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RAPORT VJETOR I KOMITETIT PËR KOMUNITETE PËR VITIN 2018 
 
 

1. Gjendja e sigurisë 
 

Gjendja e përgjithshme e sigurisë gjatë vitit 2018 ka qenë e mirë dhe stabile. Sipas 
raportimeve të përfaqësuesve të komuniteteve jo shumicë dhe Policisë së Kosovës, nuk 
është regjistruar asnjë ekses ndëretnik në territorin e Komunës së Prishtinës. 
 
 
2. Qasja e komuniteteve jo shumicë në shërbimet publike 
 
Komunitetet jo shumicë kanë pasur qasje të mira në shërbimet publike në të gjitha 
institucionet komunale. Komiteti për Komunitete, drejtoritë komunale me shërbimet e 
tyre, u kanë kushtuar mjaft kujdes anëtarëve të komuniteteve, atyre që kanë kërkuar të  
pajisen me dokumentacion personal, familjar dhe pronësor. 
 
 
3. Takimet e Komitetit për Komunitete 
 
Gjatë vitit 2018 Komiteti për Komunitete ka mbajtur 10 takime, në të cilat takime janë 
shqyrtuar këto çështje: 

- Hartimi i Planit të punës së Komitetit për vitin 2018,  
- Bashkëpunimi me drejtoritë dhe institucionet e tjera të Komunës: Kryetarin, 

Nënkryetarin, Drejtorin e Administratës, Zyrën Komunale për Komunitete dhe 
Kthim, zyrtarët e OSCE-së, MKK, Policinë e Kosovës, KFOR-in, zyrtarë të 
organizatave jo qeveritare dhendërkombëtare, 

- Shqyrtimi i kërkesave dhe ankesave të anëtarëve të komuniteteve mbi gjendjen e 
tyre ekonomike-sociale, të sigurisë, dhe objektivat e përbashkëta të kthimit dhe ri 
integrimit, 
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- Vlerësimi i vizitave të kryera në rajonet me anëtarë të komuniteteve, institucioneve 
komunale-shkollave në mjediset ndëretnike, familjeve, organizatave shoqërore dhe 
aktiviteteve të tjera në bazë të Planit të punës të Komitetit për Komunitete në vitin 
2018, 

- Ka shqyrtuar evidencën e Familjeve të cënueshme të komuniteteve për ndihmë 
duke i njoftuar drejtoritë kompetente dhe zyrtarëtkomunal, 

- Komiteti gjatë seancave ka nxjerrë shumë konkluzione, të cilat ia ka drejtuar 
drejtorive përkatëse për t’i implementuar ato, 

- Ka shqyrtuar dhe vlerësuar projekte të ndryshme për zhvillimin e komuniteteve jo 
shumicë të përgatitura nga ZKKK, 

- Ka përcjell dhe përkrah projektet e ndryshme për ndarjen e mjeteve përfituesve si 
dhe Shqyrtimin e e kërkesave të anëtarëve të komuniteteve, 

 
 

4. Vizitat e Komitetit për Komunitete 
 

Gjatë vitit 2018 Komiteti për Komunitete përmes komisioneve dhe grupeve punuese 

ka vizituar, si në vijim: 

- Shkollën fillore multietnike“Asim Vokshi” Prishtinë, 

- Shkollën fillore multietnike “ Elena Gjika” Prishtinë, 

- Shkollën fillore multietnike” Emikn Duraku”– nxënësit e komunitetit ashkali, 

- Shkollën fillore multietnike “ Naim Frasheri” - nxënësit e komunitetit boshnjak 

dhe rom.  

 
 

 
5. Kërkesat 

 
Gjatë vitit 2018 Komiteti për Komunitete ka shqyrtuar të gjitha kërkesat dhe ankesat e 
anëtarëve të komuniteteve: për dru zjarri, kontenjere mbeturinash, ndihmë emergjente, 
strehim, riparime, fatura te dyfishta te mbeturinave dhe për kompensim dëmi. Këto kërkesa 
janë proceduar në drejtoritë përkatëse për realizimin e tyre. Disa prej tyre janë realizuar, te 
tjerat presim pergjegje ne vazhdim. 
 
 

6. Projektet për zhvillim të komuniteteve joshumicë në Komunën e Prishtinës 
 

Gjatë vitit 2018 Komiteti për Komunitete i përkrahi projektet për investime kapitale 
të dala nga Zyra për Komunitete, për zhvillim komuniteteve për vitin 2018. 
 
Projektet për investime kapitale të dorëzuara në Drejtorinë e Shërbimeve Publike 
dhe Drejtorinë e Investimeve Kapitale dhe menaxhimit të kontratave për vitin 2018 
janë, si vijon: 
 
1. Ndërtimi i fushës së futbollit dhe basketbollit në Bërnicën e Poshtme 
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2. Ndërtimi i trotuarit në rrugën kryesore në Bërnicën e Poshtme në njërin krah me 
gjatësi përafërsisht 2.5 km 

3. Asfaltimi i të gjitha rrugëve dytësore në Bërnicën e Poshtme 
4. Asfaltimi i rrugës prej kanalit të Ibër-Lepencit deri tek varrezat në Bardhosh, në 

gjatësi prej 150m 
5. Shtrimin/vendosjen e pengesave “policëve të shtrirë” në Rr.”Bedri Gjini” në 

lagjen Kodra e Trimave 
 
 

7. Konkluzionet 
 

Gjatë vitit 2018 Komiteti për Komunitete nga takimet e mbajtura ka nxjerrë nje sere 
konkluzionesh, si vijon: 
 

- Takimi me drejtorin e Investimeve Kapitale z. Gezim Mehmeti, 

- Takimi me drejtorin e Arsimit z. Jonuz Salihu, 

- Takimi me drejtorin e Shendetesise z. Arben Vitija,  

- Kerkesa per rishikimin e ceshjes se varrezave te kafsheve ne fshatin Bernice 

e Poshtme, 

- Rregullimi I ndriqimit ne fshatin Bernice, 

- Kerkesa e perfaqeuesve jo shumice qe te shikohet mundesia e hapjes se 

Zyrave te Komuniteteve ne vendbanimet apo lagjet e tyre, 

- Te respektohen te drejtat e komunitetit jo shumice ne punesim dhe ne 

perfaqesim. 

- Pjesëmarrja e drejtorëve dhe zyrtarëve të tjerë më seancat e Komitetit për 
Komunitete, 

- Rregullimi i Kanalizimit në Bërnicë të Poshtme dhe sigurimi i shportave 
të mbeturinave për Bërnicen e Poshtme dhe rr. Bedri Gjini, 
 

8. Sfidat 
 

Gjatë vitit 2018, Komiteti për Komunitete ka hasur edhe në sfida dhe vështirësi për 
kryerjen e punëve. Sfidat kryesore janë:  
 
1. Mund të konstatohet se Komiteti për Komunitete i ka shqyrtuar dhe realizuar 

të gjitha aktivitetet që janë planifikuar sipas Planit të  punës 2018 dhe 
Rregullores së punës të Komitetit për  Komunitete. 

2. Komiteti per Komunitete nuk ka marr raporte nga Drejtorite perkatese te cilave 
u eshte adresuar problemi apo kerkesa e veqante.  

 
 

Prishtinë,                                                 
Komiteti për Komunitete  
17.12.18  
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