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Mekanizmat institucionalë 
për mbrojtjen dhe 

promovimin e të drejtave 
të komuniteteteve 

në nivel lokal

A e dini se si qytetarë i Kosovës jeni të barabartë dhe keni 
të drejtë në shërbime të njëjta nga institucionet publike?  

Çfarë do të thotë barazia?

Do të thotë se, pavarësisht përkatësisë etnike, ngjyrës, 
racës, besimit etj., keni të drejtë të barabartë në qasje 
në të drejta dhe shërbime të ofruara nga institucionet 
komunale.

Për më tepër, në çdo komunë me bazë në komunitet janë 
krijuar edhe Mekanizmat për mbrojtjen dhe promovimin 
e të drejtave të komuniteteteve, ku ju mund të adresoni 
shqetësimet dhe kërkesat tuaja.

Në rast se ju nevojitet ndihmë apo përkrahje për të 
parashtruar ankesë apo për të ngritur ndonjë shqetësim 
lidhur me te drejtat tuaja pikë e parë e kontaktit është 
komuna juaj.

Nënkryetari i komunës për komunitete (NKKK) është 
mekanizëm lokal mbrojtës ku komunitetet përbëjnë të 
paktën dhjetë për qind të popullsisë së komunës. Por, me 
vendim të kuvendit të komunës, mund të krijohet edhe 
në komuna ku popullsia nga radhët e komuniteteve në 
pakicë numerike nuk e arrin pragun prej dhjetë për qind. 

NKKK ka mandat që të ofrojë këshilla dhe udhëzime 
për kryetarin e komunës për çështjet që lidhen me 
komunitetet dhe duhet t’i përfaqësojë të gjitha 
komunitetet që banojnë në komunë. 

Nënkryetari për komunitete Mirzet Džogović,  Rr. Hasan Prishtina pn., 
Objekti i Komunës e re, kati i tretë; +383 (0) 45290612; 
mirzet.dzogovic@rks-gov.net

Nënkryetari i 
Komunës për 
komunitete

Kontakt:

mailto:mirzet.dzogovic@rks-gov.net
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Kontakt:

Zëvendëskrye-
suesi i kuvendit 
të komunës për 
komunitete

Zëvendëskryesuesi i kuvendit komunal për komunitete 
(ZKKKK) është mekanizëm lokal mbrojtës në komunat 
ku komunitetet përbëjnë të paktën dhjetë për qind 
të popullsisë së komunës. Është i mandatuar për t’i 
shqyrtuar ankesat nga pjesëtarët e komuniteteve në 
lidhje me shkeljet e të drejtave të tyre përmes akteve ose 
vendimeve të kuvendit komunal dhe është përgjegjës 
për referimin e pretendimeve të tilla në kuvendin e 
komunës. 

Gjithashtu, mund të kërkojë rishqyrtimin e aktit ose 
vendimit përkatës. Në rrethana specifike, ZKKKK mund 
t’i drejtohet gjithashtu Gjykatës Kushtetuese dhe t’ia 
paraqesë aktet ose vendimet që konsideron se shkelin të 
drejtat e garantuara me kushtetutë. 

Andaj, nëse konsideroni së një akt ose vendim i komunës 
përbën shkelje të pjesëtarëve të komuniteteve në 
komunën tuaj, sigurohuni që të njoftoni ZKKKK-në për të 
adresuar shqyrtimin para kuvendit komunal.  

Rruga kruesore, Objekti i Komunës; 
+383 (0) 44731485; 
valmir.ahmeti@rks-gov.net

Rr. Hasan Prishtina pn. Objekti i Komunës e re; 
+383 (0) 49319433; 
avdulah.djesevic@rks-gov.net  

Rr. Vojske Jugoslavije pn.; 
+ 383 (0) 2883050

Komiteti i komuniteteve (KK) është një mekanizëm i 
rëndësishëm për pjesëmarrjen e komuniteteve joshumicë 
në nivel lokal, për të siguruar respektimin e të drejtave 
dhe interesave të komuniteteve, përmes shqyrtimit 
të politikave dhe veprimeve të autoriteteve komunale 
dhe dhënies së rekomandimeve përkatëse. Anëtarësia 
përbëhet nga pjesëtarët e të gjitha komuniteteve të 
pranishme në kuvendin komunal, dhe përfaqësuesit e 
komuniteteve që nuk janë të përfaqësuar në kuvend.  

Mund ta njoftoni komitetin nëse mendoni se jeni 
diskriminuar në çfarëdo forme për shkak se jeni pjesë e 
një komuniteti të caktuar.

Rruga kruesore, Objekti i Komunës; 
+383 (0) 44800330; 
blerta.hazizi@rks-gov.net 

Rr. Hasan Prishtina pn. Objekti i Komunës e re; 
+383 (0) 45937189; 
fatlinda.radi@rks-gov.net 

Rr. Vojske Jugoslavije pn.; 
+ 383 (0) 2883050

Kontakt:

Komiteti për 
Komunitete

mailto:valmir.ahmeti@rks-gov.net
mailto:avdulah.djesevic@rks-gov.net
mailto:blerta.hazizi@rks-gov.net
mailto:fatlinda.radi@rks-gov.net 
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Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim (ZKKK) është 
përgjegjëse për rritjen e mbrojtjes së të drejtave të 
komuniteteve dhe për të siguruar qasje të barabartë të 
komuniteteve në shërbimet publike në nivel komunal.

Zyrat për komunitete janë në gjendje që të ofrojnë 
këshilla mbi disponueshmërinë e shërbimeve publike 
dhe për çdo shqetësim që mund ta keni në lidhje me 
politikat komunale si pjesëtar i një komuniteti joshumicë.

Pranë Objektin i Komunës, Zyra nr.2.   
+383 (0) 44446761; +383 (0) 3820046917; 
tihomir.durlevic@rks-gov.net   

Rr. Hasan Prishtina pn., Objekti i Komunës e re, Zyra nr.1.
+383 (0) 45724000; 
sabahudin.cirikovic@rks-gov.net  

Rr. Vojske Jugoslavije pn.; Objekti i Komunës;
ismet.islalovic@rks-gov.net

Kontakt:

Zyrat Komunale 
për Komunitete 
dhe Kthim

Njësitë komunale për të drejta të njeriut janë përgjegjëse 
për ndërmarrjen e të gjitha masave të nevojshme që kanë 
të bëjnë me mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave 
të njeriut. GJithashtu, këto njësi kanë për obligim të 
trajtojnë ankesat individuale për të drejta të njeriut dhe 
duhet vazhdimisht t’ju informojnë për statusin e ankesës 
që e keni parashtruar në komunë.

Rruga kruesore, Objekti i Komunës, zyra nr.34. 
+383 (0) 49921529; 
radica.milosavljevic@rks-gov.net

Rr. Hasan Prishtina pn., Objekti i Komunës e re, kati parë 
+383 (0) 49497404; 
teuta.blaka@rks-gov.net   

Rr. Vojske Jugoslavije pn.; 
+ 383 (0) 2883050

Zyrat e njësive komunale 
për të drejtat e njeriut 
gjenden në objektin e 
komunës tuaj:

Njësitë 
komunale për të 
drejta të njeriut

Kontakt:

mailto:tihomir.durlevic@rks-gov.net
mailto:sabahudin.cirikovic@rks-gov.net
mailto:ismet.islalovic@rks-gov.net
mailto:radica.milosavljevic@rks-gov.net
mailto:teuta.blaka@rks-gov.net
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Këshillat Komunale për Siguri në Bashkësi (KKSB), janë 
forume të sigurisë të cilat janë të themeluara në çdo 
komunë të Kosovës me vizion për përmirësimin e sigurisë 
dhe stabilitetit në komunitet. Këshilli komunal kryesohet 
nga kryetari i komunës.

Nëse keni ndonjë shqetësim apo ankesë në lidhje me 
ndonjë çështje të sigurisë, si për shembull mungesë të 
shtyllave ndriçuese në lagjen tuaj, apo nëse keni nevojë 
për më shumë polici në komunitet, mund t’i ngritni 
në takimet e këshillit komunal për siguri në bashkësi. 
Gjithashtu, mund t’i diskutoni shqetësimet tuaja me 
cilindo anëtar të këshillit dhe mund të kërkoni nga ai/
ajo që t’i ngritë çështjet e tilla në takimin e ardhshëm të 
këshillit.  

Kryetari i Komunës z. Dalibor Jevtiq, 
Rruga kruesore, Objekti i Komunës, kati i dyte, 
 +383 (0) 38 46 901; 
dalibor.jevtic@rks-gov.net

Kryetari i Komunës z. Gazmend Muhaxheri, Rr. Hasan Prishtina pn., 
Objekti i Komunës e re, 
+383 (0) 44237238;+383 (0) 45126000; 
gazmend.muhaxheri@rks-gov.net;  fatmir.asllani@rks-gov.net

Kryetari i Komunës z. Zoran Todiq, 
Rr. Vojske Jugoslavije pn.; 
+383 (0) 2883860; 
ouleposavic@gmail.com

Kontakt:

Këshilli Komunal 
për Siguri në 
Bashkësi  

mailto:dalibor.jevtic@rks-gov.net
mailto:gazmend.muhaxheri@rks-gov.net
mailto:fatmir.asllani@rks-gov.net
mailto:ouleposavic@gmail.com
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Shërbime sociale dhe 
familjare

Shërbimet sociale dhe familjare janë shërbime publike të 
dedikuara për personat në nevojë sociale dhe i referohen: 

ofrimit të drejtpërdrejtë të përkujdesjes sociale, 

këshillimit , dhe

ndihmës materiale për njerëzit në nevojë sociale.

Përkujdesja e 
drejtpërdrejtë 

sociale 

ofrimi i ndihmës për personat në nevojë në lidhje me 
punët e shtëpisë, kujdesin personal, lëvizshmërinë, 
komunikimin dhe mbikëqyrjen. Mbrojtja mund të ofrohet 
në shtëpinë e vetë personit, në një qendër të specializuar 
të qëndrimit ditor ose në një institucion rezidencial.

Këshillimi proces sistematik dhe i programuar i ofrimit të 
informacionit, këshillave dhe udhëzimeve me qëllim që të 
ndihmohet një individ ose një familje për të përmirësuar 
rrethanat sociale dhe ndër njerëzore.

Ndihma materiale sigurimin e parave, strehimit të përkohshëm, ushqimit, 
pagesës së shpenzimeve mjekësore, veshmbathjes 
ose çfarëdo nevoje tjetër të domosdoshme materiale  
urgjente për të cilën nuk ka burim tjetër në dispozicion. 
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Disa shpjegime shtesë të dobishme në përputhje me 
Ligjin nr. 02/L-17 për Shërbime Sociale dhe Familjare:  

Person në nevojë cilido person që gjendet në territorin e Kosovës, pa marrë 
parasysh statusin apo vendin e origjinës, i cili ka nevojë 
për shërbime sociale për shkak: 

se është fëmijë pa përkujdesje prindore 
se është fëmijë me sjellje asociale
se është delikuent i mitur
ose për shkak të: 
të marrëdhënieve të çrregulluara në familje 
të moshës së shtyer
të sëmundjes trupore ose aftësive të kufizuara fizike 
të aftësive të kufizuara mendore
të rrezikut nga shfrytëzimi ose abuzimi
të dhunës në familje
të trafikut të qenieve njerëzore
të varësisë nga alkooli ose drogat
të emergjencave ose fatkeqësive të shkaktuara nga 
natyra apo njeriu
ose për ndonjë arsye tjetër që i bën ata persona 
nevojtarë. 

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

ajo familje, ku njërit ose të dy prindërve ose përkujdesësit 
tjetër u nevojitet ndihma në përkujdesjen për fëmijë për 
shkak të gjendjes së tyre ose gjendjes së fëmijës ose në 
rrethana kur fëmija është duke pësuar dëmtim serioz për 
shkak të lënies pasdore ose abuzimit nga ana e prindit ose 
prindërve të tij ose për shkak të paaftësisë së prindit apo 
prindërve ose përkujdesësit të tij që të përkujdesen për 
të në mënyrë adekuate, ose i është ekspozuar mundësisë 
që të përjetojë diçka të tillë. 

Familje në nevojë 

Fëmijë 
personin i cili është nën 
moshën tetëmbëdhjetë 
vjeç.

I mitur
personin mes moshës 
katërmbëdhjetë dhe 
tetëmbëdhjetë vjeç. 

Shërbimet sociale u ofrohen personave ose familjeve në 
nevojë sociale me qëllim që t’u sigurohen burime dhe 
mundësi për një jetë të kënaqshme dhe produktive. 
Shërbimet ofrohen nga profesionistë në qendrat 
komunale për punë sociale dhe organizatat e shoqërisë 
civile që janë të angazhuara në ofrimin e shërbimeve të 
tilla. 

Në Kosovë, shërbimet sociale dhe familjare janë në një 
fazë të rëndësishme të zhvillimit, ku theksi vihet në 
plotësimin e nevojave aktuale të grupeve të cenueshme, 
përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe decentralizimin 
e menaxhimit financiar dhe administrativ të shërbimeve 
sociale në nivel komunal.
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Mandati për ofrimin e shërbimeve sociale, në përputhje 
me Ligjin nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Neni 17 
përfshin  ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve 
të tjera të mirëqenies sociale, siç është përkujdesi për 
të cenueshmit, strehimin familjar, përkujdesin fëmijnor, 
përkujdesin për të moshuarit, duke përfshirë regjistrimin 
dhe licencimin e këtyre qendrave përkujdesëse, 
punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimin e 
profesionistëve të mirëqenies sociale.

Autoriteti kryesor për ofrimin e mbrojtjes sociale është 
Drejtoria Komunale e Mirëqenies Sociale. Megjithatë, 
pamundësia e këtyre drejtorive për të ofruar numrin 
dhe cilësinë e nevojshme të shërbimeve është reale, gjë 
që kërkon edhe përfshirjen e organizatave të shoqërisë 
civile, të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme sociale. Disa 
prej tyre tashmë kanë licencë për ofrimin profesional të 
këtyre shërbimeve nga ministria kompetente, e shumë 
të tjera janë në proces. 

Kontaktet e Qendrave 
Për Punë Sociale:

Pranë Objektin i Komunës, 
Zyra nr.1. 
+383 (0) 38 20046923; 
jovica.markovic@rks-gov.net 

Rr. Bill Clinton Nr.5 ; 
+383 (0) 45110887
qpspeje@gmail.com; 

Rr. Nemanjina, pn.; 
+383 (0) 2883977, 
+381 (0) 648030695 

OJQ  Centar 
za edukaciju i 
integraciju

+383 (0) 45111237; +383 (0) 45526586;
jelenadurlovic116@gmail.com 
Shërbimet e logopedëve dhe psikologëve për 
popullatën më të re.

Këshilli Rinor 
(Omladinski Savet) 

+383 (0) 49698791; 
milosavljeviczarko99@gmail.com
Puna me të rinjtë.

CIPOS +383 (0) 45364525; 
centarzainvalidnostipravaosi@gmail.com
Shërbimet e asistentit personal dhe të kujdesit për 
personat e moshuar dhe me aftësi të kufizuara të 
të gjitha moshave.

Strong Start  –
Centar za omladinsku 
solidarnost

+383 (0) 49-182-647;
ngostrongstart@gmail.com
Puna me të rinjtë dhe promovimi i të drejtave të 
tyre njerëzore. 

Prima la Toleranza +383 (0) 45100096; 
+383 (0) 49647333; 
snezana.markovic1003@gmail.com
Ofrimi i shërbimeve të drejtpërdrejta të mbrojtjes 
sociale në shtëpi dhe ndihmë materiale për 
personat që nuk mund të kujdesen për veten e 
tyre (të moshuar dhe me aftësi të kufizuara)

Këto janë disa nga organizatat që janë pjesë e projektit 
ALVED në komunat e mëposhtme dhe tek të cilat mund të 
drejtoheni në rast nevoje për këtë lloj ndihme:

Shtërpcë

BUSINESS 
SUPPORT CENTER 
BSC

+381 (0) 45514418; 
Ofrimi i shërbimeve profesionale konsulente 
dhe trajnimi për çështje ekonomike dhe juridike, 
zhvillimi i ndërmarrësisë rinore, përmirësimi i 
komunikimit ndëretnik biznesor, rrjetëzimi.

mailto:jovica.markovic@rks-gov.net
mailto:qpspeje@gmail.com
https://www.facebook.com/QMGWWC/
mailto:jelenadurlovic116@gmail.com
mailto:milosavljeviczarko99@gmail.com
https://www.facebook.com/QMGWWC/
mailto:centarzainvalidnostipravaosi@gmail.com
mailto:snezana.markovic1003@gmail.com
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OJQ DPM +383 (0) 44155863; 
shtepiaeshpreses@hotmail.com
Kujdesi në shtëpi për të sëmurët (të gjitha moshat). 
Programi psikosocial për fëmijë (6-14 vjeç) me 
vështirësi të lehta në zhvillim 
Ndihma materiale për familjet në nevojë sociale 

Pejë

OJQ QJP  +383 (0) 44137623; 
qjp_2001@hotmail.com
Shërbime sociale të destinuara për pavarësimin 
gjatë gjithë jetës së personave me aftësi të 
kufizuara të shëndetit mendor të moshës mbi 15 
vjeç. Kurse të gjuhëve, matematikë, kompjuter, 
aftësi kulinare, pune dore. Organizim i piknikëve, 
aktiviteteve sportive dhe këshillimi familjar. 
Organizata këto shërbime i ofron pesë ditë në javë, 
çdo ditë në kuadër të familjes, individualisht dhe 
në grup.

OJQ HANDIKOS     +383 (0) 44252237; 
egzonqorkadiu@gmail.com
Shërbime të fizioterapistit, logopedit, psikologut 
(në vetë qendër) dhe infermieres në terren që 
ndihmon personat me nevoja të veçanta (dhënia 
e terapisë, ndërrimi i katetrit etj.) Shërbimet janë 
të destinuara për të gjithë personat me nevoja të 
veçanta/aftësi të kufizuara që janë regjistruar më 
parë në këtë organizatë. 

OJQ ASDP +383 (0) 49134890; 
idrizethemi@gmail.com
Shërbime shëndetësore për personat që vuajnë 
nga diabeti, masa parandaluese në formën e 
seminareve për pasojat e obezitetit dhe identifikimi 
i pacientëve të ri potencialë kryesisht në zonat 
rurale (matja e peshës/gjatësisë, glikemisë). 

OJQ CRMC +383 (0) 49551957; 
dejan@ngocrmc.org  
Organizata përveç aktiviteteve të ndryshme, 
merret me problemet e të rinjve dhe riintegrimin e 
tyre në shoqëri. 

OJQ BRIGA +383 (0) 45449365;  
miroslavkas008@gmail.com
Program psikosocial në formën e ndihmës për 
personat me aftësi të kufizuara në kryerjen 
nevojave të tyre përditshme, socializimin e të 
moshuarve, punësimin e grave. 

Qendra për 
Mirëqenien e 
Gruas/Women 
Wellness Center 

+383 (0) 44278809; 
pejawwc@yahoo.com
Shërbime psikosociale, ligjore dhe mjekësore 
për viktimat e dhunës në familje të strehuar në 
strehimoren e organizatës. Parandalimi i dhunës në 
familje dhe riintegrimi i përfituesve në shoqëri. 

QENDRA E 
KUJDESIT DITOR – 
PEMA 

+383 (0) 48656066 
qkd.peja@gmail.com
Shërbime sociale dhe të kujdesit ditor për persona 
me aftësi të kufizuara; fëmijë dhe të rritur. Shërbime 
të kujdesit ditor, këshillim dhe trajtim terapeutik 
profesional, për kategori specifike të fëmijëve me 
autizën, sindrom, tjetër.  

mailto:shtepiaeshpreses@hotmail.com
mailto:qjp_2001@hotmail.com
mailto:egzonqorkadiu@gmail.com
mailto:idrizethemi@gmail.com
mailto:dejan@ngocrmc.org
mailto:miroslavkas008@gmail.com
https://www.facebook.com/QMGWWC/
https://www.facebook.com/QMGWWC/
https://www.facebook.com/QMGWWC/
https://www.facebook.com/QMGWWC/
mailto:qkd.peja@gmail.com
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OJQ Podrži me +383 (0) 48656066 
podrzime.mitrovica@yahoo.com
Shërbimet e kujdesit ditor dhe programet 
shoqëruese për fëmijët dhe të rinjtë me aftësi të 
kufizuara të moshës 6-24 vjeç.

OJQ Lighthouse +381637475760;  
l4center@l4center.com;  www.l4center.com; 
https://www.facebook.com/l4center
Shërbime rehabilitimi dhe edukimi ose trajnimi 
profesional për personat me aftësi të kufizuara 
mbi 18 vjeç, që kanë për synim përmirësimin e 
konkurrencës në tregun e punës për personat me 
aftësi të kufizuara, duke kontribuar në aktivizimin 
më të madh të tyre, përvetësimin e njohurive dhe 
aftësive bashkëkohore.

Local Peace  +381659198614;  
localpeaceleposavic@gmail.com
Krijimi i programeve të trajnimit dhe aftësimit 
profesional, promovimi i programeve dhe zbatimi i 
programeve për të rriturit me kapacitet të kufizuar 
pune, të rinj të papunë (nën 25 vjeç) dhe fëmijë me 
pengesa në zhvillim.

OJQ Innovate  +381646472477;
idcsi.marko@yahoo.com 
info@institut-innovate.org
Mbështetje psikosociale për të rinjtë. 

Leposaviq

http://www.l4center.com/
https://www.facebook.com/l4center
mailto:localpeaceleposavic@gmail.com
mailto:idcsi.marko@yahoo.com
mailto:info@institut-innovate.org
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Skemat Sociale dhe 
Pensionale

Skema e ndihmës sociale në Kosovë është e rregulluar 
me Ligjin Nr.2003/15 për skemat e ndihmës sociale 
në Kosovë me qëllim të mbrojtjes dhe përkujdesit të 
familjeve te rrezikuara në aspektin social. Ndihma sociale 
u ofrohet familjeve në përputhje me kriteret e parapara 
me ligj.

Andaj, për të përfituar nga skema sociale, ju duhet të jeni 
banorë i përhershëm i Kosovës, dhe ti plotësoni kushtet 
si në vijim:

a) Prva kategorija

a) Kategoria e Parë

Familja në të cilën të gjithë anëtarët e familjes janë te 
varur dhe asnjëri prej tyre nuk është i punësuar

b) Kategoria e Dytë

Familja me një anëtar të familjes të aftë për punë dhe me 
të paktën një fëmijë nën moshën 5 vjeç, apo që kanë në 
përkujdesje të përhershme një jetim nën moshën 15 vjeç 

Nëse mendoni se familja e juaj i plotëson kriteret bazuar 
në Ligj, ju mund të parashtroni kërkesën me dokumentet 
e nevojshme në Qendrën për Punë Sociale. Përzgjedhja 
e familjes përfituese bëhet pas verifikimit të situatës në 
terren e cila konstatohet nga ekipi i QPS-së.

Letërnjoftim – për të gjithë anëtarët e familjes mbi 
moshën 16 vjeç

Certifikatat e lindjes - për të gjithë anëtarët e familjes

Vërtetimi i papunësisë - (a) për parashtruesin dhe 
anëtarët e familjes të moshës 18 deri  në 65 vjeç të 
aftë për punë dhe/ose, (b) për anëtarët e familjes 
nga mosha 15 deri në 18 vjeç që nuk ndjekin shkollën 
e mesme të rregullt;

Certifikata e kurorëzimit

Certifikata e bashkësisë familjare;

Certifikata kadastrale e pronës

Vërtetim nga organi përkatës komunal për vlerën e 
tatimit në pronë

Fatura e rrymës

Certifikata shkollore

1.  Skemat Sociale

Aplikacionit për 
ndihmë sociale duhet 

t’i bashkëngjitni 
dokumentet e 

mëposhtme:

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2460
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=2460
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Përveç ndihmës sociale, Qendrat për punë sociale ofrojnë 
edhe shërbime sociale dhe familjare në rrethanat kur 
nuk ekziston përkrahje nga familja ose kur ajo nuk është 
e mjaftueshme për të siguruar mirëqenien e një individi.

Pranë Objektin i Komunës, Zyra nr.1. 
+383 (0) 38 200 46 923; 
jovica.markovic@rks-gov.net 

Rr. Bill Clinton Nr.5;
+383 (0) 45110887
qpspeje@gmail.com

Rr. Nemanjina, pn.; 
+383 (0) 2883977; +381 (0) 648030695 

Kontaktet e Qendrave 
Për Punë Sociale

mailto:jovica.markovic@rks-gov.net
mailto:qpspeje@gmail.com
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2.  Skemat Pensionale Ligji Nr.04/L-131 për skemat pensionale rregullon 
pensionet bazike të moshës, pensionet kontribut 
paguese të moshës, pensionet e aftësisë së kufizuar, 
pensionet e parakohshme, pensionet familjare dhe 
pensionet invalidore të punës.
Pensioni bazik i moshës është njëri nga format e 
obligueshme të pensionit dhe i paguhet çdo shtetasi 
mbi moshën 65 vjeçare që është banor i përhershëm i 
Kosovës pa asnjë kusht tjetër.

Dokumentet 
e nevojshme 
për njohjen e 
të drejtës së 

pensionit bazë të 
moshës janë:

Vërtetimi nga Zyra Civile se është 
banor i përhershëm në adresën e 
caktuar.
Fletën e aplikacionit për pension;
Llogarinë bankare.

Dokumentet 
e nevojshme 
për njohjen e 
të drejtës së 

pensionit bazë të 
moshës janë:

Ofron dëshmi se është me pa aftësi 
të përhershme para se të aplikojë 
për pension, duke siguruar të 
gjitha dëshmitë mjekësore;
Komisioni Mjekësor vlerëson se 
ekziston paaftësia e përhershme e 
punës të parashtruesi i kërkesës;

Komisioni Mjekësor vlerëson 
paaftësinë në kohëzgjatje për 
periudhën prej një (1), tre (3) apo 
pesë (5) vitesh;
Pas skadimit të afateve të 
përcaktuara personi i nënshtrohet 
procedurës së rivlerësimit 
mjekësor

Pensionet e aftësisë së kufizuar ose paaftësisë së 
përhershme do t’iu paguhet të gjithë atyre personave 
që janë shtetas të Republikës së Kosovës, që posedojnë 
dokumentet e identifikimit dhe të cilët i kanë 
tetëmbëdhjetë (18) deri gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç.

Pensionet familjare, pensioni i rregullt mujor i paguar 
për anëtarët e familjes në rast të vdekjes së të punësuarit, 
që ka qenë në marrëdhënie pune, të cilët i plotësojnë 
kriteret e parapara me këtë ligj.

Bashkëshorti/ja, deri në moshën 
gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeç, 
që dëshmojnë se janë në kurorë 
si dhe nuk janë në marrëdhënie 
pune ose të vetëpunësuar;
Bashkëshorti/ja, nën moshën 
gjashtëdhjetë e pesë (65) vjeçare, i 
shpallur invalid i përhershëm dhe i 
pa aftë për punë;
Fëmijët deri në moshën 
tetëmbëdhjetë (18) vjeçare 
përkatësisht njëzet e gjashtë 
(26) vjeçare, nëse ofrojnë dëshmi 
përkatëse për vijimin e shkollimit 
të rregullt universitar.

Të drejtën në 
pension familjar, 

e realizojnë:

Letërnjoftimi;

https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=9517
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Rruga kryesore, afer NLB bankes; 
gzim.tasholli@rks-gov.net; 
një herë në javë. 

Rr. Isa Demaj nr.2. 
+383 (0) 39431217

Rr. Nemanjina, pn. 

Rr. Vëllezerit Gërvalla nr.1. Ferizaj;   
+383 (0) 290320403   

Rr. Isa Demaj nr.2. 
+383 (0) 39431217 

Mitrovicë; 
+383 (0) 28533010 

Zyrat e 
administrimit 
të pensioneve 

në komuna:

Zyrat 
rajonale të 

administratës 
së pensioneve:

mailto:gzim.tasholli@rks-gov.net
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Punësimi

Agjencia e Punësimit e Kosovës është ofrues publik 
i shërbimeve në tregun e punës, që ka për qëllim 
administrimin e tregut të punës dhe zbatimin e politikave 
të punësimit dhe aftësimit profesional. Ndërsa në nivel 
komunal funksionojnë zyrat e punësimit te cilat kanë 
për detyrë ofrimin e informatave dhe shërbimeve të 
këshillimit për të papunët dhe punëkërkuesit me qëllim 
të punësimit të tyre.

Nëse jeni i papunë dhe i interesuar për punësim, mund të 
lajmëroheni në zyrat regjionale për punësim ku ofrohen:

Këshillime për punësim;

Orientim tek ofertat e përshtatshme të punës;

Informata lidhur me tregun e punës në nivel lokal 
dhe kombëtar si dhe 

Informata për trajnime;

Objekti i Komunës, nr.11. 
+383 (0) 290396074, +383 (0) 45653883, +383 (0) 44631612; 
sabri.d.murseli@rks-gov.net ; milena.markovic@rks-gov.net  

Rr. Anna Lindh pn. 
 +383 (0) 39432820; 
sadri.o.krasniqi@rks-gov.net   

Rr. Nemanjina, pn. 2/B; 
+381 (0) 642257117; +38345962107 
vitomir.jacimovic@rks-gov.net 

Kontaktet e 
Zyrave Për 

Punësim

mailto:sabri.d.murseli@rks-gov.net
mailto:sadri.o.krasniqi@rks-gov.net
mailto:vitomir.jacimovic%40rks-gov.net?subject=
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Qendra për Aftësim 
Profesional (QAP)

Nëse jeni i papunësuar dhe i interesuar për punë, por 
nuk keni kualifikim përkatës, duhet të dini se, Ministria 
e Financave, Punës dhe Transfereve përmes Agjencisë 
së Punësimit në Kosovës menaxhon Qendrat e Aftësimit 
Profesional të cilat ofrojnë trajnime për aftësim 
profesional.

Profesionet e trajnimit 
që zhvillohen në QAP:

Instalimi i ujësjellësit dhe i ngrohjes qendrore

Administrim biznesi/vetëpunësim

Asistent administrativ/kontabilitet

Furrtari

Pastiçeri

Ndërtimtari

Servisimi i pajisjeve për zyre

Auto elektrikë

Rrobaqepësi, etj.

Rr. Ymer Elshani nr. 57, 70000, Ferizaj ; 
+383 (0) 290327101, +383 (0) 44482112; 
fatmire.salihu@rks-gov.net

Rr. Muharrem Gashi pn.; 
+383 (0) 44138273, +383 (0) 39433860; 
edison.berdyna@rks-gov.net  

Doljane/Dolanë (Zvečan/Zveçani); 
+383 (0) 28662600, +383 (0) 49710771;
dusan.mladjovic@rks-gov.net 

Përfaqësimi i 
komuniteteve

Gjithashtu është shumë e rëndësishme të dini se në 
institucionet publike qendrore, minimum 10% e vendeve 
të punës në të gjitha kategoritë e zyrtarëve publikë duhet 
të plotësohen nga pjesëtarët e komuniteteve, qënuk 
janë shumicë në Kosovë dhe që përmbushin kriteret e 
pranimit, ndërsa në nivelin komunal, plotësimi i numrit 
të vendeve të punës për pjesëtarët e komuniteteve bëhet 
në pajtim me përqindjen e numrit të popullsisë në atë 
komunë.

Masat aktive të 
tregut të punës 

Masat aktive të tregut të punës nënkuptojnë masat që 
përbëhen nga përkrahja dhe intervenimet e përkohshme 
për individ ose grupe të identifikuara me vështërsi për t’u 
integruar në punësim në tregun e punës.

Masat aktive të 
tregut të punës 

janë:

Subvencionimi i pagës

Trajnimi në punë

Aftësimi profesional

Praktika në punë

Vetëpunësimi dhe promovimi i ndërmarrësisë

Çështjet publike

Masa tjera që kanë të bëjnë me tregun e punës.

Kontaktet 
e Qendrave 
për Aftësim 
Profesional:

mailto:edison.berdyna@rks-gov.net
mailto:dusan.mladjovic@rks-gov.net
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Informimi i publikut për 
masat aktive të tregut 

të punës

Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Agjencia 
e Punësimit çdo vit organizojnë fushatë promovuese dhe 
informim të drejtpërdrejtë për të përfituar interesimin e 
punëdhënësve si dhe për të inkurajuar të papunët që të 
aplikojnë për masat aktive të tregut të punës.

Në nivel lokal, zyrat e punësimit gjatë gjithë vitit 
informojnë dhe kontaktojnë të papunët, punëkërkuesit 
dhe punëdhënësit për të promovuar masa aktive të 
tregut të punës.

Pra, nëse jeni i papunë, sigurohuni që të jeni të regjistruar 
në Zyrën e Punësimit si i papunë dhe punëkërkues, në 
mënyrë që të informoheni për tregun e punës.

Për më shumë informacion dhe shërbime online, mund 
të klikoni vegëzën: 

https://aprk.rks-gov.net/Content/Agency/Index

https://aprk.rks-gov.net/Content/Agency/Index
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Të drejtat pronësore

Çfarë është 
pronësia?

E drejta e mbajtësit të të drejtave pronësore për të 
poseduar, për të transferuar, dhe e drejta për gëzimin 
paqësor dhe të lire të këtyre të drejtave.

Si mundë të siguroj 
të drejtën time në 

pronë? 

Për të siguruar të drejtën tuaj në pronë, ju duhet të 
siguroheni se kjo e drejtë është e regjistruar dhe të 
posedoni certifikatën pronësore.

Ku mund ta 
regjistroj të drejtën 

time pronësore?

Kërkesat për regjistrimin e të drejtave të pronës së 
paluajtshme i parashtrohen me shkrim Zyrave Kadastrale 
Komunale në territorin ku ndodhet prona e paluajtshme.

Cilat janë llojet 
e formave të 

regjistrimit të të 
drejtës sime në 

pronë?

Ju mund të regjistroni pronën tuaj si:

Si çdo e drejtë themelore e njeriut, edhe e drejta në pronë 
nuk njeh dallime dhe është e garantuar me kushtetutë 
dhe ligje të Kosovës, ku askush nuk mundë të privohet 
arbitrarisht nga prona.

Pronar ivetëm: kur ju keni blerë pronën, keni trashëguar 
dhe kur ajo transferohet vetëm në emrin tuaj.

Bashkëpronar: kur jeni pronarë të përbashkët me 
individ të tjerë, e posaçërisht tek bashkëpronësia nga 
prona e përbashkët martesore, që i referohet të drejtave 
pronësore të barabarta të bashkëshortëve në pasurinë e 
fituar gjatë martesës, dhe regjistrimi në kadastër bëhet 
në emër të dy bashkëshortëve.

Për më tepër, a e dini se: Nëse regjistroni pronën në 
emër të dy bashkëshortëve, ju jeni të liruar nga taksa për 
regjistrimin e pronës.

Gjithashtu, në rastet kur vetëm njëri prej bashkëshortëve 
është i regjistruar si bartës i së drejtës së pronësisë ose 
të së drejtës së posedimit të sendit të përbashkët, në 
regjistrin e të drejtave mbi pasuritë e paluajtshme, 
konsiderohet se regjistrimi është bërë në llogari të të dy 
bashkëshortëve.

Po ashtu, për realizimin e transaksionit për pronën tuaj, 
noteri sipas ligjit do të kërkoj pëlqimin e nënshkruar nga 
bashkëshortja juaj.

Trashëgimia Trashëgimia është bartja e pasurisë nga individi i vdekur 
(trashëgimlënësi) tek pasardhësit (trashëgimtarët e 
gjallë). Procedura e trashëgimisë fillon në zyrën e Noterisë 
ose në gjykatën lokale (nëse nuk ka zyrë noteriale 
ose ka mosmarrëveshje ndërmjet trashëgimtarëve), 
sipas vendndodhjes së pasurisë së paluajtshme ose 
vendbanimit të trashëgimtarëve. Trashëgimia sipas ligjit, 
zbatohet kur trashëgimlënësi nuk ka lënë testament për 
pasurinë e tij.
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Ndonëse sipas kornizës ligjore në Kosovë gratë dhe burrat 
janë të barabartë  në procesin e trashëgimisë, tentativa 
për të përjashtuar gratë nga kjo e drejtë vazhdon të 
jetë e pranishme në Kosovë. Prandaj, duhet ta kuptoni 
se si gratë edhe burrat, kanë të drejta të barabarta në 
përfshirjen e trashëgimisë dhe gëzimit të drejtave të tyre.

Gjithashtu, fshehja e trashëgimtareve gjatë procesit të 
trashëgimisë është e paligjshme dhe e sanksionuar nga 
Kodi Penal.

E drejta e banimit Edhe nëse nuk keni mundësi të blini, të trashëgoni apo të 
posedoni pronë, ju megjithatë keni të drejtë për banim të 
dinjitetshëm. Për këtë përkujdeset komuna juaj përmes 
planit të banimit social.

Të gjitha komunat e Kosovës kanë detyrim ligjor 
për të hartuar planin zhvillimor komunal, me të cilin 
përcaktohen planet afatgjata për zhvillim ekonomik dhe 
social të komunës.

Ligji për financimin e programeve te veçanta të banimit, 
krijon mundësi për sigurimin e banimit të përshtatshëm 
për ata banorë të cilët nuk janë në gjendje ekonomike të 
përballojnë ofertat e tregut të banesave.

Kriteret për 
përcaktimin 
e radhës së 

përparësisë:

Statusi i banimit

Lartësia e të ardhurave

Gjendja shëndetësore

Invaliditeti

Struktura e familjes

Familjet që parashtrojnë kërkesë për të përfituar nga 
programet e veçanta të banimit, duhet të jenë banorë të 
përhershëm të komunës përkatëse.

Përparësi kanë familjet me numër më të madh të pikëve 
të fituara sipas radhës së përparësisë.

Objekti i Komunës, Zyra nr.22. 
+383 (0) 3820046935, +383 (0) 49525100; 
julija.lazarevic@rks-gov.net    

Rr. Aleksander Moisiu pn.,  
+383 (0) 45105861; 
argjent.lleshi@rks-gov.net 

Rr. Vojske Jugoslavije, Objekti i Komunës; 
+383 (0) 2883050; 
dejan.marijanovic@rks-gov.net

Si mund të 
jeni pjesë e 

planifikimeve 
komunale?

Ju mund të adresoni nevojat e juaja gjatë konsultimeve 
publike të  parapara me ligj, dhe ku institucionet duhet 
të marrin parasysh nevojat e personave me aftësi të 
kufizuara, të moshuarve, pakicave dhe rinisë në çdo 
komunë.

Kontakt:

mailto:julija.lazarevic@rks-gov.net
mailto:argjent.lleshi@rks-gov.net
mailto:dejan.marijanovic@rks-gov.net
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Ndihma Juridike Falas

Kushtetuta përcakton ndihmën juridike falas si të 
drejtë themelore të njeriut dhe ligji garanton ndihmë 
juridike falas në çështjet civile, çështjet administrative, 
kundërvajtjet dhe procedurat penale për individët që 
përmbushin kritere të caktuara ligjore dhe financiare. 
Agjencia për Ndihmë Juridike Falas (ANJF), e mandatuar 
nga qeveria, ofron ndihmë juridike falas për individë me 
të ardhura të ulëta.

Kriteret për të 
përfituar nga 

ndihma juridike 
falas

Ndihma juridike falas i ofrohet të gjithë personave të cilët 
i plotësojnë kriteret e përcaktuara si në vijim:

1.1. kriteri kualifikues;

1.2. kriteri financiar; dhe

1.3. kriteri juridik.
1. Sipas kriterit kualifikues, në ofrimin e ndihmës 
juridike falas kanë të drejtë:

1.1 shtetasit me vendbanim në territorin e Kosovës; 
1.2 të gjithë personave me qëndrim të përkohshëm në 
Kosovë;
1.3  personat e tjerë të përcaktuar me ligj, apo me rregullat 
e të drejtës ndërkombëtare, të cilat e obligojnë  Kosovën;
1.4 personat të cilëve ju ofrohet ndihma juridike falas në 
bazë të reciprocitetit.

2. Sipas kriterit financiar, ofrohet ndihma juridike:

2.1    primare; dhe
2.2   sekondare.
1. Ndihma juridike primare u ofrohet të gjithë personave 
të cilët përfitojnë të drejtën nga ndihma sociale,
ose janë në situatë të ngjashme me personat që përfitojnë 
të drejtën nga ndihma sociale.
2. Ndihma juridike sekondare u ofrohet të gjithë 
personave, të ardhurat e përgjithshme familjare të 
të cilëve janë më të vogla se sa të ardhurat mesatare 
familjare. 

3. Sipas kriterit juridik, ofrohet ndihma juridike duke 
vlerësuar bazueshmërinë e rastit si;

3.1. vlerën reale të kërkesës;
3.2. fuqia argumentuese e provave të prezantuara nga 
kërkuesi; dhe
3.3. mundësia e suksesit të kërkesës.
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Nëse keni nevojë për ndihmë juridike falas, keni 
mundësinë të aplikoni në një nga format e mëposhtme:

a) Parashtrimi i kërkesës në një nga zyrat e Agjencisë 
për Ndihmë Juridike Falas

b) Përmes internetit
https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,8

c) Me postë

Rr. Sali  Ceku, pn; Objekti i Gjykatës Themelore - Ferizaj; 
+383 (0) 290323406 

Objekti i Prokurorisë Themelore,  Rr. “Hasan Cermexhia” 
+383 (0) 39423698

Rr. Vojske Jugoslavije pn; Objekti i Komunës, 
+383 (0) 45270443; +381 (0) 669005482  

Kontakt:

https://anjf.rks-gov.net/page.aspx?id=1,8





