nisu pružila odgovor. U opštini Klina i Kosovo Polje,
revizor je pružio ukupno 20 preporuke u 2013 godini, u Dečane 47 preporuka, u Glogovac 41
preporuka, u Junik broj datih preporuka je 52 gde se očekuje njihovo sprovođenje. U Orahovac
broj preporuka tokom perioda izveštavanja je 75 preporuke, u Štrpce 20 preporuka, broj datih
preporuka za period januar-decembar 2013 u opštini Mitrovica je 39, u Gračanici broj datih
preporuka u izveštajima je 15, dok u AKSM, i Vitine su pružene 5 preporuka, u opštini Štimlje



44

su pružene 3 preporuke, u opštini Vučitrn su pružene 13 preporuka, u opštini Srbica tokom
perioda izveštavanja su pružene 29 preporuka, u opštini Podujevo ukupno 12 preporuke,
opština Obilić je dobila preporuke od revizora u vezi sa povećanjem kapaciteta jednog
unutrašnjeg službenika revizije, U opštini Peći su pružene 47 preporuka od unutrašnjeg
revizora, u opštini Priština su ukupno pružene 10 preporuka u izveštajima unutrašnjeg
revizora, u opštini Novo Brdo broj planiranih revizija prema godišnjem planu je 5 dok broj
obavljenih revizija za koje su izrađeni završni izveštaji su 9

Broj primljenih i primenjenih preporuka

Za 2013 godinu u opštini Đakovica nema nijedne primljene ili primenjene preporuke, u opštini
Gnjilane su primljene 41 preporuka, dok 18 su sprovođene, u opštini Mališevo i Đeneral
Janković su primljena i primenjena po 7 preporuka, u opštini Lipljan 11 preporuka su
sprovođene, opština Prizren je pružila uopšten odgovor ističući se su primljene preporuke, u
opštini Kamenica su sprovođene 9 preporuke u potpunosti, dok u opštini Uroševac su 6
primljenih i primenjenih preporuka. Opština Kačanik je odgovorila da Plan sprovođenja
preporuka nije izrađen od strane menadžmenta jer je rok veoma kratak za primenu. U opštini
Istok su primljena 6 preporuka dok samo 3 preporuke su sprovođene, u opštini Ranilug su
primljene i primenjene 3 preporuke, dok u opštini Dragaš broj primljenih i sprovođenih
preporuka je 8. Što se tiče opštine Klokot, Mamuša, Oblić i Junik, ove opština nisu pružale
odgovor. U opštini Klina 2 preporuke su sprovođene u potpunosti, u Kosovo Polje 10
preporuka su sprovođene u potpunosti, u opštini Dečane 11 preporuke primljene i primenjene,
u Glogovac 11 preporuke su u procesu sprovođenja, u Orahovac broj preporuka tokom perioda
izveštavanja su 75, dok u Štrpce su 7 preporuka. U Mitrovici za period januar-decembar su 12
preporuka, u AKSM 3 su sprovođene i 15 preporuke u opštini Gračanice. U opštini Vitine su
primljena 5 preporuke bez primedbi, u opštini Štimlje 2 preporuke su sprovođene, u opštini
Vučitrn su pružene 6 preporuke, u opštini Srbica broj primljenih i primenjenih preporuka je 9, u
opštini Podujevo broj primljenih i primenjenih preporuka je 10, U opštini Peći su primljena 47
preporuke, dok 20 su sprovođene, u opštini Priština su 3 preporuke primljene i primenjene, u
opštini Novo Brdo broj sprovođenih preporuka je 5.

Broj delimično sprovođenih preporuka

U opštini Đakovica 3 preporuke su u procesu sprovođenja, u opštini Gnjilane delimično su
sprovođene 9 preporuke, u opštini Mališevo su sprovođene delimično 2 preporuke, u opštini
Lipljan su sprovođene delimično 11 preporuke, u opštini Prizren delimično su sprovođene 5
preporuke, u opštini Kamenica su sprovođene 6 preporuke delimično, dok u opštini Uroševac
delimično su sprovođene 7 preporuke, Opština Kačanik je odgovorila da Plan sprovođenja
preporuka nije izrađen od strane menadžmenta jer rok za sprovođenje je veoma kratak. U
opštini Istok 2 preporuke su sprovođene delimično, dok u opštini Ranilug nema neke
preporuke koja je sprovođena delimično, u opštini Đeneral Janković broj delimično
sprovođenih preporuka je 4, u opštini Dragaš broj sprovođenih delimično preporuka je 18, dok
opština Klokot, Vitine, Mamuša, Obilić i Junik nisu pružila odgovor. U opštini Klina 18
preporuke se nastavljaju sa primenom i tokom 2014 godine, u Kosovo Polje 4 preporuke su
sprovođene delimično, u Dečane 3 preporuke su delimično sprovođene, u Glogovac 18
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preporuka su u procesu sprovođenja, prema akcionom planu preporuke se očekuju da se
primenjuju tokom 2013 godine, dok nekoliko njih do kraja 2014 godine. U opštini Orahovac 30
preporuke su delimično primenjene i 1 preporuka je bila u opštini Štrpce. U opštini Mitrovica su
sprovođene 11 preporuke, u Gračanici broj delimično sprovođenih preporuka je 15, dok u
AKSM su sprovođene 2 preporuke delimično. U opštini Štimlje 1 preporuka, u opštini Vučitrn
su pružene 4 preporuke, u opštini Srbica delimično su ispunjene 14 i preporuke koje su
adresirali odgovorna lica i očekuje se njihova realizacije su 5 preporuka, u opštini Podujevo
nema, u opštini Peći 10 preporuke su sprovođene delimično, u opštini Priština su pružene 4
preporuke koje su delimično sprovođene, dok u opštini Novo Brdo broj delimično sprovođenih
preporuka je 2.

Broj ne sprovođenih preporuka i razlozi za to

U opštini Đakovica nema neke ne sprovođene preporuke, u opštini Gnjilane ne sprovođene
preporuke su 14, od njih 1 preporuka za upravljanje rizikom su date 6 direkcija, 1 preporuka za
jedinstveni protokol su date 4 direkcija, 1 preporuka, opština Mališevo, Đeneral Janković Klina,
Junik, AKSM i Klokot nisu pružila odgovor za ovo područje, u opštini Lipljan nisu sprovođene
4 preporuke dok razlog za njihovo ne sprovođenje nije dato. Opština Prizren, Štimlje, Mamuša,
Obilić i Kamenica nisu pružila odgovor u vezi sa ovim pitanjem, dok u opštini Uroševac nisu
sprovođene 7 preporuke, gde ove preporuke se očekuje da se primenjuju u 2014 godini, Opština
Kačanik je odgovorila da Plan sprovođenja preporuka nije obavljeno od menadžmenta pošto je
period za sprovođenje kratak. U opštini Istok, Ranilug, Gračanica i Dragaš 0, u Kosovo Polje i
Dečane 6 preporuke nisu sprovođene, u Glogovac 12 preporuke nisu sprovođene zbog kratkog
perioda od njihovog davanja do vremena našeg izveštavanja, nema ne sprovođenih preporuka
u opštini Orahovac. U opštini Štrpce 12 preporuke, u Mitrovici su 16 ne sprovođenih preporuka
i razlozi za njihovo ne primenjivanje su nekoliko koje zahtevaju više vremena dok za neke ne
postoji volja za njihovo sprovođenje. U opštini Vitine preporuke unutrašnje revizije za 2013
godinu nisu sprovođene, u opštini Vučitrn su pružene 3 preporuke – 2 ne primenjene
preporuke su za zadnjeg izveštaja koji je završen datumom 30.12.2013, praćenje sprovođenja će
se obaviti na TM/2014 dok preostala preporuka koja nije sprovođena je ne dostavljanje registra
vozila za snabdevanje gorivom – EO prema potpisanom ugovoru sa UA;, u opštini Srbica 1
preporuka nije sprovođena, u opštini Podujevo nema ne sprovođenih preporuka, u opštini Peći
17 preporuka nisu sprovođene, u opštini Priština su pružene 3 preporuke koje nisu
sprovođene, u opštini Novo Brdo broj ne sprovođenih preporuka je 2.

PRIMENA PRAVNOG OKVIRA I MEĐUNARODNI STANDARDI NA POLJU FUK

Samo-procena Sistema FUK je završen i dostavljen pri Centralnoj Jedinici Usaglašavanja

U opštini Đakovica je obavljena samo procena sistema FUK, opština Gnjilane, Mališevo,
Uroševac Lipljan, Đeneral Janković, Dragaš, Klina, Glogovac, Gračanica, Orahovac Srbica,
Priština, Novo Brdo, Obilić i AKSM nisu pružila odgovor za ovo područje, opština Prizren je
odgovorila da pravni okvir i međunarodni standardi na polju FUK se primenjuju prema
zakonima i Evropskim standardima. U opštini Kamenica jedinica revizija izveštava na
tromesečnim osnovama kod centralne jedinice usaglašavanja unutrašnje revizije, dok opština
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Kačanik je odgovorila da rade u vezi sa završetkom samo procene sistema FUK. Opština Istok
nije obavila samo procenu Sistema FUK/ Upravljanje Finansija Kosova, opština Ranilug je
pružila uopšten odgovor ističući da samo procena sistema FUK je u procesu, dok u opštini
Klokot samo procena FUK je završena i dostavljena pri MF, u Kosovo Polje samo-procena se
dostavlja pri CJU/UR svaka 3 meseca, u Dečane je obavljena samo procena sistema FUK,
Opština Junik je obavila redovna Izveštavanja sa TM1, TM2 TM3 i TM4 u Centralnoj Jedinici
Usaglašavanja, opština Štrpce je pružila pozitivan odgovor. U Mitrovici primena pravnog
okvira i međunarodnih standarda na polju FUK nije na zadovoljavajući nivo i nakon preporuka
generalnog revizora sada su u fazi snabdevanja jednog softvera za upravljanje opštinskih javnih
finansija koja ima visoku sigurnost prema međunarodnim standardima. U opštini Vitine samo
procena sistema FUK je završena i dostavljena pri Centralnoj Jedinici Usaglašavanja i vraćeno je
procenjena– godina 2013, gradonačelnik je primio preporuke kancelarije za integracije, u vezi sa
sprovođenjem preporuka unutrašnjeg revizora, u opštini Štimlje samo procena se obavlja na
godišnjim osnovama, na kraju godine, opština Mamuša je u potpunosti odgovorila, u opštini
Vučitrn je obavljeno datumom 09.01.2014, u opštini Podujevo je dostavljen kod centralne
jedinica usaglašavanja, Ministarstvo Finansija, u opštini Peći izveštaj je dostavljen u određenom
roku.

6. ZAPOŠLJAVANJE, SOCIJALNA POLITIKA I POLITIKA JAVNOG
ZDRAVLJA

Usvajanje politika socijalnih inkluzija i anti-diskriminiranja kao i mera za poboljšavanje
situacije ugroženih grupa

PREDUZETE MERE OD OPŠTINA ZA POBOLJŠAVANJE SOCIJALNO-EKONOMSKE
SITUACIJE UGROŽENIH GRUPA (MANJINSKE ZAJEDNICE, LICA SA OGRANIČENIM
SPOSOBNOSTIMA, ŽRTVE NASILJA U PORODICAMA, ITD)

Opštinska Strategija je integrirala politike zapošljavanja i socijalne politike

Opština Đakovica, Gnjilane, Đeneral Janković i Dragaš imaju opštinsku strategiju za re-
integraciju, opština Mališevo je odgovorila da centar zapošljavanja na opštinskom nivou je
nadležnost Ministarstva Rada i Socijalne Zaštite, opština Lipljan je odgovorila da opštinska
strategija je integrisala politike zapošljavanja i socijalne politike, opština Prizren je pružila
odgovor da opština još nije integrisala politike zapošljavanja i socijalne politike. Socijalne
usluge su decentralizirane u 2010 godini, dok politike zapošljavanja još nisu decentralizirane.
Posredovanje u zapošljavanju još se obavlja kroz regionalne Kancelarije zapošljavanja kao
jedinica odeljenja zapošljavanja pri MRSZ. Opština Kamenica, Kačanik, Kosovo Polje, Priština,
AKSM i Ranilug nisu pružila odgovor, dok u opštini Uroševac kroz opštinsku strategiju je
obavila integrisanje politike zapošljavanja i socijalne politike. Opština Istok i Klokot nemaju
takvu strategiju, ali politika zapošljavanja je inkorporisana u okviru Opštinskog Razvojnog
Plana i takođe i Srednjoročnom Okvirom Budžeta. Opština Klina je odgovorila da Strategija je
urađena od Instituta Socijalne politike (u okviru MRSZ. Opština Dečane ima Strategiju za
integraciju, opština Glogovac primenjuje politike zapošljavanja i socijalne politike u skladu sa
zakonom, programima za sezonsko zapošljavanje, redovnih konkursa, projekata ko-finansiranja
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sa NVO itd. U opštini Junik socijalne politike i anti diskriminacije su usvajane, uključene i
poštovane u skladu sa zakonima i uredbama na snazi. Opština Orahovac na osnovu
zakonodavstva koje uređuje socijalno područje je obavezna da pruža socijalne usluge koje su
minimum određenih standarda od DMS/MRSZ, u tom pravcu Opština pruža podršku za CSR
u primeni ovih standarda. Što se tiče zapošljavanja u opštini Štrpce za period izveštavanja imali
su projekte javnih radova i projekte za repatriranih lica kao i za re-kvalifikacije, KMZ tokom
ovog perioda kroz projekte UNDP - (obuka na poslu) je zaposlila repatrirana lica. U opštini
Mitrovica u okviru aktivnosti na uključivanju u pružanju socijalnih usluga i u skladu sa
mogućnostima je počelo sa zatvaranjem jednog dela Kolektivnih Centara (gde 18 porodica sa
oko 50 članova su smeštena po stanovima). U Gračanici ima iniciranih aktivnosti u vezi sa
načinom pristupa na socijalnu pomoć. U opštini Vitine u određenoj meri opštinske politike su
integrisane u politike zapošljavanja i socijalne politike, kroz zapošljavanja na privatnom i
javnom sektoru kao i pružanju socijalnih usluga u dobrobit građana, opština Štimlje je
odgovorila da opštinska strategija je integrisala politike zapošljavanja i socijalne politike, u
opštini Mamuša nisu imali nijedan takav slučaj, u opštini Vučitrn opštinska Strategija je
izrađena tokom 2013 godine, u sebi je integrisala politike zapošljavanja i socijalne politike, sa
ciljem olakšavanja i ispunjenja ciljeva opštinske politike. Ipak, takve politike nisu na
zadovoljavajući nivo i očekujemo ozbiljnije odražavanje za proces u nastavku. U opštini Srbica
tokom ovog perioda je podržala mnogo porodica kako na socijalnoj sferi tako i na zdravstvenoj.
Podrška je realizirana finansijskim sredstvima na polju lečenja i smeštaja kao i na polju
socijalnih usluga i pomoći, u opštini Podujevo je integrisana strategija za politike zapošljavanja
kao socijalne politike, opština Obilić je potvrdno odgovorila, u opštini Peći postoji “Opštinska
Strategija za integrisanje politike zapošljavanja i socijalne politike”, u opštini Novo Brdo centar
za socijalni rad ima godišnji plan koji se bavi istraživačkim radom i repatrirana lica, traži
poslodavce i odabira potrebe za rad lica koja traže posao i pomaže za njihovo zapošljavanje.

Broj poseta CSR ugroženim grupama

U opštini Đakovica se obavljaju povremene posete i prema potrebi kod ugroženih grupa, u
opštini Gnjilane tokom 2013 godine, CSR je realizirala više od 600 poseta ugroženim grupama
izuzimajući i više od 2400 poseta koje se obavljaju kod 1200 porodica koje primaju socijalnu
pomoć, u opštini Mališevo su obavljene 368 poseta na terenu, u opštini Lipljan su realizirane
ukupno 332 slučajeva poseta ugroženim grupama od CSR. Opština Prizren je pružila uopšten
odgovor ističući se CSR obavlja posete tokom cele godine i na osnovu zahteva, vidi se da jedan
veliki broj ljudi imaju potrebu za socijalnu brigu. Opština Kamenica je realizirala ukupno 7
poseta, dok opština Uroševac je realizirala 248 poseta ugroženim grupama. Jedan rekordan broj
poseta je obavila opština Kačanik sa ukupno 1640 poseta, dok opština Istok je pružila uopšten
odgovor ističući se CSR u kontinuitetu obavlja posete, bilo slučajevima koji apliciraju za pomoć
ili onim porodicama za koje se smatra da imaju potrebu za primanje pomoći. Opština Ranilug je
beležila rekordan broj što se tiče poseta obavljenih kod ugroženih grupa sa ukupno 1270 poseta,
opština Priština, Srbica, Mamuša, Đeneral Janković, Kosovo Polje, Gračanica i AKSM nisu
pružila odgovor, u opštini Dragaš broj poseta je 127, dok opština Klokot je realizirala približno
70 poseta na svim socijalnim programima. U opštini Klina, CSR za ugrožene grupe – deca sa
ograničenim sposobnostima i deca pod starateljstvom obavlja posete2 puta godišnje i posete
kod starijih osoba smešten u Domu staraca, kao i maloletnike koji su privremeno smešteni zbog
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nasilja u porodici 1 put godišnje, dok u Dečane posete se obavljaju povremeno i prema potrebi,
u Glogovac su obavljene 1462 poseta od CSR za slučajeve koji apliciraju za socijalnu pomoć i
onim porodicama koje imaju potrebu za dobijanje pomoći. U opštini Junik nema ugroženih
grupa. U Orahovac CSR na osnovu radnog plana i zadacima službenika tokom perioda
izveštavanja, ugrožene grupe u opštini Orahovac su obavljene 300 poseta (220 PAK, 12 VDHF,
90 KP itd.). Direkcija CSR u Štrpce kroz komisije je obavila 25 poseta ovim grupama. U opštini
Vitine CSR tokom 2013 godine, je ukupno imala 978 poseta ugroženim grupama, u opštini
Štimlje su obavljene 3 posete, u opštini Vučitrn broj se menja za 2013 godinu dostiže 37.000 do
4.000 poseta, u opštini Obilić su obavljene 20 poseta, u opštini Peći tokom 2013 godine ukupno
su realizirane 220 poseta: 197 poseta pripadaju ugroženim grupama, dok 23 su odbijena zbog
neispunjenja kriterija, u opštini Peći tokom 2013 godine ukupno su realizirane 220 posete: 197
poseta pripadaju ugroženim grupama, dok 23 su odbijena zbog neispunjenja kriterija, u opštini
Novo Brdo do sada nisu imali takav slučaj.

Broj identifikovanih lica/porodica koja imaju potrebu za socijalnu pomoć

U opštini Đakovica su identifikovane1232 porodica sa 5283 lica, u opštini Gnjilane broj porodica
i lica koja imaju potrebu za kontinuiranu socijalnu pomoć je 58, u opštini Mališevo su
evidentirana 830 porodica sa potrebama, opština Lipljan je pružila odgovor da su 135 dece sa
posebnim potrebama godišta 1-18 kojima se pruža materijalna podrška u vrednosti od 100€
mesečno. Ova materijalna pomoć se pruža bez obzira kakva je ekonomska situacija porodica.
Takođe, su održane aktivnosti od JLJP kao što su debati, okrugli stolovi, aktivnosti obuke za
mesec oktobar, koji je mesec lica sa posebnim potrebama za jednako uključivanje bez
diskriminacije, pružena je pomoć za ovu kategoriju u vrednosti od 500€. Takođe, i na ovo
pitanje opština Prizren je pružila uopšten odgovor ističući da su identifikovani nekoliko
slučajeva kojima je potrebna socijalna pažnja. Ovi slučajevi su kada se porodica sastoji od
supružnika koji je u zastarelim godina za kojeg je neophodna stalna pažnja trećeg lica. U opštini
Kamenica ukupno su identifikovana i pomagana za socijalnu pomoć 289 lica. Dok, u opštini
Uroševac broj lica koji imaju potrebu za socijalnu pomoć je 956, u opštini Kačanik imaju potrebu
za socijalnu pomoć 79 lica. U opštini Istok su 687 porodica sa 2840 članova koji dobijaju
socijalnu pomoć, dok u opštini Ranilug je pružana pomoć ugroženim grupama, gde su
korisnici 769 lica i 249 porodica. U opštini Đeneral Janković su uključena oko 315 porodica koji
dobijaju Socijalnu pomoć, u opštini Dragaš broj lica/ porodica koja su identifikovana da imaju
potrebu za socijalnu pomoć je 167, u opštini Klokot broj evidentiranih porodica je 88 sa ukupno
390 članova porodica. U opštini Klina je 1054 broj korisnika socijalne pomoći na kraju 2013
godine, Kosovo Polje, Mitrovica, Gračanica, Junik, Mamuša i AKSM nisu pružale odgovor. U
Glogovac broj lica 6811/dok porodica 1491 koji dobijaju socijalnu pomoć. U Orahovac u SSP su
oko 700 porodica sa više od 2800 lica koji su tretirani od strane SSP/CSR. U Štrpce, 12 porodica
su identifikovana u ovoj kategoriji i koji dobijaju pomoć ove vrste, dok u Mitrovici su 2075. U
opštini Vitine 978 porodica i 2827 lica su identifikovana da imaju potrebu za socijalnu pomoć, i
tu učestvuju porodice i lica kojima se pruža socijalna pomoć i socijalne usluge; u opštini Štimlje
su 4 porodica (16 članova); u opštini Vučitrn trenutno dobijaju socijalnu pomoć 1585 korisnika
(treba istaknuti, samo glava porodice a ne lica), dok na socijalnim uslugama se uključuju deca sa
ograničenim sposobnostima 147, porodični smeštaj 39, porodični smeštaj u zajednicama 2, i
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ostale socijalne usluge koje su pružene za približno 1500 lica, opština Srbica nije pružila
odgovor; u opštini Podujevo nije pružila pomoć; opština Obilić nije pružila odgovor; u opštini
Peći CSR je identifikovala 1.769 lica koja imaju potrebu za socijalnu pomoć, ali sa ovog broja
samo 1.404 realizuju ovu pomoć; opština Priština je izdvajala za porodice uključene u socijalnoj
šemi koje se posećuju dva puta godišnje. Takođe sa ostalim grupama ima redovnih sastanaka,
konferencija, u opštini Novo Brdo broj identifikovanih porodica na ovom centru za finansijsku
podršku je 350 slučajeva socijalne pomoći.

Pružena pomoć ugroženim grupama (finansijska, u robi, itd)

Opština Đakovica je odgovorila da ciljane grupe dobijaju finansijska sredstva, u opštini Gnjilane
broj porodica i pojedinaca koji su primili finansijsku pomoć za 2013 godinu je 924 slučajeva.
Opština Mališevo je pružila odgovor da centar za socijalni rad je delovala hitno kada su
identifikovali 10 slučajeva nasilja u porodicama. Što se tiče nasilja u porodici, u opštini Lipljan
pomoć je pružena od JLJP sa posetama na terenu i u saradnji sa policijom i socijalnim radnicima
CSR. Održani su sastanci sa domaćim i lokalnim NVO za sprečavanje nasilja u porodicama,
poseta u ruralnim i urbanim zonama sa učenicima osnovnih i srednjih škola za sprečavanje
nasilja u porodicama. Manjinske zajednice su uključena na svim sastancima i aktivnostima.
Osim sastanaka i aktivnosti oni imaju i jednaka prava sa svakog gledišta na svakoj direkciji i
instituciji, poštujući pravo slobode govora i jezika. U opštini Prizren je pružena pomoć bez
razlika grupama koje imaju potrebu za pomoć, pružanjem pomoći kako u materijalu izgradnje
za renoviranje porodičnih kuća, takođe i dodeljivanjem na korišćenje socijalnih stanova.
Opština Kamenica, Srbica, Mamuša i Gračanica nisu pružale datih, dok u opštini Uroševac su
pomagane ugrožene grupe od 224 lica. Takođe i opština Kačanik tokom 2013 godine je pružila
trenutnu pomoć finansijskim sredstvima za 52 lica, dok u opštini Istok porodice/pojedinci
korisnici, dobijaju pomoć u novcu prema kvalifikovanoj kategoriji i broja članova u porodici. Sa
druge strane, Opština za ovaj period izveštavanja je pomagala 80 lica koja boluju od različitih
bolesti, kao i izgrađene su 7 kuća za beskućnike. Opština Ranilug je pružila finansijsku pomoć
za 773 lica i 44 porodica, u opštini Đeneral Janković u 2013 godini su evidentirana 2 slučajeva
zapaljenih kuća i smeštaj, kojom prilikom opština je pružila pomoć u novcu u iznosu od 1000€,
kao i pružila je kuće za smeštaj za beskućnika, u opštini Dragaš pružena pomoć ugroženim
grupama je 5318, u opštini Klokot broj porodica kojima je pružena pomoć su 88 porodica sa
ukupno 390 članova porodica. U opštini Klina, CSR nema fondove za pružanje pomoći, dok u
Kosovo Polje realizirane aktivnosti tokom 2013 godine sprovođenje projekta “Osnaživanje Žena
za bolju budućnost, u Dečane broj pružene pomoći varira, u Glogovac opština je pomagala
ugrožene grupe prema kategorijama, lica sa ograničenim sposobnostima 10.000, za lečenje i
rehabilitaciju 40 slučajeva Hendikos za sprovođenje programa 10.200 evra sa ukupno 1250 lica,
pomagana su 57 dece, renoviranje dveju kuća, 250 porodicama je pružena hitna pomoć
prehrambenim artiklom brašno. U opštini Junik CSR-kroz S.N.S, je pomagala 420 porodica sa
oko 1800 lica u iznosu od 30,800.00 evra. U opštini Orahovac osim socijalne pomoći u novcu, je
pružena i pomoć u hrani, odeću i obuća. U opštini Štrpce 13 porodica je pružena hitna
finansijska pomoć od 100–300 evra, za period izveštavanja 2013 su obavljene 25 poseta na
terenu. U Mitrovici među aktivnosti Direkcije za Evropske Integracije i Socijalne Zaštite, je
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staranje za slučajeve sa teškom socijalno ekonomskom situacijom, pružajući im prehrambeni
paket, materijal izgradnje za renoviranje jedne sobe za smeštaj. Isplata kirije za slučajeve u
nevolji, dok opština je angažirana na rešavanju pitanja smeštaja zajednice RAE. U AKSM su
podneli zahteve oko 1250 lica sa posebnim socijalnim potrebama, gde od početka 2013 do sada,
pomoć su tražili ukupno 450 lica. U opštini Vitine finansijska pomoć kroz socijalnu pomoć,
trenutna finansijska pomoć kao i pomoć u hrani, odeći i obući ugroženih grupa stanovništva; u
opštini Štimlje su pomagana prehrambenim paketima 8 porodica; u opštini Vučitrn pruža se
pomoć kao u nastavku: socijalna pomoć, trenutna pomoć, porodični smeštaji, porodični smeštaj
u zajednicama, finansijska pomoć za decu sa stalnim ograničenim sposobnostima kao i ostalih
usluga koje se ne plaćaju finansijskim sredstvima; u opštini Podujevo su pomagana 58 porodica;
u opštini Obilić približno 750 slučajeva sa većim procentom zajednica; u opštini Peći, 1.404
pojedincima se pruža finansijska pomoć; opština Priština je odgovorila da u 2012 godini su
izdvajana 100.000 evra za porodice, pojedince i udruženja na socijalnom području. Uporedo sa
100.000 evra je izdvajana i pomoć tokom raznih praznika; u opštini Novo Brdo centar za
socijalni rad tokom perioda januar-decembar je imala jednog slučaja ugrožene grupe i
preduzete su mere sistematizacije ovog slučaja.

Opština da li je uključila NVO u pružanju usluga socijalne zaštite

U opštini Đakovica, Gnjilane i Uroševac NVO su uključene u pružanju usluga socijalne zaštite,
u opštini Mališevo NVO se angažiraju za pružanje usluga, posebno za lica sa ograničenim
licima gde su evidentirana 130 slučajeva, opština Lipljan sarađuje NVO Amici de Bambini i kroz
veb-stranicu je lansirala obaveštenje za kampanju podizanja svesti za porodični smeštaj.
Takođe, DJUS je potpisao sporazum saradnje sa NVO Terre des Hommes koja kroz CSR je
pomaže socijalne porodice. Opština Prizren pomaže NVO na ad hoc osnovama u pružanju
socijalnih usluga, ali opština nema neki sporazum na duži period sa nekom NVO u pružanju
socijalnih usluga pošto još nije obavljeno licenciranje NVO kao i njihovo profilisanje. Za
pružanje socijalne pomoći opština će potpisati sporazum sa NVO kao i ostalim grupama, na
primer: grupe studenata za socijalnu pomoć stanovništvu u potrebi. Takođe, opština u
budućnosti je predvidela izgradnju jednog centra za lica trećeg doba koja imaju potrebe za
zbrinjavanja. Opština Kamenica je uključila Crveni Krst, Hendikos, Amiqi de bambini za decu
u porodičnom smeštaju u utočištu “Liria” u Gnjilane u pružanju usluga socijalne pomoći.
Opština Kačanik ima dobru saradnju u pružanju usluga socijalne pomoći sa NVO, posebno sa
Handikosom i Crvenim Krstom. Opština Istok podržava NVO u pružanju socijalnih usluga kao
i u finansiranju različitih projekata, kao što je NVO “Handikos” ali i projekte koji se tiču
promovisanja polne ravnopravnosti. Takođe, i opština Ranilug je uključila NVO u pružanju
usluga socijalne pomoći, opština Đeneral Janković još nije angažirala nijedno NVO za pružanje
socijalne pomoći jer ove usluge se obavljaju od CSR, opština Dragaš, Kosovo Polje, Junik,
Gračanica, Mamuša i AKSM nisu pružila odgovor, dok opština Klokot je uključila NVO na
ovom području realizirajući dva projekta sa kancelarijom CARITAS. U opštini Klina nema NVO
licencirane na ovom području, u Dečane NVO su uključene na pružanju socijalne pomoći. U
Glogovac opština je podržala NVO, potpisivanjem ugovora o ko-finansiranju sa “Caritas
Kosovo” za zdravstvenu negu, pružanje usluga je obavljeno u kućama. U opštini Orahovac CSR
ima dobar odnos sa NVO koje pružaju socijalne usluge porodicama i ugroženim licima. Na
primer: NVO “Humaniteti”, NVO “Hareja”, u opštini Štrpce nisu imali slučajeva pružanja
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usluga socijalne zaštite. Opština Mitrovica sa Direkcijom za Evropske Integracije i Socijalne
Zaštite, plaća kiriju za Centar za Zaštitu Žena i Dece (CZŽD) i za jednu porodicu plaća kiriju
Habitatu. Takođe su pomagana i pomažu se Udruženja proistekla sa rata, Handikos, udruženje
gluvih, itd što se tiče pružanju različitih usluga za ove kategorije. U vezi sa ovim područjem
opština Vitine i Srbica nije pružila odgovor; opština Štimlje je odgovorila da je uključila NVO u
pružanju usluga socijalne zaštite, u opštini Vučitrn je uključila izvestan broj NVO za pružanje
usluga socijalne zaštite. Njihova pomoć se više fokusirala na pruženu pomoć i na podršci
određenih slučajeva u opštini, opština Podujevo je uključila NVO u pružanju usluga socijalne
zaštite, kao što su: finansijska sredstva, prehrambeni paket, odeća i obuća, crveni krst; opština
Obilić ima saradnju sa NVO za slučajeve koji imaju potrebu za pomoć; u opštini Peći u pružanju
usluga socijalne zaštite učestvuju i 6 NVO: “Handikos”, “Centar za nezavisni život ”, “Savez
Invalida i ratnih žrtava ”, “Udruženje penzionera”,  “Udruženje invalida rada”i “Centar za
Dobrobit Žena”, u opštini Priština su uključena NVO, kao što su: Handikap internacional,
koalicija skloništa Kosova, klub želja itd; u opštini Novo Brdo AMICI DE BABINI NVO koja je
pomagala i pružila podršku za smeštaj dece.

PRUŽANJE ZDRAVSTVENIH USLUGA SVIM MANJINSKIM ZAJEDNICAMA, SA
PRIORITETOM NA ZAJEDNICE ROMA, AŠKALIJA I EGIPĆANA, KAO I
PREDUZIMANJE MERA ZA POBOLJŠANJE UPISA, SMANJENJA ZAGAĐIVANJA
OLOVOM I POVEĆANJE STEPENA VAKCINACIJE U ZAJEDNICI RAE; POVEĆANJE
KAPACITETA JEDINICE ZA TEŠKE U OKVIRU MZ

Pružanje zdravstvenih usluga za manjinske zajednice opština

Opštinski Akcioni Plan uključuje manjinske zajednice pridodajući posebnu pažnju
zajednici RAE

U opštini Đakovica, Gnjilane, Prizren, Uroševac, Klina, Dečane je odobren Opštinski Akcioni
Plan, gde dominantni tretman ima zajednica RAE, opština Mališevo je odgovorila da manjinska
zajednica uključena i da se poštuje iako imamo mali broj manjina, opština Lipljan je odgovorila
da se pružaju usluge za sve zajednice kroz ovaj plan, opština Kamenica, Priština, Kačanik,
Dragaš, Kosovo Polje, Gračanica, Orahovac i AKSM nisu pružale podatke, dok u opštini Istok
Akcioni Plan je u izradi, ali treba napomenuti da GCFM ima jedan akcioni plan koji predviđa
oblik komunikacije sa Zajednicom RAE (Romi, Aškalije i Egipćani). Opština Ranilug nema
akcioni plan, dok opština Đeneral Janković, Klokot i Junik nemaju zajednicu RAE, u Glogovac i
Štrpce, Mitrovici primarna zdravstvena nega se obavlja bez izuzetaka, ne-diskriminatorski i
profesionalno za sve građane u opštini. U opštini Vitine u okviru misije koje ima primarna
zdravstvena nega i radni plan za 2013 godinu je predviđena posebna pažnja za ugrožene
kategorije, kao što su: deca, trudnice, hronični bolesnici,stanovništvo pod socijalnoj pomoći i
manjinske zajednice – svi su jednaki u primanju zdravstvenih usluga, počevši od obrazovanja,
prevencije, imunizacije, primarno zdravstvo i dijagnoziranje koje se pretežno obavlja u GCFM i
na ostalim CFM; u opštini Štimlje opštinski Akcioni Plan je izrađen datumom 18.09.2013;
opština Mamuša je odgovorila da sva lica se tretiraju jednako kao i svi ostali građani; u opštini
Vučitrn ovaj plan je u toku primene; opština Srbica nije pružila odgovor; u opštini Podujevo je
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odobren, u opštini Obilić je u proces formiranja; u opštini Peći opštinski Akcioni Plan je
odobren i u kontinuitetu podržava zajednicu RAE kao manjinska zajednica, u opštini Novo
Brdo direkcija za zdravstvo nema odobren ili izrađen akcioni plan za posebno fokusiranje na
romsku zajednicu.

Manjinske zajednice imaju jednak pristup u zdravstvenim uslugama (broj pacijenata
manjinske zajednice, vrsta pruženih zdravstvenih usluga, itd)

U opštini Đakovica, Gnjilane, Mališevo, Lipljan, Prizren, Uroševac, Kačanik, Istok, Klokot,
Klina, Glogovac,Dečane, Orahovac, Štrpce, Mitrovica, Đeneral Janković, Vitine, Štimlje, Vučitrn,
Podujevo, Obilić, Peći, Priština, Novo Brdo, Klokot i Kosovo Polje, sve manjinske zajednice
imaju jednak pristup zdravstvenim uslugama, opština Kamenica, Gračanica i Dragaš nisu
pružila odgovor, dok opština Ranilug je odgovorila da nisu imali nijednog pacijenta, u opštini
Junik nema manjinske zajednice. U AKSM nema mogućnosti za pomaganje ugroženih lica i
repatriranih lica za osiguranje primarnog zdravlja, jer u ovom trenutku to ne dozvoljava
situacija na terenu.

Informativna kampanja za manjinske zajednice u vezi sa porodičnim zdravljem, sprečavanje
infekcije, vakcinacije, itd)

Opština Đakovica je odgovorila da ovo područje se obavlja u okviru strategije gde pruže
informacije za sprečavanje infekcije i vakcinacije za sve građane bez izuzetaka, u opštini
Gnjilane se obavljaju informativne kampanje uključujući sve zajednice bez izuzetaka, u opštini
Mališevo obavlja se kampanja duke posećivanjem manjinske zajednice i u njihovim kućama, u
opštini Lipljan u kontinuitetu zdravstveni sektor DJUS i GCFM organiziraju kampanje
podizanja svesti u vezi sa sprečavanjem bolesti, u opštini Prizren sve informativne kampanje sa
manjinskim zajednicama se obavljaju kroz edukativne-zdravstvene projekte koji se realizuju
tokom godine od sektora zdravlja Opštinske Direkcije za Zdravstvo. U opštini Uroševac u
kontinuitetu se obavljaju informativne kampanje za manjinske zajednice, dok opština Kačanik,
Dragaš, Junik, Novo Brdo, Mamuša, Gračanice i AKSM nisu pružale podatke. U opštini Istok
informisanje se obavlja kroz pisane i elektronske medije /brošura, letaka i slično i da ova
kampanja se obavlja prema kalendaru vakcinacije za decu i odrasle. Takođe održavaju se
predavanja za ličnu higijenu, zarazne bolesti, itd. U opštini Ranilug nije obavljena nijedna
kampanja, dok u opštini Đeneral Janković se obavljaju usluge primarne nege, stomatološka
služba, usluga vakcinacije, laboratorijske usluge, hitna služba i rentgenske usluge, kao i opština
Klokot je realizirala projekat za informisanje zajednica (žena) za zaštitu protiv raka dojke. U
opštini Klina u okviru kampanje za informisanje i podizanje svesti, sprečavanje hemoragične
groznice i korišćenje usluga, obavljene su informativne kampanje, različitih zajednica, dok u
opštini Kosovo Polje u kontinuitetu je rađeno na podizanju svesti o zdravlju zajednice RAE. U
opštini Kosovo Polje, zdravstveni radnici su posetili 118 porodica Zajednice RAE sa ciljem
podizanja svesti o zdravlju–posebno cilj rada na terenu je bio vakcinacija dece. U Dečane u
okviru strategije pružaju se informacije za sprečavanje infekcije i vakcinacije za sve građane bez
izuzetaka, u Glogovac i Orahovac informisanje se obavlja kroz pisane i elektronske medije i
brošura za sve. I opština Štrpce kao i ostale opštine je uključena u vakcinaciji. Mitrovica što se
tiče informativnih kampanji za manjinske zajednice u vezi sa porodičnim zdravljem,
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sprečavanje infekcije, vakcinacije i drugo, sve zajednice imaju pristupa na jednak način na sve
informacije koje se tiču prevencije u zdravstvu. U opštini Vitine nema posebne kampanje za
promovisanje vakcinacije, u opštini Štimlje samo je vakcinacija obavljena u celini, u opštini
Vučitrn ako se zahteva od manjinske zajednice, tada su spremni da im pružaju i ove usluge; u
opštini Srbica tokom ovog perioda su održani kontakti sa zajednicama kroz kancelarije za
zajednice. Posetili su ambulantu u Banji i Surogane, i pružili su podršku od strane opštine.
Zajednice nisu podneli neki poseban zahtev. U roku je razgovor za zapošljavanje jednog lekara i
medicinske sestre (srpska zajednica) u ovom lokalitetu. Što se tiče muslimanske zajednice i RAE
zajednice, oni imaju neometani pristup na sve usluge; u opštini Podujevo tokom 2013 godine
nije organizirana nijedna informativna kampanja; u opštini Obilić su organizirane od direkcija
zdravlja; u opštini Peći su organizirane kampanje za vakcinaciju zajednice RAE. Obavljene su i
posete na terenu od strane mobilnih ekipa za njihovo ohrabrivanje za vakcinisanje. U
kontinuitetu se održavaju okrugli stolovi i raspodeljuje se propagandni materijal po CFM
Opštine i kroz pisane i elektronske kroz medije; u opštini Priština zajednica RAE se savetuje da
donesu njihovu decu i o važnosti vakcinisanja prema službenom kalendaru. Ukoliko oni zbog
bilo kojeg razloga ne dovode svoju decu, oni se kontaktiraju telefonom ili se ponovo šalje poziv.
.

Opštine imaju pro-aktivan pristup vakcinaciji (mobilne ekipe, itd)

Opština Đakovica, Gnjilane, Vitine, Štimlje, Vučitrn, Podujevo, Obilić, Peć, Priština i Klokot
imaju pro-aktivni pristup vakcinaciji, u opštini Mališevo služba vakcinacije je ažurna i redovna
za sve bez izuzetaka, u opštini Lipljan vakcinacija dece zajednice RAE se obavlja prema
redovnom kalendaru vakcinacije. Vakcinacija školske dece je iznad 95% za godišta: godište 6-7,
godište 12-13; godište 18, dok za godište 1-5 godina vakcinacija se obavlja određenim
terminom pri CFM. U opštini Prizren tamo gde se ne pokrivaju od GCFM sa uslugama
vakcinacije, mobilne ekipe vakcinacije obavljaju ovu uslugu prema zakonu o Vakcinaciji.
Opština Kamenica ima ekipu koja deluje prema godišnjem planu za vakcinaciju gde se na
redovnim osnovama obavlja vakcinacija. Opština Uroševac ima pro-aktivan pristup vakcinaciji
gde osim zajednice RAE su vakcinisana i 87 dece. Opština Kačanik, Dragaš, Ranilug, Kosovo
Polje, Novo Brdo, Mamuša, Srbica, Gračanica i Klina nisu pružila odgovor, dok opština Istok
ima pro-aktivan pristup vakcinaciji i ima organiziranih mobilnih ekipa, to su ekipe koje
posećuju lica koja nemaju mogućnosti da dolaze u GCFM. Mobilne ekipe (Lekar, medicinska
sestra) obavljaju ove usluge po kućama građana, a posebna pažnja se pridodaje posetama kod
lica sa ograničenim licima. Opština Đeneral Janković ima pro – aktivan pristup vakcinaciji.
Opština Dečane ima pro – aktivan pristup vakcinaciji, u Glogovac vakcinacija se obavlja na
osnovu plana i rasporeda za vakcinaciju za 2013 godinu je 97%, u opštini postoji i sektor javnog
zdravlja i mobilna ekipa za zarazne bolesti i vakcinaciju. Opština Junik nema manjina niti
zajednica, niti ima akcioni plan za manjine i zajednice. Opština Orahovac ima pro-aktivan
pristup vakcinaciji i ima organizirane mobilne ekipe, to su ekipe koje posećuju lica koja nemaju
mogućnosti da dolaze u GCFM. Štrpce ima pro-aktivan pristup vakcinaciji. Pro-aktivan pristup
vakcinaciji u opštini Mitrovica za pomenute zajednice na kontinuiran način, pristup koji se
realizira kroz mobilne ekipe i Centara Familijarne Medicine, AKSM sada ne postoji mobilna
ekipa za vakcinaciju koja u velikoj meri bi olakšala pružanje svih zdravstvenih usluga na
terenu, tamo gde su one neophodne.
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7. ŽIVOTNA SREDINA I KLIMATSKE PROMENE

Povećanje ljudskih  i institucionalnih kapaciteta na sektoru životne sredine na centralnom i
lokalnom nivou

PODIZANJE KAPACITETA U VAŠOJ OPŠTINI NA SEKTORU ŽIVOTNE SREDINE

Broj obuka za opštinske službenike za primenu zakonodavstva o životnoj sredini

U opštini Đakovica za 2013 godinu nisu imali neku obuku za opštinske službenike u vezi sa
primenom zakonodavstva o životnoj sredini, u opštini Mališevo su održane 8 obuka za primenu
zakonodavstva o životnoj sredini, u opštini Lipljan nije održana nijedna obuka, u opštini
Prizren su održane 2 obuke, opština Kamenica je pružio uopštene odgovore ističući da opštinski
službenici su učestvovali na obuku u vezi sa zakonodavstvom o životnoj sredini tokom perioda
izveštavanja, dok opština Uroševac je održala 4 obuke. U opštini Kačanik za 2013 godinu su
nedostajale obuke na polju zaštite životne sredine, dok u opštini Gnjilane i Istok je održana
samo po 1 obuka za 2013 godinu. U opštini Ranilug su održane 3 obuke za životnu sredinu, U
opštini Đeneral Janković su održane razne nevladine obuke ali i od institucija kao što je IKAP,
u opštini Dragaš su održane 2 obuke za opštinske službenike, dok u opštini Klokot nisu imali
obuke inspektorata i službenika za zaštitu životne sredine. U opštini Klina, MSPP je
organizirala 1 obuku za neformalna naselja i dve obuke u 2012 godini za opštinske službenike
za proces izrade Planovi Urbanih Uređenja (2 službenika), Kosovo Polje, Orahovac, Gračanica,
Štrpce, Prishtina, Novo Brdo i AKSM nisu pružale odgovor, u Dečane su održane obuke za
podizanje kapaciteta osoblja, 2 obuke u Glogovac. U opštini Junik obuka za primenu
zakonodavstva o životnoj sredini ove godine nisu imali. U Mitrovici su održane 3 obuke za
opštinske dozvole za životnu sredinu u saradnji sa inspektoratom MSPP. U opštini Vitine,
Štimlje i Srbica su održane od 2 obuke za primenu zakonodavstva za životnu sredinu, u opštini
Mamuša je održana 1 obuka za zakonodavstvo za životnu sredinu, u opštini Vučitrn su održane
4 obuke za primenu zakonodavstva za životnu sredinu, u opštini Podujevo su realizirana 8
obuka u vezi sa primenu zakonodavstva za životnu sredinu, kao što su: efikasnost energije,
istraživanje o dodeli zemljišta, dan habitata, zelene površine, otpaci itd; u opštini Obilić su
održane 6 obuka za primenu zakonodavstva za životnu sredinu; u opštini Peć tokom 2013
godine su realizirana 3 obuke za opštinske dozvole za životnu sredinu.

Broj obuka održane sa opštinskim inspektorima životne sredine

Opština Đakovica, Peći, Vitine, Mamuša, Vučitrn, Srbica i Priština su pružale odgovor
isticanjem da su održane 2 obuke za opštinske inspektore životne sredine, u opštini Mališevo su
održane 4 obuka u saradnji sa USAID-in, opština Gnjilane, Lipljan, Uroševac, Istok, Dragaš,
Štimlje, Novo Brdo i Ranilug nisu održali nijednu obuku, u opštini Prizren su održane 3 obuke
sa opštinskim inspektorima, u opštini Kamenica inspektori životne sredine su učestvovali u
obuci sa temom opštinske dozvole za životnu sredinu, opština Kačanik, Kosovo Polje, AKSM,
Đeneral Janković, Štrpce, Mitrovica, Gračanica i Klokot nisu pružila odgovor. U opštini Klina je
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obučavan 1 inspektor za poljoprivredu i životnu sredinu, u Dečane, Glogovac, Podujevo, Junik i
Orahovac sa po 1 obukom, u opštini Obilić i Priština, su održane po 4 obuke sa opštinskim
inspektorima životne sredine.

Broj obuka za opštinske službenike u tretiranju neformalnih naselja

U opštini Đakovica je završena obuka o tretiranju neformalnih naselja, u opštini Gnjilane su
održane 2 obuke za opštinske službenike za obuku neformalnih naselja, u opštini Mališevo
nema neformalnih naselja, opština Lipljan Mitrovica su održale po 2 obuke, opština Prizren,
Ranilug, Kačanik, Junik i Istok nisu održali obuke u vezi sa neformalnim naseljima, opština
Kamenica, Đeneral Janković, Dragaš, Klokot Klina, Dečane, Kosovo Polje, Gračanica, Novo
Brdo i AKSM nisu pružila odgovor. U opštini Uroševac su održane 3 obuke, u Glogovac 1
obuka, 5 obuka u Orahovac, u Štrpce su održane 3 obuke za tretiranje neformalnih naselja koje
su organizirane od strane MSPP. U opštini Vitine, Mamuša, Srbica je održana po 1 obuka sa
opštinskim službenicima za tretiranje neformalnih naselja, u opštini Štimlje su održane 2 obuke,
u opštini Vučitrn su održane 4 obuke za tretiranje neformalnih naselja; u opštini Podujevo nisu
imali nijednu obuku; u opštini Obilić su održane 3 obuke; u opštini Peć nije održana nijedna
obuka, jer neformalna naselja su tretirana, u opštini Priština je bilo 0 obuka.

Broj obuka za opštinske službenike za proces izrade Planova Urbanog Uređenja

U opštini Đakovica, Gnjilane, Prizren, Istok, Junik, Ranilug nisu imali obuke za opštinske
službenike za proces izrade Planova Urbanog Uređenja, dok u opštini Kačanik su održane 2
obuke za proces izrade Planova Urbanog Uređenja i učestvovali su 4 službenika. U Dečane je
proces završen, 1 obuka u Glogovac, u Orahovac 5 obuka. Za Planove Urbanog Uređenja u
Štrpce je održana 1 obuka od strane UN-Habitat i u saradnji sa MSPP kao i 1 sa Logos. U
opštini Vitine i Peći nisu imali obuke za proces izrade Planova Urbanog Uređenja; u opštini
Štimlje su održane 2 obuke za proces izrade Planova Urbanog Uređenja; u opštini Vučitrn su
održane 4 obuke za proces izrade Planova Urbanog Uređenja; u opštini Srbica su održane 8
obuka za proces izrade Planova Urbanog Uređenja; u opštini Podujevo nisu imali obuke; u
opštini Obilić su održane 3 obuke, opština Priština je odgovorila da se Planovi Urbanog
Uređenja izrađuju od strane profesionalnih ugovorenih kompanija, u opštini Novo Brdo nema
planova uređenja izrađena od strane ORP i bilo je učešća opštinskih službenika tokom izrade.
Ostale opštine nisu pružale podatke za ovo područje.

Broj obuka za opštinske planere urbanizma za tumačenje novog Zakona za Prostorno
Planiranje

U opštini Đakovica ovaj proces je završen, opština Lipljan je održala 2 obuke, u opštini Prizren,
Istok, Junik, Orahovac, Vitine, Priština, Peći i Ranilug nisu održali obuke za opštinske planere
urbanizma za tumačenje novog Zakona za Prostorno Planiranje, u opštini Uroševac nije
održana nijedna obuka, u opštini Kačanik za opštinske planere urbanizma je održana 1 obuka i
učestvovali su 3 službenika, kao i u Glogovac su održane 2 obuke, u opštini Štimlje i Vučitrn su
održane po 2 obuke za opštinske planere urbanizma za tumačenje novog Zakona za Prostorno
Planiranje, u opštini Srbica su održane 8 obuka za opštinske planere urbanizma za tumačenje
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novog Zakona za Prostorno Planiranje, u opštini Obilić su održane 3 obuke. Ostale opštine nisu
pružale podatke za ovo područje,

Broj opštinskih inspektora za životnu sredinu

Opština Đakovica i Priština imaju po 3 opštinskih inspektora životne sredine, opština
Mališevo, Prizren, Kačanik, Glogovac, Ranilug, Štimlje, Podujevo, Dragaš, Junik, Klina,
Orahovac, imaju po 1 opštinskog inspektora životne sredine, u opštini Kamenica, Vitine,
Vučitrn, Peći, Obilić, Dečane su po 2 inspektora životne sredine, dok u opštini Uroševac, Novo
Brdo i Istok nema nijednog inspektora. Ostale opštine nisu pružale podatke.

Neformalna naselja uključene su na opštinskim prostornim planovima

U opštini Đakovica su 5 neformalnih naselja, 3 odabranih i 2 u procesu neformalnih naselja.
Opština Mališevo i Ranilug su odgovorili da nemaju neformalna naselja, u opštini Lipljan su 7
neformalnih naselja, opština Prizren, Đeneral Janković, Dragaš, Kosovo Polje, Mitrovica, AKSM
i Klokot nisu pružila odgovor, opština Kamenica je odgovorila da opštinska naselja su
uključena na ORP, dok u opštini Uroševac za vreme izveštavanja su uključila ukupno 3
neformalnih naselja. U opštini Kačanik neformalna naselja su uključena na opštinske prostorne
planove. Opština Istok je odgovorila da dva neformalna naselja su uključena na opštinskom
prostornom planu. U opštini Klina su 7 neformalna naselja koja ostaju da se uključuju u RRP, u
Dečane su uključena na razvojni prostorni plan, u Glogovac 3 naselja, Poklek, Naselje Feronikel
i Komoran (Novo Naselje, u Junik su ukupno 3 neformalna naselja koja su uključena na
odobrene opštinske prostorne planove odobrena, jedno neformalno naselje u opštini Orahovac,
nije tretirano nijedno neformalno naselje u opštini Štrpce, Opština Gračanica je izradila Lokalni
Akcioni Plan Životne Sredine i isti je u procesu sprovođenja. Od neformalnih naselja uključene
na opštinskim prostornim planovima u opštini Vitine su 3 neformalnih naselja koja su uključena
u opštinske prostorne planove, i 3 naselja su uređena od 6 koliko su bila na početku godine), u
opštini Štimlje su 3 formalna naselja, opština Mamuša je odgovorila da nema neformalna
naselja, u opštini Vučitrn nekoliko neformalnih naselja su uključena na opštinske prostorne
planove; u opštini Srbica su evidentirane službeno dva neformalna naselja: Rudnik i Donji
Kopilić, ova neformalna naselja su uključena na opštinske prostorne planove, u opštini
Podujevo 1 naselje (Kuvajta); u opštini Obilić 5 naselja, u opštini Peći sva neformalna naselja su
uključena na opštinske prostorne planove: “Zatra”, “Dž. Kada”, “7 Septembar”,”Kristal” i
“Aslanova česma”, u opštini Priština neformalna naselja su tretirana kroz planove uređenja, u
opštini Novo Brdo neformalna naselja su uključena na ORP.

DA SE PRODUBI SARADNJA IZMEĐU INSTITUCIJA KOJE IMAJU UTICAJA I
ODGOVORNOSTI NA SEKTORU ŽIVOTNE SREDINE

Saradnja između ministarstava i opština na sektoru životne sredine

Broj zajedničkih aktivnosti o životnoj sredini između opština i relevantnih ministarstava

Opština Đakovica je imala 3 aktivnosti, u opštini Gnjilane u 2013 godini je realiziran projekat
Studije Izvodljivosti za otpadne vode i postrojenje za čišćenje voda od kompanije ( ËYG) sa
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donacijom Evropske Komisije, u opštini Mališevo su obavljene 2 aktivnosti sa ministarstvom
životne sredine, postavljeni su kontejneri u celom gradiću, kao i uključena su i 8 sela u
uslugama prikupljanja smeća, kojom prilikom su postavljene tablice sa natpisom “Ne bacajte
smeće ”, u opštini Lipljan je održana 1 aktivnost gde je obavljena identifikacija ilegalnih
deponija sa AUOO, opština Prizren je odgovorila da broj zajedničkih aktivnosti o životnoj
sredini između opštine i relevantnih ministarstava su 5 obaveznih aktivnosti i 10 neobaveznih.
Opština Kamenica nije pružila odgovor, dok u opštini Uroševac je bilo zajedničkih o životnoj
sredini sa MSPP “ Da očistimo Kosovo”. U opštini Kačanik je izostala saradnja između MSPP i
opštine, posebno između inspekcija, uprkos kontinuiranih poziva od opštinske inspekcija
upućeno Ministarstvu za zajedničke inspekcije, dok u opštini Istok nije bilo takve aktivnosti u
2013 godini. Opština Ranilug je održala 2 aktivnosti, opština Đeneral Janković tokom 2013
godine sa MSPP su realizirali akciju “ Da očistimo Kosovo”, redovni nadzor zagađenja vazduha
od HMIK, identifikacija ilegalnih deponija, čišćenje reke Lepenac od otpatka azbesta. Opština
Dragaš je realizirala 3 aktivnosti, dok opština Klokot nisu imali takve sastanke. U nastavku je
Projekat Evropskog Saveta, MSPP, MPŠRR i Opština Klina za inventarizaciju PRIRODNIH
PEJSAŽA, Kosovo Polje nije pružila odgovor, u Dečane je bilo 2 aktivnosti, saradnja sa dotičnim
Ministarstvom i lokalnom upravom, za efikasnost ispunjenja ciljeva za zaštitu životne sredine,
Opština Glogovac u saradnji sa (MPŠRR) na sektoru životne sredine je obavila ove aktivnosti:
određene su lokacije ilegalnih deponija u opštini, je usvojila Uredbu za upravljanje otpatka ima
radnu grupu, među obavljenih aktivnosti su -Obavljanja akciju za čišćenje otpatka datumom 1
April i na datum 22 April 2013 organizirane od Opština (DJU&E realizacija dva pilot projekata
od opština u saradnji sa Nemačkim GIZ-in- i jedna NVO za dva udruženja u Trsteniku i
Komoranu, snabdevajući ih sa 1300 kontejnera dok opština je kupila 27 kontejnera 1.2 m3.
Akcija "Da očistimo Kosovo". Zajednička akcija opštine Junik i MSPP. Izrada Lokalnog
Akcionog Plana u Životnoj Sredini (dokumenti), Rehabilitacija opreme za tretiranje zagađenih
voda u ulici Beriša (kapitalna investicija) itd., u Orahovac su preduzete aktivnosti Odnosi
saradnje su na nivou pomoći u opštini Gračanica, u AKSM Sporazum sa Ministarstvom Sredine
i Prostornog Planiranja za licenciranje operatora i deponije u Balaban nedostaje i Mitrovica. U
opštini Vitine je beležena 1 zajednička aktivnost između Ministarstva i opštine; u opštini Štimlje
je beležena 1 aktivnost (zagađenje od kamenoloma), u opštini Mamuša je održana Aktivnost u
MPP u izradi ORP; u opštini Vučitrn je održana jedna (1) aktivnost – 24 Maj; u opštini Srbica su
održane 6 zajedničke aktivnosti gde vredi da se ističe 1. Identifikacija ilegalnih deponija sa
AUOO 2. Uređenje rečnog korita i uređenje za oko 3. Radovi na kanalizaciju u nekoliko sela; u
opštini Podujevo je obavljena 1 aktivnost u vezi sa objavljivanjem nekoliko zaštićenih prirodnih
zona; u opštini Obilić su realizirana 3 projekta; u opštini Peći sporazum sa MŽSPP je
zadovoljavajući. Tokom 2013 godine imamo 2 zajedničkih aktivnosti: Datumom 24 Maj 2013 je
održana zajednička aktivnost “Da očistimo Kosovo za jedan dan”, je izrađen zajednički
“Prostorni Plan za nacionalni plan Prokletije ”, u opštini Priština broj zajedničkih sastanaka o
životnoj sredini sa relevantnim ministarstvom nastavljaju se jedan od zajedničkih projekata koje
imaju tokom godine i zajedničkih aktivnosti životne sredine svake godine, takođe su održane
različiti sastanci sa predstavnicima Obdusmana što se tiče aplikacije na lokalnom nivou zakona
o buci gde smo primili različite žalbe od građana. Učešće na prikazivanja organizirane od
MSPP, sa temom – “Studiranja zagađenja poljoprivrednog zemljišta na Kosovu”. Učešće u
Ministarstvu Infrastrukture sa temom – “Smanjenje PM od saobraćaja, ispunjenje standarda EU
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za kvalitet vazduha u gradu Priština 2020”, datumom 28.05.2013 okrugli sto sa temom “Zločini
u Životnoj Sredini ” učesnici MSPP, Opština Priština, OEBS, opština Novo Brdo bilo je nekoliko
sastanka sa ministarstvom ŽSPP u vezi sa životnom sredinom.

SPROVOĐENJE POLITIKA O ŽIVOTNOJ SREDINI SA CILJEM POBOLJŠANJA STANJA
ŽIVOTNE SREDINE

Primena politika životne sredine za poboljšanje stanja životne sredine

Stvaranje novih zelenih površina

U ovim opština su uređene nove zelene površine: u opštini Đakovica, Gnjilane, Mališevo,
Lipljan, Kosovo Polje, Vitine, Prizren, Kamenica, Glogovac, Štrpce, Vitine, Štimlje, Mamuša,
Vučitrn, Klokot, Srbica, Klina, Podujevo, Obilić, Priština.
Dok ove opštine nisu imali novih zelenih površina: u opštini Uroševac, Orahovac i Istok. Dok
Ostale opštine nisu pružale podatke.

Nivo primene lokalnog akcionog plana u životnoj sredini

U opštini Đakovica Gnjilane je primenjen u celini Lokalni Akcioni Plan u Životnoj Sredini,
opština Mališevo nije pružila odgovor za ovo područje, opština Lipljan, Kačanik i Prizren još
nisu odobrili LAPŽS (lokalni akcioni plan za životnu sredinu), opština Kamenica, Ranilug,
Đeneral Janković, Gračanica, Mitrovica, Mamuša, Novo Brdo, Srbica, AKSM i Klokot nisu
pružale podatke, dok opština Uroševac je odgovorila da postepeno primenjuje lokalni akcioni
plan za životnu sredinu. Opština Istok primenjuje prvu fazu lokalnog akcionog plana u životnoj
sredini, dok opština Dragaš je u procesu usvajanja LAPŽS. U opštini Klina, lokalni akcioni plan
za životnu sredinu 2009-2015 (odobren datumom 01.10.2009 u Skupštini Opštine) se sprovodi, u
Kosovo Polje se u značajnoj meri sprovodi, u opštini Dečane je izrađen plan o životnoj sredini
od Direkcija Inspekcije, Urbanizma i Lokalnih Usluga za period 2012-2017 i u primeni je uredba
za opštinske dozvole o životnoj sredini koji je odobren. Opština Glogovac i Štrpce nemaju
lokalni akcioni plan za životnu sredinu. Opština Junik i Orahovac se primenjuje osrednje.
Politike o životnoj sredini su sprovođene prema Strategiji i akcionim planom za životnu sredinu
2011- 2015, je bila jedna od glavnih politika. U opštini Vitine lokalni akcioni plan za životnu
sredinu samo je napravljen kao nacrt - nije funkcionalan, u opštini Štimlje se primenjuje kroz
kompaniju “Pastertia”, u opštini Vučitrn je u izradi LAP za životnu sredinu, unutar 2 meseci do
završetka; u opštini Podujevo je na izvanrednom nivou; u opštini Obilić se primenjuje u celini; u
opštini Peći LAPŽS je odobren u 2010 godini i primenjuje se na zadovoljavajući nivo, u opštini
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Priština nema lokalnog akcionog plana za životnu sredinu, imali su sastanke sa donatorima i
obećano im je da će dobiti podršku u izradi ovog plana.

Opštinski izrađeni planovi za upravljanje smećem i nivo njihove primene

Opština Đakovica, Lipljan, Dragaš, Kosovo Polje, Mamuša, Podujevo i Klokot nemaju plan za
upravljanje smeća, opština Mališevo je odgovorila da se otpaci upravljaju od“Eko – Region”
kroz jedinicu Lumi, opština Gnjilane i Prizren imaju plan za upravljanje čvrstog smeća, opština
Kamenica je izrazila nezadovoljstvo u vezi sa upravljanjem regionalnih preduzeća za otpatke.
Dok, opština Uroševac je odgovorila da je osnovala zajedničku komisiju između direkcije za
javne usluge i regionalnog preduzeća–pastertia za izradu opštinskog Plana upravljanje smeća.
Opština Kačanik Dečane, Gračanica i Đeneral Janković nisu pružila odgovor, dok opština Istok
je odgovorila da plan za upravljanje smeća postoji i isti se sprovodi u kontinuitetu. Opština
Ranilug je pružila uopšten odgovor ističući činjenicu da upravljanje smeća u opštini se obavlja
na osnovu Zakona za osnivanje opštinskih preduzeća. U opštini Kline, plan prikupljanja smeća
se sprovodi u celini. Rezultat se vidi proširenjem prikupljanja smeća i u ruralnim sredinama, i
primećuje se prikupljanjem smeća i u ruralnim zonama, u opštini Glogovac u saradnji sa
Nemačkim GIZ-om su u procesu izrade plana upravljanja smeća kao i sprovođenje Pilot
projekta za ubacivanje u sistem upravljanja smeća u Komoran i Trstenik, u Junik opštinski Plan
za upravljanje smeća je izrađen i primenjuje se, u Orahovac postoji plan za upravljanje smeća i
nivo primene je mnogo dobar. Planovi za upravljanje smećem u opštini Štrpce su predviđene sa
ORP. U Mitrovici opštinski planovi su sprovođene prema strategiji i akcionim Planom za zaštitu
životne sredine. U AKSM Licenciranje deponije u Balaban od Ministarstva Životne Sredine i
Prostornog Planiranja, licenciranje operatora PP BOŠ VAL odstranjivanje ilegalnih Deponija na
Severu Mitrovice – čišćenje leve obale reke Ibar kod tri solitera, popravka kanalizacija u
Rudarsko Naselje (Mikro-naselje) priključak stambenih objekata u mreži kanalizacija u naselju
Kroi i Vitakut (Brđani). U opštini Vitine opštinski Plan za upravljanje smeća je izrađen i u prvim
je fazama pred primenjivanja; opština Štimlje i Srbica nisu pružila odgovor, u opštini Vučitrn
direkcija za javne usluge u koordinaciji sa javnim preduzećem“Uniteti” ima plan za upravljanje
smeća koji je primenjen delimično, opština Obilić je odgovorila opštinski plan; opština Peći
zajedno sa kompanijom prikupljanja smeća“Higjiena” je usvojila i sprovodi Plan upravljanja
smeća; opština Priština ima opštinski plan za upravljanje smeća i takođe ima opštinsku uredbu
za upravljanje smeća koju dobro sprovode, u opštini Novo Brdo i dalje se nastavlja upravljanje
smeća u okviru kompanije Eko Higjiena Gjilan, kroz jedinice u Novo Brdo.

Izveštaj stanja smeća je objavljen

U ovim opštinama je objavljen izveštaj o smeću: opština Đakovica, Obilić, Junik, Dečane,
Glogovac, Orahovac Štrpce, Istok, Uroševac, Mališevo i Gnjilane, opština Lipljan je odgovorila
da smeće imaju količinu od 44.61 kg/ godišnje po glavi stanovnika, opština Prizren je
odgovorila da izveštaj o stanju smeća ne priprema opština jer ne upravlja otpacima, upravljanje
smeća se obavlja od KRM Eko Region koji izveštava pri RKVO. Dok, opština Klokot održava
evidenciju i izveštava pri opštinskim telima. U opštini Vitine izveštaji o stanju smeća su interni–
nisu objavljene, u opštini Vučitrn stanje smeća je izveštavano u okviru sistema upravljanja
performanse u MALS gde od 67 naselja 27 njih se pružaju usluge, ovaj izveštaj je objavljen
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datumom 15 januar 2014 na službenoj stranici MALS; u opštini Podujevo je interni izveštaj
opštine. Ostale opštine nisu pružale datih.

Studija opravdanosti za proglašenje zaštićene zone u opštini je završen

Studija opravdanosti je obavljen u opštine Đakovica, Peći, Podujevo,Vitine, Dečane, Lipljan,
Uroševac. Dok opština Istok i Obilić nisu imale neku aktivnost na ovom području za ovaj period
izveštavanja, u Glogovac je u procesu, opština Junik, Klokot i Orahovac nemaju zaštićenih zona.
U opštini Štrpce, zaštićene zone su predviđene od strane Ministarstva, u opštini Štimlje nema
zaštićenih zona, opština Vučitrn je odgovorila da nije izvršila studiju opravdanosti, dok opštine
nisu pružale podatke.

Broj kamenoloma u opštini i njihov uticaj na životnu sredinu

U opštini Đakovica, Dragaš, Kamenica, Dečane, Vučitrn, Podujevo, Peć i Klokot su po 2
kamenoloma, u opštini Mališevo i Istok su po 7 kamenoloma, u opštini Lipljan su 9, u opštini
Prizren i Glogovac su po 5 kamenoloma, u opštini Uroševac ukupno su 6 kamenoloma, u
opštini Kačanik deluju 8 kamenoloma. Opština Gnjilane, Ranilug i Đeneral Janković nisu
pružila odgovor. U opštini Klina su 8 kamenoloma, dok Kosovo Polje, Gračanica i AKSM nisu
pružale odgovor. U opštini Junik, Srbica i Štrpce je po 1 kamenolom. U opštini Mitrovica i Novo
Brdo su po 4 kamenoloma, u opštini Vitine i Priština su po 3 kamenoloma, u opštini Štimlje 11
kamenoloma (1 identifikovani kamenolom i identifikovan kao zagađivač), u opštini Mamuša i
Obilić nema kamenoloma.

Procena uticaja na životnu sredinu prema pravnim

U opštini Đakovica, Orahovac, Vučitrn, Peć, Prishtina, Kosovo Polje, Mitrovica, Uroševac,
Dečane, Junik Istok, Dragaš i Mališevo se vrši u potpunosti procena životne sredine prema
pravnim odredbama, u opštini Lipljan i Prizren se obavlja od MSPP, Opština Kamenica ima
opštinsku uredbu, isticanjem da je bilo ne-usaglašavanja akcija između opštine i Ministarstva, u
opštini Klokot, Vitine i Štimlje procena uticaja na životnu sredinu se primenjuje delimično, u
opštini Glogovac od januara ove godine se zahteva i opštinska dozvola životne sredine, u
opštini Podujevo, Novo Brdo i Obilić se primenjuju u celosti, dok Ostale opštine su pružale
odgovor,

8. FINANSIJSKI SPORAZUM

Program među-graničnog sporazuma

Nivo među-graničnog sporazuma

Opština Mališevo, Lipljan je odgovorila da nisu imali projekat u sferi među-graničnog
sporazuma, u opštini Gnjilane Savet Evrope je otvorio Kancelariju Agencije za Lokalnu
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Demokratizaciju u opštini Gnjilane, i od tada Opština Gnjilane je deo Među-graničnog
Sporazuma, opština Prizren je pružila odgovor ističući da razvoj zasnovan na regione smatra se
kao jedan novi pristup koji omogućava održiv razvoj ruralnih među-graničnih regiona kroz
primenu načela uključivanja, učešća i fleksibilnog pristupa i obezbeđuje integraciju i
koherentnost. Zajednički cilj takvog okvira je korišćenje mogućih kapitalnih, lokalnih i
nacionalnih resursi, kao i spoljnu pomoć za stvaranje uslova i podizanjem kapaciteta sa ciljem
povećanja ekonomskog nadmetanja među-graničnog regiona“Šara”. Opština Kamenica je
naglasila da u saradnji sa gimnazijom su bratimljeni sa jednom opštinom u Turskoj i u okviru
toga su održala sastanke sa MALS u vezi sa među-graničnom saradnjom i bratimljenjem, kao i
za promovisanje zakona u vezi sa ovim pitanjem. Opština Đeneral Janković ima sporazum o
saradnji sa opštinama Republike Makedonije, kao što su opštine: Sopište, Haraćina, Studenićan,
Šutke i realizirala je obostrane posete sa dotičnim opštinama, dok u opštini Klokot nema takvih
programa za među-državnu saradnju. U Kosovo Polje jedini projekat u partnerstvu sa opštinom
Obilić koji je odabran je projekat za podsticanje malih biznisa u području poljoprivrede radnim
alatkama koji je finansiran u procentu 50%-50% od opštine i MALS, u Dečane nivo među-
granične sporazuma je u potpunom skladu pravne procedure u skladu sa institucionalnim
gledištima, u Junik trenutno su u početnoj fazi sporazuma, i tom prilikom su izrazili zajedničko
interesovanje kroz 4 projekata za među-graničnu saradnju, uz nadu da ovi projekti će se
odabrati za finansiranje sa ciljem produbljivanja sporazuma i stvaranje  zajedničkih struktura za
nadzor i funkcionisanje. Opština Štrpce, Mitrovica, Gračanica, AKSM, Vučitrn, Štimlje, Obilić,
Priština, Peći i Orahovac nisu odgovorili, opština Glogovac i Klina su isticali da nemaju projekte
za među-graničnu saradnju. U opštini Vitine je održan 1 sastanak sa divizijom za
međuopštinsku saradnju predstavnika su bili od opština Vitine i Klokot, gde su raspravljani
zajednički projekti i mogućnosti sporazuma ubuduće, kao i raspravljano je za projekte
bratimljenja, i takođe je raspravljena mogućnost da ubuduće i Ministarstvo da pomaže u
projektima među-opštinske, među-granične saradnje i bratimljenja, u opštini Mamuša nema
nijednog među-granične sporazuma, opština Srbica je odgovorila da nema zajedničkih među-
graničnih projekata, opština Podujevo je odgovorila da za sada nemaju među-graničnu
saradnju, opština Novo Brdo je odgovorila da do sada nisu imali neku među-državnu saradnju
niti nekog procenjenog projekta koji je odabran.

Broj procenjenih i odabranih projekata

U opštini Đakovica su odabrani 41 projekta, u opštini Gnjilane su održane konferencije i
organiziranja u vezi sa među-graničnim sporazumom, ali nemamo neku brojku u vezi sa
realizacijom projekata, u opštini Prizren je procenjen i odabran 1 projekat, opština Kamenica je
u partnerstvu sa Opštinom Želine u Makedoniji i očekuje se da bude korisnik jednog granta u
vrednosti od 250.000 evra. Opština Kačanik je odgovorila da nije imala projekte što se tiče
među-graničnim sporazumom u 2013 godini. Opština Istok nije bilo nekog među-graničnog
projekta u 2013 godini, dok opština Dragaš je realizirala 2 projekta. U Dečane su realizirana 27
projekta, u opštini Junik projekti za koje su aplicirali za među-graničnu saradnju su još uvek u
fazi procene i odabiranja. U opštini Vitine su inicirana 3 projekta za među-graničnu saradnju za
2014, u opštini Štimlje 2 projekta su izabrana zajedno sa susedni opštinama Uroševac i Lipjan, u
opštini Obilić 1 projekt je izabran od fond MALS za Ekonomski Regionalni Razvoj 2013, koji je
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bio u partnerstvu sa Opštinom Kosovo Polje: naziv projekta “Razvoj poljoprivrede uslov za
ekonomski razvoj ”, u opštini Peći nisu imali projekta koji je izabran za među-granični
sporazum tokom 2013 godine. Ostale opštine nisu pružila odgovor na ovom području,

Broj potpisanih ugovora

U opštini Đakovica su potpisani 41 ugovora, u opštini Prizren su potpisana 4 ugovora, opština
Kačanik i Istok su odgovorili da nisu imali projekte što se tiče među-graničnog sporazuma u
2013 godini, dok opština Dragaš i Kosovo Polje su potpisali po 1 ugovor. U Dečane su potpisani
25 ugovora, u Junik i Glogovac nema nijednog potpisanog ugovora. U opštini Štimlje je 1
potpisani ugovor sa opštinom Uroševac za put Molopolc-Dremjak, u opštini Obilić je 1
potpisani ugovor, opština Peći ima sporazum sa Opštinom Plave (Crna Gora). Ostale opštine
nisu pružila odgovor na ovom području,

Broj obuka za potencijalne aplikante (K3 - 2013)

U opštini Đakovica nisu imali nijednu obuku, opština Kačanik je odgovorila da nismo imali
projekte što se tiče među-graničnog sporazuma u 2013 godini. Opština Istok je pružila uopštene
odgovore procenjujući da Agencija za Regionalni razvoj-Zapad (ARR) i Institut Riinvest su
organizirali za opštinske službenike regiona Peći obuku za izradu projekata. U opštini Dragaš
broj obuka za potencijalne aplikante je 1. U Dečane su održana 2 obuke, u Junik 4 obuke, dok u
Glogovac 2 obuke. Ostale opštine nisu pružila odgovor na ovom području.

Poziv za predloge je završen i objavljen

U opštini Đakovica nisu imali neki završeni predlog, u opštini Gnjilane poziv za projekt
predloge je objavljen sa referentnim brojem: EvrapeAid /135-229/LACT/MK, opština Gnjilane
je aplicirala na gore pomenutom pozivu u partnerstvu sa Opštinom Čair (Makedonija) u meri
1.1, opština Kačanik i Peći su odgovorili da nisu imali pozive za projekat što se tiče među-
graničnog sporazuma u 2013 godini. U opštini Istok se pripremaju za apliciranje u poziv za
predlog– fondovi EU tako i za među-granične projekte. U Dečane je otvoren poziv za zajedničke
projekte Kosovo-Crna Gora od EU. Glogovac je pozitivno odgovorila. Kosovo Polje je bila
učesnica na većini obuka i pozive za projekt predloge. U Junik je bilo 1 poziva za među-graničnu
saradnju između Kosova i Albanije. Ostale opštine nisu pružila odgovor na ovom području

Zajedničke strukture za nadzor je osnovana i funkcionalna

U opštini Đakovica su osnovana i funkcionalna su tela za nadzor, u opštini Gnjilane deo
Zajedničkog Tehničkog Sekretarijata, čiji je deo Kancelarija Antene, postavljena u prostorijama
ARR Istok, prostorija je data od strane opštine Gnjilane. To dokazuje spremnost Opštine za
podršku procesa i regionalnih među-graničnih razvoja. Opština Kačanik je odgovorila da nisu
imali projekte što se tiče među-graničnog sporazuma u 2013 godini. Opština Istok je pružio
odgovor, ističući da nisu osnovale takve strukture. U Junik su u početnoj fazi sporazuma,
ukoliko se izabere neki projekat, tada će se osnivati zajedničke strukture za nadzor, dok u
opštini Glogovac nema zajedničkih struktura. Opština Štimlje je osnovala zajedničke strukture
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nadzora, opština Obilić je odgovorila da je funkcionalna, opština Peći nema osnovanih
zajedničkih struktura za nadzor. Ostale opštine nisu pružila odgovor na ovom području,

ZAKLJUČCI

- Sve opštine su dobila uputstava od centralnog nivoa osim opštine Kamenica,
Srbica i Istok koje nisu dobile nijedno uputstvo od centralni nivo;

- Opštine i ministarstva su pružale razne obuke na lokalnom nivou;
- Učešće civilnih službenika u obuke je zadovoljavajuće;
- Povećanje učinka u radu i u pružanju usluga na lokalnom nivou je evidentno;
- Opštine su beležile napredak u uprošćavanju i skraćivanju trajanja procedura;
- Povećanje sigurnosti i verodostojnosti dokumenata izdate od opština je dostiglo

zadovoljavajući nivo;
- U opštinama ostaje visok broj učenika koji su napustili osnovnu, srednju nižu i srednju višu
školu;

- Opštine još ne upravljaju fondom za re-integraciju;
- U opštine su podneti veliki broj zahteva za fond za re-integraciju;
- Povratnici u opštinama su pomagani u zapošljavanju, obrazovanju, jeziku i profesionalne

obuke;
- Sporazum između centralnog i lokalnog nivoa na polju fonda za re-integraciju je

poboljšan;
- U opštini Uroševac, Klina i Klokot još nije izrađen razvojni program za

sektor poljoprivrede;
- Grupa Lokalnog Delovanja nije osnovana u opštini Kamenica i Klokot;
- U opštine, nivo kazni za prekršaj i krivična dela za štetočine i

Ilegalnih korisnika šuma je visok;
- Nastala šteta od požara u opštinama je značajno;
- Opština Đeneral Janković, Klina, Kosovo Polja, Dečane, Gračanica, Vitine i Klokot

nisu osnovale Centre za Ruralni Savet i Savet za Biznise;
- Opštinska jedinica za Unutrašnju Reviziju nije osnovana u opštini Đeneral Janković

i Klokot;
- Opštine Đakovica, Lipljan, Istog, Štrpce i Đeneral Janković nisu osnovale Komitet

za Unutrašnju Reviziju;
- Opštine su uključile NVO u pružanju usluga socijalne pomoći;
- U svim opštinama, manjinske zajednice imaju jednak pristup zdravstvenim uslugama;
- Povećana je saradnja između ministarstava i opština na sektoru životne sredine;
- Opština Đakovica, Lipljan, Dragaš, Kosovo Polje, Mamuša, Podujevo i Klokot

Nemaju plan za upravljanje smeća;
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OPŠTE PREPORUKE

- Centralni nivo da pruža potrebna uputstva za lokalni nivo;
- Opštine da pružaju podatke na određenim područjima od izveštaja za APSSP 2013;
- Opštine da preduzimaju akcije i prikladne mere u vezi sa sprečavanjem učenika koji

pokušavaju da napuštaju osnovnu, srednju nižu i srednju višu školu;
- Opštine da upravljaju fondom za re-integraciju;
- Da se izradi razvojni program za sektor poljoprivrede u opštini Uroševac, Klina i

Klokot;
- Da se osnuje Grupa Lokalnog Delovanja u opštini Kamenica i Klokot;
- Opštine da preduzimaju koherentne akcije sa ciljem sprečavanja oštećenja i ilegalnog

korišćenja šuma;
- Opštine da budu pažljive u sprečavanju šteta izazvanih od požara;
- Opština Đeneral Janković, Klina, Kosovo Polje, Dečane, Gračanica, Vitine i Klokot da osnuje

Centre za Ruralne Savete i Savete za Biznis, ove savetodavne usluge treba da se pruže prema
članu 28 Zakona Br. 03/L-098 za Poljoprivredu i Ruralni Razvoj;

- Da se osnuje Opštinska jedinica za Unutrašnju Reviziju u opštini Đeneral Janković i
Klokot u skladu sa članom 10 Zakona Br. 03/L-128 za Unutrašnju Reviziju;

- Da se osnuje Komitet za Unutrašnju Reviziju u opštine Đakovica, Lipljan, Istog, Štrpce
i Đeneral Janković u skladu sa članom 6 Zakona Br. 03/L-128 za Unutrašnju Reviziju.

- Opština Đakovica, Lipljan, Dragaš, Kosovo Polje, Mamuša, Podujevo i Klokot
da izrađuju plan za upravljanje smeća kao što se određuje Zakonom Br. 04/L-060 za
Smeće;
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