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Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim janë të detyrueshme për të gjitha komunat dhe kanë mandat të mbrojnë të 

drejtat e komuniteteve, të sigurojnë qasje të barabartë në shërbime dhe të krijojnë kushte për kthim të qëndrueshëm. 

ZKKK-të raportojnë drejtpërdrejt te kryetari i komunës, dhe madhësia e zyrës dhe numri i pozitave përcaktohet nga 

përqindja e komuniteteve që banojnë në komunë dhe nevojat e tyre, si dhe numri i të kthyerve të planifikuar, të pritshëm 

ose personave të riatdhesuar. Që nga paraqitja e tyre në vitin 2010, ZKKK-të janë themeluar zyrtarisht në 35 komuna. 

Dokumentet kryesore që rregullojnë krijimin dhe mandatin e ZKKK-ve janë Rregullorja 02/2010 për zyrat komunale për 

komunitete dhe kthimin dhe termet e referencës për ZKKK-të - Procedurat Standarde të Veprimit.    
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Themelimi 
Që nga paraqitja e tyre në vitin 2010, ZKKK-të janë themeluar 

zyrtarisht në 35 komuna.. Në Leposaviq, Mitrovicë të Veriut 

dhe Zubin Potok, ekzistojnë zyra të ngjashme që kryejnë 

funksione të ngjashme dhe nuk llogariten si ZKKK në këtë 

fletë faktesh 
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ZKKK-të që kanë dorëzuar plan pune në 2019 
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Numri i ZKKK-ve që kryejnë detyra 
thelbësore* 
(Bazuar në monitorimin e rregullt të ekipeve në terren të Misionit të OSBE-së 

dhe rishikimet specifike periodike nga ekipet në terren, si dhe raportet e 

prodhuara nga komunat) 

 

 

 

 Vlerësimi i të drejtave të 

komuniteteve / nevojave të 

përfituesve (ose azhurnimi i 

një vlerësimi të mëparshëm) 

Vendosja e kontakteve me të gjitha 

komunitetet dhe kategoritë e 

përfituesve (p.sh. të kthyerit, personat 

e riatdhesuar ose rastet sociale nga 

komunitetet) 

Koordinimi dhe bashkëpunimi 

me palët e interesit përkatëse 

(p.sh. me OJQ-të, donatorët 

dhe përfituesit) 

Lehtësimi i mundësive që 

komunitetet të marrin pjesë në 

zhvillimin e strategjive/politikave/ 

planeve të veprimit përkatëse 

Monitorimi i politikave në lidhje 

me mbrojtjen/promovimin e të 

drejtave të komuniteteve ose 

përfituesve të veçantë 

Zhvillimi, monitorimi ose 

vlerësimi i projekteve nga të cilat 

përfitojnë komunitetet 

Dhënia e këshillave (me shkrim ose në 

mënyrë verbale) për kuvendet 

komunale ose organet ekzekutive 

komunale mbi çështje që lidhen me 

mbrojtjen/promovimin e të drejtave të 

komuniteteve 

*Detyrat e përshkruara në kornizën ligjore 

dhe të politikave që monitorohen rregullisht 

nga Misioni i OSBE-së në Kosovë 

Numri i detyrave thelbësore të 

ndërmarra 
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Deçan/Dečane

Dragash/Dragaš

Ferizaj/Uroševac

Fushë Kosovë/Kosovo Polje

Gjakovë/Đakovica

Gjilan/Gnjilane

Gllogoc/Glogovac

Gračanica/Graçanicë

Hani i Elezit/Elez Han

Istog/Istok

Junik

Kaçanik/Kačanik

Kamenicë/Kamenica

Klinë/Klina

Klokot/Kllokot

Lipjan/Lipljan

Malishevë/Mališevo

Mamuşa/Mamushë/Mamuša

Mitrovicë/Mitrovica South

Novo Brdo/Novobërdë

Obiliq/Obilić

Parteš/Partesh

Pejë/Peć

Podujevë/Podujevo

Prishtinë/Priština

Prizren

Rahovec/Orahovac

Ranilug/Ranillug

Shtime/Štimlje

Skënderaj/Srbica

Štrpce/Shtërpcë

Suharekë/Suva Reka

Viti/Vitina

Vushtrri/Vučitrn

Zvečan/Zveçan

2019 2018

Misioni i OSBE-së në Kosovë mbështet përmirësimin e pjesëmarrjes së komuniteteve në proceset dhe institucionet 

publike vendimmarrëse dhe qeverisëse. Për të ndihmuar në këtë përpjekje Misioni i OSBE-së në Kosovë rregullisht 

monitoron punën e mekanizmave komunalë të mbrojtjes së komuniteteve. Këto fletë informative synojnë të sigurojnë 

për aktorët përkatës komunalë dhe institucionet qeveritare, tregues që mund të ndihmojnë në identifikimin e boshllëqeve 

dhe përmirësimin e pajtueshmërisë. 

Kontaktimi dhe komunimimi me 

publikun ose vetëdijesimi i 

komuniteteve dhe grupeve specifike të 

përfituesve 
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