
ORC Returns Tracking Chart March 2005

Komuna Lokacioni
Etniciteti i të 

kthyerve 
përfitues

Numri i i të 
kthyerve 
përfitues 

(familjeve)

Vendi nga 
ku kthehen 

PZHBV
Përshkrimi Faza Organizata(t) zbatuese Statusi Detajet e statusit të tanishëm Donator

Gjilan
Abdullah Presheva, 

Gjilan 
Romë 25 Serbi

Rindërtimi i shtëpive, 
mbështetja për ekonomitë 
familjare, kontributet në 
shëndetësi dhe arsim,krijim i të 
ardhurave dhe zhvillim i 
bashkësisë pë 25 familje rome.   

Këshilli Amerikan për 
Refugjatë (ARC)

Në vazhdim 
e sipër

Pas një serie të Vizitave shko dhe shih dhe nënshkrimit të koncept dokumentit (KD) 
më 25 mars 2003, ARC vlerësoi 20 familjet e interesuara në muajin maj 2004. Ka 
filluar rindërtimi i shtëpive për të gjithë përfituesit; janë rindërtuar gjithsejtë 61 
shtëpi. Janë zbatuar 13 projekte të krijimit të të ardhurave. 29 familje/me 114 
anëtarë janë kthyer që nga 10 dhjetori 2004.  Kompenzimi i orëve të humbura në 
gjuhën shqipe ("Catch-up classes") është duke u diskutuar me komunat. Zbatimi i 
projektit është vazhduar në 2005 me koncept dokumentin për Fazën II, i cili i është 
dorëzuar qeverisë së Holandës për financim.  

Qeveria 
holandeze

Gjilan
Abdullah Presheva, 

Gjilan
Romë 1 Serbi

Rindërtimi i shtëpive, 
infrastruktura (rryma dhe lidhja 
me ujësjellës) për 6 familje 
rome

UNDP/KEK I kryer

Rindërtimi i kryer. 1 familje është kthyer, 3 familje në pritje, 2 familje janë 
tërhequr (shtëpitë nën administrim të Habitatit). Lidhja me rrjetin elektrik është 
siguruar nga UNHCR përmes KEK-ut. Lidhja me rrjetin e ujësjellësit dhe me 
kanalizim është siguruar nga komuna dhe është kryer më 3 korrik

UNDP

Gjilan
Makresh i Epërm dhe 
Makresh i Poshtëm

Serbë 60 Të ndryshme

Rindërtimi i shtëpive, 
mbështetja për ekonomit 
familjare, krijimi i të ardhurave, 
kontributet në infrastrukturën e 
shëndetësisë dhe arsim për 60 
familjet (PZHBV dhe popullatën 
e mbetur). 

të ndryshme I kryer
Janë kthyer 22 familje. Janë kryer rindërtimet dhe riparimet. është riparuar 
krijuar/pajisur infrastruktura e shëndetësisë dhe arsimit dhe është siguruar krijimi i 
të ardhuraver. Përfunduar në 02. 

Të ndryshëm

Gjilan Muzgovë Serbë 11
Kosovë / 

Serbi

Riparimi/rindërtimi i shtëpive, 
mbështetja e ekonomive 
familjare, riparimi i rrymës dhe 
krijimi i të ardhurave për 11 
familje

të ndryshme I kryer
Rindertimi i shtepive ka perfunduar. 11 familje/16 persona jane kthyer. Te gjitha shtepite jane te 
banuara. Rruga dhe komponentet per krijimin e te ardhurave jane perfunduar. Vetura e dedikuar 
per bashkesine eshte blere.   

Agjensionet 
BPRM dhe 

RRRF

Gjilan Zhegër
Serb dhe 
Shqiptar

ë Serbi/Kosovë
Perkrahje per kthimet e 
mundshme

CARE Interesim

Mbledhja e Grupit punues u mbajt me 15 qershor 2005, udheheqesit e PZHBV-ve e 
ndan listen e 42 te kthyerve te mundshem. Eshte diskutuar mundesia per takime te 
grupeve te fokusit. CARE do te hartoj CP dhe do ta pergatis listen perfundimtare te 
te kthyerve serb 

Kamenicë Leshtar
Serbë/Shqipta

rë
48 Të ndryshme

Rindërtimi i shtëpive, 
mbështetja e ekonomive 
familjare, mbështetje në 
bujqësi dhe infrastrukturë. 

të ndryshme I kryer
Rindërtimi i shtëpive është kryer në korrik 2002. Janë siguruar projektet bujqësore. 
Janë kryer projektet e infrastrukturës (riparimi i rrugëve dhe pajisja me ujë).  Janë 
kryer në verë të vitit 2002.

Të ndryshëm

Kamenicë Leshtar Romë 3 Kosovë
Strehimi dhe rindërtimi i 3 
shtëpive rome

CARE I kryer I kryer në gusht 2003 CARE

Kamenicë Rahovicë
Serbë / 

Shqiptarë
37

Kosovë / 
Serbi

Rindërtimi i shtëpive dhe kthimi 
i 21 familjeve të serbëve të 
Kosovës dhe 16 familjeve të 
shqiptarëve të Kosovës, 
mbështetja ekonomive 
familjare, infrastruktura, krijimi 
i të ardhurave dhe iniciativat e 
integrimit të komuniteteve

 Sveti Nikola, Komuna
I miratuar 
dhe pritet 
financimi

Koncept dokumenti është dërguar më 10 mars 2003 dhe është aprovuar nga GPK 
më 27 janar 2004. është dorëzuar për shqyrtim në nivelin qendror më 11 tetor 
2004. Ne takimin e GPK-se me 7 qershor 2005 u diskutua koncept dokumenti i 
modifikuar nga OJQ-ja Sveti Nikola, e cila i mori udheheqjen nga UMCOR-i ne maj 
te vitit 2005. Sveti Nikola mbuloi periudhen kohore qe nga miratimi i ish-koncept 
dokumentit ne tetor te 2004-tes. GPK me 5 korrik ka shtyre miratimin e KD (te 
permiresuar) der ne pranimin e te gjitha komenteve nga partneret komunal.    

Novo Berdë Kolonija e Vjetër Serbë 10 Të ndryshme

Rindërtimi i shtëpive, 
mbështetje familjeve, krijimi i 
të ardhurave, kontributet në 
shëndetësi dhe zhvillim të 
komuniteteve.

Këshilli Amerikan për 
Refugjatë (ARC)

I kryer

Programi shumë sektoral përfshirë: riparimin/rindërtimin e 27 shtëpive, 
shëndetësinë, ndihmën humanitare, komunitetin, pajtimin dhe komponentet e 
krijimit të të ardhurave të kryera në shtator 2002. Janë kthyer 41 serbë të Kosovës 
dhe 17 shqiptarë të Kosovës. 

BPRM

Novo Berdë Të ndryshme Serbë 38 Të ndryshme
Rindërtimi i shtëpive për 38 
shfrytëzues pakicë

QKK I kryer
QKK ka mbaruar rindërtimin / ndërtimin e 38 shtëpive. Shfrytëzuesit janë banor 
dhe të kthyer nga komuniteti pakicë. është kryer gjithashtu edhe riparimi i rrugës 
në Jasenovik, në gjatësi prej 10 km. 

QKK

Novo Berdë Klobukar Serbë Të përcaktohet Serbi
Mbështetja e kthimeve 
potenciale e serbëve të Kosovës

VOKAM, komuna I miratuar

Koncept dokumenti i dërguar nga komuna në mars 2003 - nuk është aprovuar 
(interesi i PZHBV i pasigurtë). KD i dytë është dërguar nga VOKAM-i në tetor 2003 - 
nuk është aprovuar (interesi i PZHBV i pasigurtë). Interesi i PZHBV - çështje e 
diskutueshme. Vizita shko e informo më 12-13 shkurt 2003. Vizita shko e shih më 
12 mars 2003. Takimi i Grupit punues është mbajtur më 14 mars 2005. Dialogu 
ndëretnik në rritje po vazhdon për t'i kthyer në jetë marrëdheniet. PZHBV-te të 
rivendosen mahallën e Barimit. Grupi punues komunal i vizitoj 40 familje te PZHBV-
ve ne Serbi (09-12 maj 2005) per t'i identifikuar te kthyerit e mundshem dhe te 
finalizoj KP-ne, qe perfshine 24 familje te PZHBV-ve. Me 30 maj GPK miratoi KP-ne 
ne parim ne pritje te perfshirjes se komenteve nga te gjithe akteret dhe 
konsolidimin e KP-se se vecante te hartuar nga nga Zeri i Kosoves. Grupi punues u 
takua per kete qellim ne qershor. ZKK-se iu dha detyra ta perfundoj KD-ne. GPK-ja 
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Komuna Lokacioni
Etniciteti i të 

kthyerve 
përfitues

Numri i i të 
kthyerve 
përfitues 

(familjeve)

Vendi nga 
ku kthehen 

PZHBV
Përshkrimi Faza Organizata(t) zbatuese Statusi Detajet e statusit të tanishëm Donator

Shtërpc Biti e Epërme Shqiptarë 74 Kosovë

Mbështetje shumë sektorale për 
kthimin e 74 familjeve të 
shqiptarëve nga Kosova, 
përfshirë riparimin/rindërtimin e 
shtëpive, infrastrukturën e  
komunitetit,krijimin e të 
ardhurave, kontributet në 
shëndetësi dhe iniciativat e 
komunitetit. 

2 prej 3
Këshilli Amerikan për 

Refugjatë (ARC)/ Këshilli 
Danez për Refugjatë (DRC)

Në vazhdim 
e sipër

KD i miratuar nga Grupi punues më 8 gusht 2003 dhe nga Grupi koordinues për 
kthim / Bordi këshillëdhënës teknik më 19 gusht 2003. Rindërtimi i 46 shtëpive (të 
kategorisë së IV dhe V) janë kryer më 30 qershor dhe infrastruktura është kryer më 
31 gusht. Kontributi në bujqësi i siguruar në prill, maj 2004. Dialogu ndëretnik 
është zbatuar nga CARE sipas START II. Faza II përfshinë rindërtimin e shtëpive 
për 30 familjet kthyese dhe riparimet e vogla për 27 familjet e mbetura, dhe lidhja 
në rrjetin e ri elektrik dhe të ujësjellësit për të dyja fazat, për fazën I dhe II të 
shfrytëzuesit të shtëpive. 30 shtëpi të kategorisë së  IV-V janë në rindërtim, dhe të 
gjitha 27 shtëpitë e kategorisë së II-III janë kryer. Uji dhe rryma janë lidhur në 71 
shtëpi.  Nevojat e vonuara për fazën III përfshijnë stabilizimin e komunitetit, 
shëndetësinë, krijimin e të ardhurave dhe dialogun ndëretnik, me çështjen e 
financimit që është në vazhdim e sipër.  

BKK dhe 
DANIDA

Shtërpc Biti e Poshtme Shqiptarë 55 Kosova

Mbështetja e 55 familjeve 
shqiptare përmes rindërtimit të 
shtëpive,krijimit të të 
ardhurave, kontributeve 
shëndetsore dhe iniciativave të 
komunitetit.

Këshilli Amerikan për 
Refugjatë (MCI / Qeveria 

kanadeze / UNHCR)
I kryer

Kthimi spontan i 26 kryefamiljarve në maj të vitit 2002. Janë rindërtuar 55 shtëpi 
të të kthyerve, 13 shtëpi të serbëve të Kosovës plus 4 familje të cenueshme në 
komunë dhe 12 shtëpi në Luginën e Zhupës. është siguruar pasrtimi i puseve 
(bunareve) dhe është dhënë ndihma në ushqim dhe në mbajtjen e shtëpisë. është 
siguruar ndihma në krijimin e të ardhurave nga bujqësia. Projekti është kryer në 
prill 2003. Projekti i infrastrukturës në vazhdim e sipër (ujësjellësi). Finalizimi i 
marrëveshjes tripalëshe të diskutueshme në vazhdim e sipër.

Qeveria 
holandeze

Ferizaj
Halit Ibish dhe 

Sellahane, Ferizaj

Romë / 
Ashkali / 
Egjiptian

të përcaktohet Serbi / IRJM

Projekti "para-kthimit" të 
sigurojë ndihmë ligjore për 
çështjen e pronave të RAE-së 
dhe vlerësimit të lëndëve, 
rehabilitimit të infrastrukturës, 
shkallës së vogël të krijimit të 
të ardhurave, dijalogut 
ndëretnik dhe avokimit.

CARE
I gatshem 
per fillim

Vizita e parë shko dhe informo në tetor 2003. Vizita e parë shko dhe shih në dhjetor 
2003. CARE është angazhuar në dialog dhe avokim me komunitetin RAE. Koncept 
dokumenti në zhvillim e sipër. Duke shfrytezuar financimin e barabarte, ZKB/ZVK 
kane zbatuar projektet e kanalizimit, qe permes dialogut jane identifikuar nga CARE-
i si prioritete  

Ferizaj Bablak Serbë 50 Serbi

Rindërtimi i shtëpive për deri 
më së shumti 50 familje serbe 
të Kosovës, mbështetje 
ekonomive familjare, 
infrastruktura (rrymë, 
ujë/kanalizim, rrugë), qasje në 
shërbime (renovimi i klinikave 
dhe shkollave), krijimi i të 
ardhurave, dialog ndëretnik dhe 
iniciativa e komunitetit. 

UMCOR I kryer

KD eshte miratuar me 8 gusht 03 ne GPK. GP eshte themeluar me 03 tetor dhe projekti eshte 
nenshkruar me 4 dhjetor 04. 48 shtepi duke perfshire edhe 2 shtepi te shqiptareve jane 
perfunduar gjate 3 fazave se bashku me projektet per infrastrukture. Sherbimet publike do te 
menagjohen nga komuna. 146 persona/48 familje (46 serb & 2 shqiptare) jane kthyer. Tre 
kryefamiljare kane refuzuar qe te marrin celesat e shtepive. Aktivitetet per krijimin e te ardhurave 
kane perfunduar.  Qendra shendetesore funksionon qe nga 13 maji  05. Projekti eshte perfunduar 
me 10 qershor, me perjashtim te shkolles shumeetnike. Marreveshja per shkollen pritet te 
nenshkruhet se shpejti ne mes te UNDP-se dhe komunes.   

BKK/Ndihma 
e qeverisë 
për kthime 

001

Ferizaj Zaskok/Plesina
Serb/shqiptar

ë/rome

Serb-122 
ind/30 familj. 
21 familje te 
bashkesise 

pranuese (19 
shqiptare dhe 

2 rome) 

Serbi

Rindertimi i shtepive per 122 
persona, 30 familje serbe, 19 
shqiptare dhe per dy familje te rome. 
Projektet per krijimin e te ardhurave, 
rehabilitimi i infrastruktures se 
bashkesise, reintegrimi dhe FoM.

Këshilli Amerikan për 
Refugjatë (ARC)

I miratuar

Jane mbajtur dy takime te Grupit punues. KP-ja eshte diskutuar ne GPK me 27 maj 
dhe 10 qershor 2005; jane perfshire komentet e partnereve. Numri i Pzhbv-ve ishte 
122 individe/30 familje. 21 familje nga bashkesia pranuese (19 shqiptare dhe 2 
rome). Do te rindertohen apo meremetohen 51 shtepi. Perfshihen te gjitha 
komponentet per qendrueshmerine e projektit. Komuna ka kontribouar me 15% te 
mjeteve financiare per qendren shendetesore, due perfshire laboratorin; eshte 
identifikuar nje moter medicinale nga rradhet e PZHBV-ve. Rrjeti i kanalizimit do te 
jete aktivitet i perbashket me komunen. KP-ja eshte miratuar ne GPK me 10 
qershor 2005. 

Ferizaj Talinoc Serbë të përcaktohet Serbi
Mbështetje për kthime 
potenciale të serbëve

CARE
I gatshem 
per fillim

UMCOR ka organizuar vizitat "shko, shiko, vizito" me 7 të zhvendosur nga Serbia 
dhe 3 të zhvendosur nga Shtërpca. Ata kanë vizituar pronat dhe varrezat. Të 
nesërmen është organizuar një takim me autoritetet komunale dhe dy kryetarë të 
fshatit. Një dialog pozitiv është mbajtur me bashkësinë shqiptare më 17 janar, i cili 
është pasuar nga një dialog tjetër shumetnik të mbajtur më 9/10 shkurt 2005 në 
Brezovicë. UMCOR ka bërë këtë vlerësim paraprak të shtëpive duke përfshirë edhe 
të dyja bashkësitë. CARE e ka marrë projektin nga UMCOR-i meqë ata largohen. 
Koncept dokumenti i është dorëzuar AER në muajin maj 2005. 
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Etniciteti i të 
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kthyerve 
përfitues 

(familjeve)

Vendi nga 
ku kthehen 

PZHBV
Përshkrimi Faza Organizata(t) zbatuese Statusi Detajet e statusit të tanishëm Donator

Ferizaj Babush Serbë të përcaktohet Serbi
Mbështetje për kthime 
potenciale të serbëve të 
Kosovës

 
UMCOR/Perspektiva 

Evropiane
Interesim

 Perspektiva Evropiane do ta merr projektin nga UMCOR-i. Më 11 maj 05 janë bërë 
vizita të sukseshme "shko e shiko". Koncept dokumenti eshte diskutuar ne GPK me 
27 maj dhe 10 qershor 2005. MP-ja ceku mungesen e projekteve infrastrukturale ne 
koncept dokument. Takimi i Grupit punues eshte mbajtur me 15 qershor 2005 per 
te disktuar shqetesimet e PZHBV-ve. PZHBV-te thane se PE-ja ka mbuluar numer 
me te vogel te te kthyerve te mundshem, ka keqinterpretuar perspektiven historike 
te fshatit dhe i ka rritur shifrat e buxhetit. PZHBV-te kane insistuar ne ndertimin e 
83 shtepive e jo te 69 shtepive, sic parashihej ne koncept dokument dhe kane 
kerkuar rrjetin elektreik te plote, si dhe renovimin e shkolles dhe te qendres 
shendetesore. Keshilltari i PSSP-se per pakica tha se Babushi ka nje potencial te 
larte per kthime. Pas konsultimeve te perbashketa me PZHBV-te, PE u pajtjua qe ta 
ndryshoj koncept dokumentin. Me 29 qershor, Grupi punues e diskutoj dhe e 
miratoj koncept dokumentin e ndryshuar, i cili do t'i dorezohet GPK me 8 korrik per 
miratim.          

Ferizaj / Urosevac Babushi/Babus Serb
Para konfliktit 
289 serbe.

Asistenca shumesektorale per kthim 
te 86 familjeve serbe, duke perfshire 
rindertimin e shtepive, infrastrukturen 
e bashkesise, krijimin e te ardhurave 
dhe projektet per ndertimine 
kapaciteteve.  

UMCOR/Perspektiva europiane  
I miratuar dhe 
pritet financimi

Perspektiva europiane ka marre persiper projektin nga UMCOR. Vizitat, shko, vizito jane bere me 
11 maj 05. KD eshte diskutuar ne GPK me 27 maj dhe 10 qershor 05. Grupi punues eshte takuar 
me 15 qershor per te negocuar ceshtjet e te zhvendosurve sic eshte ndertimi i 83 shtepive ne 
vend te 69 qe reflektojne ne KD dhe perfundimin e rrjetit elektrik, renovimin e shkolles dhe 
qendres shendetesore. per   June 05 to negotiate IDP concerns such as building of 83 houses 
instead of 69 reflected in CP & completion of electricity network, renovation of school & health 
center. EP pas konsultimit te ndersjelle me te zhvendosurit mbi ceshtjet kyce eshte arritur 
marreveshja qe KD te ndryshohet. GP me 29 qershor ka miratuar KD endryshuar dhe GPK e ka 
dorezuar ate me 8 korrik 05.    

Ferizaj Nerodime Serbë
Para konfliktit 
, 22 familje 

serbe

Mbështetje për kthime 
potenciale të serbëve të 
Kosovës

Këshilli Amerikan për 
Refugjatë (ARC)

Interesim

Para konfliktit fshati banohej nga dy etnitë, shqiptarët dhe serbët. Vizitat e para 
Shko, vizito jane bere me 24/25 janar 05 per te zhvendosurit dhe per te 
zhvendosurit e vendosur ne Shterpce dhe Serbi. Vizitat Sho, informo dhe Shko, 
vizito jane bere me 1 dhe 4 maj 05. Dialogu shumeetnik eshte mbajtur me 10 maj 
05. 

Ferizaj
Lagja Stojkoviq, 

Balej
Serbë 30 Serbi

Mbështetje për kthime 
potenciale të serbëve të 
Kosovës

Këshilli Amerikan për 
Refugjatë (ARC)

I miratuar 
dhe ne pritje 
te financimit

ARC (Keshilli amerikan per refugjate) ka takuar 15 perfaqwsues te familjeve ne 
Kraleve/Serbi per t'i informuar mbi KD. Takimi special i GPK eshte mbajtur me 03 
dhe 04 dhjetor si dhe eshte miratuar KD.

Ferizaj Kthimet ne qytet Serb
Duhet te 

percaktohet
Serbi/Kosove

Perkrahje per kthimin e 
mundshem te serbeve te 
Kosoves

Keshilli Amerikan per 
Refugjate (ARC)

Interesim

Takimi i pare i Grupit punues per kthime ne qytetin e Ferizajt u mbajt me 31 maj 
05. Takimi i dyte u mbajt me 15 qershor 05. Perfaqesuesit e PZHBV-ve dhe te ARC-
se pergatiten listen prej 30 te kthyerve te mundshem. ARC-ja ne bashkepunim me 
SHPK-ne dhe TMK-ne do te vazhdoje me intervisbta individuale dhe me 
identifikimin e vendeve per kthim. 30 banesa jane uzurpuar dhe 40 shtepi jane 
shkaterruar. Vizita e pare shko e shih ne qytet do te organizohet me 6 korrik. OSBE-
ja do te menaxhoje mbulimin e kesaj ngjarjeje nga mediat elektronike. Lidhur me 
pronen e shitur pas 1999, HPD-ja udhezoj qe rastet te dergohen ne gjyq. UNHCR-ja 
ritheksoj se ndertimi i shtepive do te behet sipas kritereve te parapara per familjet 
e rrezikuara. Uzurpimi i paligjshem i pronave do te diskutohet ne takimin e 
ardhshem, me 5 korrik 05.       

Viti Podgorc
Serb/Shqiptar

ë
38

Kosovë / 
Serbi

Ndihma për banim për 34 serb 
të Kosovës dhe 4 familje të 
shqiptarëve, përkrahje 
ekonomive shtëpiake, zhvillim i 
bashkësisë, infrastruktura e 
ekonomisë, shëndetësisë dhe e 
bashkësisë. 

Këshilli Amerikan për 
Refugjatë (ARC)

I kryer

Grupi për bashkërendim të kthimeve/Bordi këshilldhënës teknik miratoi KD më 25 
mars 03. Janë kryer 74 riparime/rindërtime të shtëpive dhe janë rreth 13 
Marrëveshje tripalëshe pa u realizuar.  Infrastruktura (riparimet elektrike/lidhjet, 
riparimi i bunareve të ujit/ndërtimi i dhe riparimi i rrugës dhe urës) është kryer. 
Informatat për shëndetësinë, IG he bashkësinë janë kompletuar. Vetëm 2 nga 34 
pronat e serbëve  dhe 4 nga 6 prona të  shqiptarëve janë okupuar. Dialogu 
ndëretnik ka filluar që nga 26 nëntori. Pronat e lira janë vënë nën administrim të 
DCPB që nga 4 tetori 2004. Projekti i ARC zyrtarisht ka përfunduar më 31 tetor, por 
Grupi punues ende takohet për të diskutuar numrin e vogël të shfrytëzuesëve si 
dhe hapat e mëtejm. Këshilli i fshatit ka vendosur të përmirësoj raportet ndëretnike 
dhe të inkurajoj serbët e Kosovës për t'u kthyer në fshat.  

 Gjermania, 
B.e Madhe 
dhe BKK 

(PQK 0014)

Viti Zhiti Serbë 32 Kosovë/Serbi

Rindërtimi i shtëpive për 29 
familje, mbështetje ekonomive 
shtëpiake, zhvillimi i 
infrastrukturës, IG dhe dialogu 
ndëretnik. Përfshinë afrimin për 
vlerësim të më shumë të 
zhvendosurëve pë kthime 
potenciale gjatë fazës së dytë të 
kthimit.  

CARE 
Në vazhdim 

e sipër

Vleresimi i shtepive ka perfunduar nemars 2005. 32 nevojtare jane indetifikura, jane nenshkruar 
18 TPA. 14 PZHBV nga Kraleva kane vizituar shtepite e tyre, kishen dhe varrezat ne Viziten Shko 
dhe Shiko me 3 mars 2005. Ka perfunduar ndertimi i 25 shtepive dhe ato qe kane mbetur jane 
duke u ndertuar. Rrjteti i rrymes elktrike ka pefundur per 25 shtepite e para.
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Komuna Lokacioni
Etniciteti i të 

kthyerve 
përfitues

Numri i i të 
kthyerve 
përfitues 

(familjeve)

Vendi nga 
ku kthehen 

PZHBV
Përshkrimi Faza Organizata(t) zbatuese Statusi Detajet e statusit të tanishëm Donator

Viti Gërmovë Serbë të përcaktohet Serbi
Mbështetje për kthime 
potenciale të serbëve të 
Kosovës

  UMCOR 
I gatshem 
per fillim

Vizitat e para "shko, shiko" janë bërë në korrik 02. PZHBV-te u pajtuan per KP-ne 
dhe per Keshillin shumetnik te fshatit ne gusht te 2004. Takimi i parë i Grupit 
punues u mbajt më 5 nëntor. Vizitat "shko, shiko" janë bërë më 12 nëntor. Këshilli 
i fshatit më 19 nëntor ka hartuar prioritetet e veprimeve të mëtejme duke përfshirë 
profilin e fshatit, sigurimin e listës përfundimtare të kthimeve potenciale, si dhe 
vlerësimin e dëmeve dhe të infrastrukturës së bashkësisë me 19 nentor. Koncept 
dokumenti është hartuar. Një mbledhje është mbajtur me partneret me synim të 
finalizimit të komponenteve të koncept dokumentit. Kp-jai eshte prezentuar 
Kryetarit, KF te shqiptareve dhe PZHBV-ve. ARC ka marre projektin nga UMCOR-i 
dhe e ka paraqitur ne GPK me 26 maj dhe 14 qershor 05. GPK me 28 qershor 05 ka 
miratuar versionin e ndryshuar te KD duke perfshire komentet nga te gjithe 

 

Vushtrri
Lagja e Ashkalive 
(urbane) Vushtrri

Ashkali (me 
pjesëtarë të 

tjerë të 
bashkësisë 
joserbe)

35 Kosovë

Rindërtimi i shtëpive, 
rehabilitimi i infrastrukturës, 
krijimi i të ardhurave dhe dhe 
aktivitetet për dialog, me 
përfitim të të zhvendosurëve 
ashkali të zhvendosur nga 
ngjarjet e marsit (35 familje). 

1 prej 1 LWF 
I miratuar 

dhe në pritje 
të financimit

Koncept dokumenti i miratuar nga Grupi punues më 18 nëntor 2004 dhe është 
paraqitur nga komuna për rishikim kryesorr më 31 janar 2005. Aktivitete te tjera, 
informata per miratim nga niveli qendror dhe financimi

 

 Vushtrri Maxhunaj Serbë 35
Kosovë / 

Serbi

Rindërtimi i shtëpive, 
infrastrukturës, krijimi i të 
ardhurave dhe mundësitë për 
punësim, sigurimi i shërbimeve 
sociale përfshirë trajnimin dhe 
arsimimin dhe të ndihmuarit e 
bashkësisë në vetëdijësim dhe 
iniciativa për pajtim.   

1 prej 2 
Udhëhequr nga: LWF, tjerë: 
CARE si partner për dialog 

(financuar nga NQK)
I pezulluar

Rindërtimi i 35 shtëpive ka përfunduar (nuk janë banuara). Infrastruktura 
(rehabilitimi i rrugës, rrjetit elektrik, ujësjellësit dhe ndërtimi i urës). Cështjet e 
mbetura: toka, siguria, mungesa e mundësive ekonomike. Dialogu ndëretnik dhe 
bashkëpunimi janë duke vazhduar. Vendimi për kthime ende në pritje. Në takimin e 
GPK më 21/10/04, LWF i ka dorëzuar komunës celësat për 8 përfitues të cilë 
asnjëherë nuk i kishin nënshkruar certifikatat për punën e përfunduar dhe është 
raportuar se ata nuk janë të interesuar për t'u kthyer. Vizitat "shko e shiko" janë 
organizuar bashkërisht nga zyra në Mitrovicë e Ministrisë për Bashkësi dhe Kthime 
dhe Njësisë për bashkërendim të kthimeve që u mbajt më 22 prill dhe në të kanë 
marrë pjesë 12 të zhvendosur.   

Gjermania 

 Vushtrri Maxhunaj Serbë 35 Serbi

Rindërtimi i shtëpive, 
infrastrukturës, krijimi i të 
ardhurave dhe mundësitë për 
punësim, sigurimi i shërbimeve 
sociale përfshirë trajnimin dhe 
arsimimin dhe të ndihmuarit e 
bashkësisë në vetëdijësim dhe 

 2 prej 2
Udhëhequr nga: LWF, tjerë: 
CARE si partner për dialog 

I pezulluar
Sipas raporteve interesimi ende ekziston. I pezulluar për shkak tos shfrytëzimit të 
shtëpive të rindërtuara gjatë Fazës I. 

 Vushtrri
Fshatrat Nevolan 

dhe Vernicë
Serbë 60

Kosovë / 
Serbi

Përkrahje për kthime përmes 
rindërtimit të shtëpive, 
vetëdijësimit të bashkësisë dhe 
veprimtaritë për pajtim, krijimi i 
mundësive për punësim dhe 
zbatim të programeve shtesë 
për zhvillim të infrastrukturës 

Udhëhequr nga: LWF, tjerë: 
CARE si partner për dialog 

I miratuar 
dhe në pritje 
të financimit

Faza e ndërbashkësive. Pëkrahja pë dialog ndëretnik në vazhdim e sipër  dhe masat 
për ndërtim të besimit.  

 Vushtrri Pantinë Serbë 11
Kosovë / 

Serbi

Rindërtimi i shtëpive, 
rehabilitimi i infrastrukturës, 
krijimi i të ardhurave, krijimi i 
vendeve të punës për të 
kthyerit dhe bashkësinë 
pranuese. 

Udhëhequr nga: LWF, tjerë: 
CARE si partner për dialog 

I pezulluar 

Projekti është rishikuar nga Grupi punues komunal për kthim dhe Bordi 
këshilldhënës teknik më 28 maj 2003. Eshte kryer nje pjese e projektit, duke 
perfshire infrastrukturen e fshatit dhe ndihmen per rindertim per 15 familje te 
rrezikuara shqiptare. PZHBV-te serb te Kosoves nuk e perkrahin me projektin per 
shkak te mosmarreveshjes per numrin e pperfituesve te parapare. 

 

Vushtrri Druar Serb 8 Kosove
Perkrahje per kthimet e 
mundshme

Udheheqja: UNHCR, CARE, e 
perkrahur nga GPK

Interesim

Vizita e pare Shko e Shih qe nga viti 1999 u be ne fshat me 5 korrik 2005. Moren 
pjese 8 PZHBV serb te Kosoves, ku pati rezultate pozitive, pasiqe ndodhi dialogu 
spontan nderetnik me bashkesine pritese te shqipareve te Kosoves, te cilet erdhen 
t'i mirepresin ishj-fqinjet e tyre. 

Vushtrri Samadrexhe Serb 12 Kosove/Serbi Perkrahje per kthimet 
Udheheqja: UNHCR, CARE, e 

perkrahur nga GPK
Intersim

Vizita e pare Shko e Shih qe nga viti 1999 u be ne fshat me 5 korrik 2005. Moren 
pjese 12 PZHBV serb te Kosoves, ku pati rezultate pozitive, pasiqe ndodhi dialogu 
spontan nderetnik me bashkesine pritese te shqipareve te Kosoves. Do te mbahet 
nje mbledhje prezentuese me CARE-in ne Mitrovicen e Veriut.   

Mitrovicë Lagja e romëve Romë 60
Kosovë/ 

Serbi

Rindërtimi i shtëpive. Hartimi i 
planit urbanistik në 
bashkëpunim me 
departamentin komunal për 
urbanizëm; shkuarja drejt 
dialogut për ndërtim të besimit 
;dhe analiza e dokumentacionit 

 
Udhëhequr nga: Këshilli 

danez për refugjatë 
Në vazhdim 

e sipër

 Më 18 prill, kryetari i komunës, përfaqësuesi rajonal i UNMIK-ut, UNHCR, OSBE 
dhe zyra për kthime dhe bashkësi kanë nënshkruar një marrëveshje, e cila paraqet 
një konsenzus për planin urbanistik për Lagjen e romëve. Konferenca e donatorëve 
e organizuar bashkërisht nga zyra për kthime dhe bashkësi, RCRU dhe komuna 
është mbajtur më 5 maj. Deri me tani eshte siguruar vetem nje pjese e vogel e 
financimit. Grupi punues eshte zevendesuar me nje strukture me te gjere 
bashkerenduese, e cila perfshine Komisionin drejtues te bashkekryesuar nga 

 

Mitrovicë
2 korriku/Sitnica 
(Mitrovica jugore-

lagja e ashkalinjëve
Ashkali 19 Kosovë

Rindërtimi i shtëpive për 19 
familje, ndihmë për 
riposedim,rehabilitimi i 
infrastrukturës, dialogu 
ndëretnik dhe zhvillimi i 
bashkësisë.  

1 prej 2 
Udhëhequr nga: Ndihma e 
kishës norvegjeze (NCA) 

I kryer

Rindërtimi i shtëpive dhe projektet e infrastrukturës (furnizimi me ujë dhe sistemi i 
kanalizimit, rruga, hapsira e gjelbër, ndricimi publik, dhe linjat telefonike) janë 
përfunduar. 11 familje të ashkalinjëve janë kthyer nga qendra e strehimit kolektiv 
nga Mitrovica veriore në lagjen 2 korriku/Sitnica. Gjithsej: 68 persona.   

Norvegjia/BK
K  

Mitrovicë
2 korriku/Sitnica 
(Mitrovica jugore-

lagja e ashkalinjëve

Ashkali/Shqipt
arë

30-35 Kosovë

Asistencë multi-sektoriale pë 
kthime (rindërtimi i 
shtëpive/riposedimi, krijimi i të 
ardhurave) 

2 prej 2
Udhëhequr nga: Ndihma e 
kishës norvegjeze (NCA) 

Në vazhdim 
e sipër

5 familje të ashkalinjëve janë kthyer në lagjen 2 korriku dhe 6 familje shqiptare të 
cilat i kishin zënë shtëpitë e ashkalinjëve janë kthyer nëpër fshatra të ndryshme të 
rajonit të Shalës, rrethi i Mitrovicës. Gjithsej 11 familjeve u janë siguruar shtëpitë.     

Norvegjia  
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(familjeve)
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Leposaviq
Koshutovë/Bistricë/C

erajë
Shqiptarë 50 Kosovë

Rindërtimi i shtëpive, 
rehabilitimi i infrastrukturës, 
krijimi i të ardhurave, ndihma 
për bujqësi dhe krijimi i 
vendeve të punës pë 50 familje 
shqiptare e serbe. 

Udhëhequr nga: LWF 
I miratuar 
dhe pritet 
financimi

KP-ja e 2003 eshte ndryshuar nga LWF dhe me numrin e ndryshuar te perfituesve, 
si dhe buxhet te ndryshuar eshte miratuar nga Grupi punues komunal dhe eshte 
derguar ne mekanizmin per shqyrtim qendror. Tani pritet shqyrtimi dhe financimi.    

Skenderaj  Runikë Serbë Të përcaktohet
Kosovë/ 

Serbi
Përkrahje për kthime DRC I pezulluar

42 serb të zhvendosur kanë marrë pjesë në vizitat "Shko, shiko" (2). Përfaqësuesi i 
të zhvendosurëve merr pjesë në takimet e Grupit punues komunal. Koncept 
dokumenti i Këshillit danez për refugjatë është miratuar në GPK më 24 shkurt. 
KFOR-i e beri vleresimin e sigurise dhe Këshilli danez për refugjatë e perfundoj 
koncept dokumentin. Projekti eshte pezulluar, pasiqe kerkesa duhet te rivleresohet.   

Skenderaj   Kuqicë Serbë Të përcaktohet
Kosovë/ 

Serbi
Përkrahje për kthime LWF I pezulluar

Pas vizitave "Shko, shiko" janë mbajtur dy mbledhje. Koncept dokumenti i 
pergatitur dhe i miratuar nga GPK-ja, si dhe i dorezura ne mekanizmin qendror per 
shqyrtim per miratimin e politikes dhe financim.   

Skenderaj Leqinë Serbë Të përcaktohet
Kosovë/ 

Serbi
Përkrahje për kthime Udhëhequr nga: UNHCR Interesim

Vizita "Shko, shiko" është bërë më 27 prill dhe ka qenë pozitive. Sesioni pë 
informim është planifikuar.   

Skenderaj Dashefc Ashkali Të përcaktohet Kosovë Përkrahje për kthime Komuna Interesim
Vizitat "Shko, shih" dhe "Shko, informo, vizito" me pjesëmarrjen e komunës dhe 
kontaktimin e kryetarëve të fshatit. Kthimi shikohet pozitivisht. Eshte hartuar 
koncept dokumenti dhe eshte dorezuar per financim  

 

Gjakovë Brekoc
Romë/Ashkali/

Egjiptas
20 Mali i Zi

Rindërtim i shtëpive, dialog 
ndëretnik 

1 prej 2
Udhëhequr nga: ICMC, THW 

(strehim)
I kryer

Autoritetet komunale kanë treguar një përkrahje të rëndësishme për këtë projekt. 
Kryetari i kuvendit komunal, ushtruesi i detyrës së nënkryetarit dhe përfaqësuesi 
komunal kanë ndërmarrë 3 "shko e informo" vizita në Mal të Zi. Faza e I e cila ka 
filluar në shtator 2004 është përfunduar (monitorimi vazhdon). 20 familje (117 
persona) janë kthyer në këtë fazë (kryesisht në Brekoc, mirëpo edhe në disa pjesë 
tjera të qytetit të Gjakovës.   

Gjakovë Brekoc
Romë/Ashkali/

Egjiptas
23 Mali i Zi

Ndërtimi i strehimores 
shoqërore për 23 familje të 
pakicave dhe rindërtimi i 
shtëpive për 10 familje nga 
bashkësia pranuese. 

2 prej 2% ICMC
I miratuar 
dhe pret 

financimin

Autoritetet komunale kanë treguar një përkrahje të rëndësishme për këtë projekt. 
Kryetari i kuvendit komunal, ushtruesi i detyrës së nënkryetarit dhe përfaqësuesi 
komunal kanë ndërmarrë 3 "shko e informo" vizita në Mal të Zi. Projekti i koncept 
dokumentit për Fazën II, që parasheh kthimin e 23 familjeve të RAE në Gjakovë 
është miratuar. Projekti ka për qëllim të zhvendosurit nga RAE që nuk kanë të 
drejta pronësore e të cilët dëshirojnë të kthehen dhe këtë mund ta bëjnë pa 
problem. Vendqëndrimet e tyre të mëparshme kanë qenë të papërshtatshme 
(kryesisht nga rreziku i vërshimeve) dhe ata kanë mirëpritur mundësinë e strehimit 
shoqëror. Me sugjerim të tyre, akomodimi do të sigurohet për shumicën e 
pjesëtarëve të bashkësisë, për të përmirësuar integrimin shoqëror. Ndërtimi do të 
zgjas 18 muaj - 2 vjet.         

Istog Osojan Serbë 150 Serbi Rindërtimi i shtëpive THW, MOVIMONDO I përfunduar

Përafërsisht janë rindërtuar 150 shtëpi prej 2001-2003. Më shumë se 100 familje  
(350 persona) janë kthyer që nga viti 2001. Së paku 10% e shtëpive në Osojan 
kanë mbetur të zbrazëta. Përgjigja e shpejtë për kthim (RRRF), do të mund të 
mbulonte nevojat shtesë, nëse është e nevojshme.     

Qeveria 
franceze e 
gjermane, 

QKK

Istog Dubravë
Romë/Ashkali/

Egjiptas
13 Mali i Zi

Rindërtimi i shtëpive (61 shtëpi 
për të kthyerit dhe individë të 
prekshëm), komponentet e 
infrastruktures (rehabilitimi i 
sistemit të ujit dhe rrymës, një 
shkollë dhe një ambulantë)   

Zhvillimi dhe bashkëpunimi 
zvicerran (SDC) strehim, 

infrastrukturë dhe krijim I të 
ardhurave), ICMC (krijim i 
mundësive për të ardhura), 

DRC dhe Haxhi Zeka 
(stabilizim i kthimeve) Të 

tjerë: Mercy Corps dhe 
KMLDNJ  

I përfunduar
I përfunduar, Projekti dhe të gjitha projektet e lidhura në mënyrë direkte dhe 
indirekte të përfunduara dhe të inauguruara më 14 qershor 2004. 

SDC/SIDA/B
KK/BPRM

Istog Llukavc i Thatë Serb/Egjiptas 21 Serbi Projekt multisektorial për kthim Udhëhequr nga: DRC I përfunduar

Edhepse projekti fillestar është përfunduar, disa familje kanë shprehur dëshirën të 
kthehen në këtë lokacion. Ekziston mundësia që kthimet e  ardhshme do të 
përkrahen përmes RRF. Faza e II është miratuar nga Grupi punues komunal më 16 
qershor 2004. Dialogu ndëretnik në vazhdim e sipër. DRC është duke e 
implementuar projektin për një hurdhë të peshqve për krijim të të ardhurave.  
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Istog
Dragolec dhe 

Bellopojë
Serbë 50 Serbi

Projekt multisektorial për kthim 
për 50 familje përmes 

rindërtimit të shtëpive, zhvillim 
të bashkësisë, mundësive për 
krijim të të ardhurave, dialogu 

ndëretnikdhe aktivitetet 
qytetare. 

European Perspective 
(EP(udhëheq)), Community 

Development Fund (CDF 
(zhvillim i komunitetit)), 
Council for the Defense of 

Human Rights and Freedoms 
(CDHRF(dialog ndëretnik)), 
Movimiento por la Paz, el 

I miratuar 
dhe pret 

financimin

Koncept dokumenti i miratuar nga GPK më 18 gusht 04. GP mbajti takimin e tij te 
pare me 10 shtator 2004, por me vone ate dhe aktivitetet tjera jane (pezulluar) ne 
pritje te financimit nga AER_i. KD i eshte dorezuar AER-it per miratim te financimit 
me 15 korrik 2005. Ne GPK, me 13 korrik 2005 eshte arritur pajtimi qe te 
themelohet nje grup i perbashket punues per projektin ne Llug dhe Bllagac. 
Implementimi i projektit do te vazhdoje me t'u siguruar financimi.  

 

Istog
Lugu - urban dhe 
Gurakoci - periferi 

Serbë 61 Serbi

Projekt multisektorial për 
mbështetje të kthimit të 61 
familjeve dhe rentegrimit të 
tyre përmes rindërtimit të 
shtëpive, zhvillim të bashkësisë, 
mundësive për krijim të të 
ardhurave, dialog ndëretnik dhe 
aktivitetet qytetare.    

European Perspective 
(EP(udhëheq)), Community 

Development Fund (CDF 
(zhvillim i komunitetit)), 
Council for the Defense of 

Human Rights and Freedoms 
(CDHRF(dialog ndëretnik)), 
Movimiento por la Paz, el 

Desarme y la Libertad 

I miratuar 
dhe pret 

financimin

 Koncept dokumenti është miratuar nga GPK më 18 gusht 04. GP ka mbajtur 
takimin e tij te pare me 10 shtator 2004, por me vone ate dhe aktivitetet tjera i ka 
(pezulluar) ne pritje te financimit nga AER-i. KD i eshte dorezuar AER-it per 
miratim te financimit me 15 korrik 2005. Me 13 korrik 2005 ne GPK eshte arritur 
pajtimi qe te themelohet nje grup punues i perbashket per projektet ne Bellopoje 
dhe Dragolec. Implementimi i projektit do te vazhdoje me sigurimin e financimit. 

Istog Kosh Serbë 38 Serbi

Rindërtimi i 38 shtëpive, 
zhvillim i bashkësisë, mundësi 
për krijim të të ardhurave, 
dialog ndëretnik dhe aktivitete 
qytetare. Faza I përfshinë 
veprimet e parakthimeve , Faza 
II përfshinë rindërtimin. 

1 dhe 2 prej 
3

DRC, THW Haxhi Zeka, 
Bozur, Hvosno

Ne vazhdim 
e siper

Koncept dokumenti është dorëzuar nga GPK më 19/06/03. DRC ka organizuar disa 
vizita "shko, shiko" në Kosh dhe e fundit ishte në mars 2005. Nje shtepi tashme 
eshte rindertuar ku perkohesishte do te strehohen te kthyerit. Qe nga marsi ka 
patur 10 deri ne 14 persona qe kane qendruar ne kete shtepi tranzite dhe kjo do te 
vazhdoje te perdoret per kete qellim derisa te rindertohen te gjitha pronat. (Nje 
numer i shtepive poashtu do te mirren me qera ne fshatin Osojan, per te siguruar 
vendosjen e perkohshme per te kthyerit). Per sa i perket pasurise qe financohet nga 

BKK, AER

Istog Kosh Serbë 29 Serbi

Rindërtimi i 29 shtëpive, 
zhvillim i bashkësisë, mundësi 
për krijim të të ardhurave, 
dialog ndëretnik dhe aktivitete 
qytetare. 

3 prej 3
DRC, THW Haxhi Zeka, 

Bozur, Hvosno

I miratuar 
dhe pret 

financimin

Koncept dokumenti i miratuar nga GPK më 19/06/03. DRC ka organizuar disa vizita 
"shko, shiko" në Kosh. E fundit ishte në muajin mars 2005..   DRC Keshilli danez 
per refugjate me 15 korrik ka dorezuar nje kerkese ne AER per financim dhe eshte 
ne proces te identifikimit te perfituesve per Fazen e II. Kjo Faze ka te beje me 
rindertimin e 25 hstepive per familjet te kthyera ne fshatin Kosh dhe fshatin e afert 
Oprashke (12 ne fshatin epare dhe 13 ne te dytin). Poashtu parasheh edhe 
rindertimin e 3 shtepive nga perfituesit e bashkesise pranuese. 

BKK, AER 

Istog Srbobran Serbë Të përcaktohet Serbi Ndihmë për kthime   Interesim

Interesimin për t'u kthyer në këtë në këtë lokacion duhet të verifikohet. Fillimisht, 
Srbobrani ka qenë i përfshirë në koncept dokument që është hartuar nga Shërbimet 
Botërore të Kishës (CSW) që përfshinin Llukavcin e Thatë (së bashku me 
Kovragën). CSW nuk e implementoi këtë projekt dhe DRC më vonë e ka 
implementuar për Llukavc të Thatë. Lokacioni është në regjistrin e KP-s për 
rekomandimet e lokacioneve për kthime potenciale.    

 

Istog Sine Serbë Të përcaktohet Serbi Ndihmë për kthime  Interesimi

Interesimin për t'u kthyer në këtë në këtë lokacion duhet të verifikohet.Dy vizita 
"shko, shih" janë bërë në korrik 2003 (11 persona) dhe në tetor 2003 (12 persona). 
Vetëm një numër i kufizuar ka shprehur interesim për t'u kthyer, kështu që nuk 
është caktuar si prioritet. Ky lokacion është në regjistër të KP-s për lokacionet e 
rekomanduara për kthime potenciale.        

KCB

Kline/Klina Binxhë Serbë 40 Serbi
Rindërtimi i rreth 40 shtëpive. 
Komponenta bujqësore.  

THW (strehim), ICMC, 
ACTED dhe DRC (bujqësi) 

I kryer

QKK ka financuar rindërtimin e e 6 shtëpive shtesë jasht këtij procesi. Care 
International për momentin është duke udhëhequr aktivitetet për dialog ndëretnik 
në lokacionet Binxhë, Grapc dhe Shtupel. Kthimet shtesë do të mund të 
përkraheshin nga Përgjigja e shpejtë për kthime (RRF). Cështjet e mbetura më 
shumë kanë të bëjnë me integrimin (arsim, shëndetësi, shërbime publike, qasja në 
tokën bujqësore).   

Qeveria 
gjermane

Klinë Grapc Serb 28 Serbi
Rindërtimi i rreth 28 shtëpive. 
Komponenta bujqësore.  

THW (strehim), ICMC, 
ACTED dhe DRC (bujqësi) 

I kryer

Dialogu ndëretnik në vazhdim e sipër në Binxhë/Grapc/Shtupel. Kthimet shtesë do 
të mund të përkraheshin përmes Përgjigja e shpejtë për kthime (RRF). Cështjet e 
mbetura më shumë kanë të bëjnë me integrimin (arsim, shëndetësi, shërbime 
publike, qasja në tokën bujqësore).   

Qeveria 
gjermane
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Komuna Lokacioni
Etniciteti i të 

kthyerve 
përfitues

Numri i i të 
kthyerve 
përfitues 

(familjeve)

Vendi nga 
ku kthehen 

PZHBV
Përshkrimi Faza Organizata(t) zbatuese Statusi Detajet e statusit të tanishëm Donator

Klinë Drenovciq Serbë Të përcaktohet Serbi Interesimi

Kjo është në kuadër të koncept dokumentit për kthime në Binxhë, dhe Grapc. Nuk 
është vazhduar me të për shkak të mungesës së financimit dhe cështjeve të 
sigurisë. Koncept dokumenti përfshinte 15 shtëpi. Niveli i kërkesave për diskutim 
me GPK nuk ka qenë aq i lartë sikurse në lokacionet tjera të komunës.    

Klinë Qyteti i Klinës Serbë Të përcaktohet Serbi 
Urbane. Në lidhje me DPB, që 
ka të bëjë me pronat.  

Interesim

24 kryefamiljare nga qyteti i Klines kane arritur ne Binxhe ne nentor te vitit 2003. 
Me 28 shkurt 2005 te zhvendosurit e pare serb (nje cift i vjeter) eshte kthyer ne 
qytetin e Klines. Qe prej asaj kohe eshte rritur numri i te kthyerve serbe te 
zhvendosur dhe deri me 24 qershor 2005 jane kthyer 8 familje serbe. 26 familje 
tjera serbe kane shprehur deshiren per t'u kthyer. Kthimet kane qene te qeta dhe 
ka ndodhur vetem nje incident -nje sulm me granate dore ndaj shtepise se nje 
familjeje te kthyer, qe ngjau me 17 qershor dhe ku nuk pati te lenduar. Reagimi i 
SHPK-se dhe sistemit gjyqesor ndaj ketij incidenti ka qene i shpejte dhe lideret 
komunal e kane denuar kete sulm. Me 23 qershor gjenerata e dyte (djali dhe reja) e 
familjes Tosic (qe ishin cak i sulmit me granate) jane kthyer. 

Klinë  Vidajë Serbë 40 Serbi 
Kthim multisektorial për 40 
familje serbe në dy faza 
(25+15)

1 prej 2 DRC I kryer

Koncept dokumenti është miratuar nga GPK më 26/05/04. Pushteti komunal ka 
shprehur interesim për kthimet. Faza I ka përfunduar. 25 kryefamiljarë (33 
persona) janë kthyer më 29 shtator. Të 29 shtëpitë janë përfunduar (përfshirë edhe 
4 nga komuniteti pranues). Rrjeti elektrik dhe furnizimi me ujë janë përfunduar. 
Faza e II përfshirë edhe ndinmën për ndërtim për 15 familje tjera  dhe 5 familje 
nga komuniteti pranues ka filluar. DRC ka kryer përzgjedhjen e përfituesëve për 
këtë fazë. Të gjitha shtëpitë janë vlerësuar dhe për të gjitha është bërë nënshkrimi 
i marrëveshjes tripalëshe (TPA). Janë filluar përgatitjet pë furnizim me ujë dhe 
komponentën elektrike. DRC është duke e shqyrtuar mundësinë e ndërtimit të një 
qendre të kulturës si dhe instalimin e një pike për grumbullimin e qumështit në 
këtë fshat, si pjesë e Fazës II.   

BKK

Kline Berkove Serb 30 Serbi

Rindertimi i 30 shtepive per 
pakicat, 4 shtepive per familjet 
e cenueshme te bashkesise 
pritese, ndihma pas kthimit (ne 
ushqim dhe artikuj joushqimor), 
infrastruktura, krijimim i te 
ardhurave, aktivitetet IED.  

DRC
I miratuar 

dhe ne pritje 
te financimit

Koncept dokumenti i miratuar nga GPK-ja ne dhjetor 2004. DRC-ja ka lehtesuar 
disa vizita Shko e Shih ne Berkove. Vizita e fundit eshte bere ne prill 2005.

Klinë Dollc dhe Dërsnik Serbë 40 Serbi 

Rindërtimi i rreth 20 shtëpive 
në secilin lokacion, dialog. 
Duhet të identifikohen 
komponenta e ndërtimit të 
tolerancës dhe projektet për 
bashkësi dhe infrastrukturë, 
poashtu dialogu në mes të 
bashkësisë pranuese dhe asaj 
kthyese.  

ICMC (udhëheq), CDF 
(rindërtim i shtëpive)

Në vazhdim 
e sipër

Koncept dokumenti është miratuar nga GPK më 04/03/04. Kryetari i Kuvendit 
komunal ka shprehur përkrahje të përgjithshme. CDF do të jetë partner 
implementues për komponentën e rindërtimit. ICMC ka hartuar regjistrin 
përfundimtar e të zhvendosurëve përfituesdhe poashtu ka përzgjedhur përfituesit 
nga bashkësia pranuese për ndihmë në rindërtim. Plani është që 21 shtëpi të 
ndërtohen në Dërsnik dhe 19 në Dollc. ICMC me financim nga UNDP do të 
rindërtojë 17 shtëpi (14 në Dërsnik dhe 3 në Dollc). Ndërsa OJQ-ja suedeze 
"Erikshjalpen" do të financojë dhe rindërtojë 23 shtëpitë e mbetura (7 në Dërsnik 
dhe 16 në Dollc). UNDP-ja poashtu financon komponentën e infrastrukturës (ujin, 
rrymën) dhe projektet për krijim të të ardhurave në të dyja fshatrat. Rindërtimi 
pritet të fillojë në qershor dhe të përfundojë në shtator. ICMC do të fillojë me 
programin e dialogut ndëretnik për këto dy fshatra më 11 maj.  

Kline Klinavc Serb 15
Serbi, Mal i 

Zi

Rindertimi i rreth 20 shtepive 
per te kthyerit, IED, rindertimi 
per 5 familje te bashkesise 
pritese shqiptare dhe per 5 
familje te bashkesise pritese 
egjiptiane, projekte te 
infrastruktures, IGP . 

Komuna e Klines dhe 
organizatat dhe agjencite e 

tjera sipas nevojes 

I miratuar 
dhe ne pritje 
te financimit

Koncept dokumenti i miratuar ne GPK me 23/02/05. Projekt i udhehequr nga 
komuna qe parasheh kthimin e 15 familjeve serbe nga Serbia dhe Mali i Zi

Peje Bellopojë Serbë 24 Serbi 

Rindërtimi i 24 shtëpive për të 
kthyerit e pakicave, 5 shtëpi për 
bashkësinë pranuese, 
infrastrukturë dhe krijim i të 
ardhurave 

1 prej 2

DRC + EP (ndihmë për 
kthime, krijim i të 

ardhurave), THW + KEK 
(rindërtim dhe punë në 

infrastrukturë)

I kryer

Komponenta e strehimit është kryer nga mesi i vitit 2003. Të gjitha komponentet 
tjera (Projekti për krijim të të ardhurave dhe projektet balancuese - renovimi i 
shkollës terrenit sportiv dhe 5 shtëpive për bashkësinë pranuese) ishin vonuar për 
shkak të mungesës së financimit si dhe ngjarjeve të marsit. Projektet pë bashkësitë 
janë kryer dhe komponentat tjera janë përfunduar, përfshirë edhe Projektet për 
krijimin e të ardhurave.   

QKK, BKK, 
Danida

Pejë Bellopojë Serbë 40 Serbi Rindërtimi i 40 shtëpive 2 prej 2 

PE (udhëheq), THW 
(strehim), MPDL 

(ligjore/pasuria) dhe IOCC 
dhe UNION (ndihmë për 

kthim)

I kryer

20 perfitues jane kthyer deri me 11 maj. Punet e rindertimit jane ne zhvillim ne 11 
prona, 7 nga te cilat pothuajse jane kryer. Jane pastruar edhe 12 vende te tjera. 20 
kryefamiljarë tjerë pritet të vijnë nga fillimi i korrikut. 12 banore te Bellopojes kane 
marre pjese ne aftesime per biznes dhe kane hartuar biznesplane. PE-ja do t'ua blej 
pajisjet. PE-ja eshte duke i identifikuar perfituesit nga bashkesia pritese qe kane te 
drejte ne ndihme per rindertim (pritet te filloj ne mes te korrikut). PE-ja dhe OJQ-ja 
vendore "Syri i Vizionit" jane duke punuar se bashku ne permiresimin e qasjes se 

AER
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Komuna Lokacioni
Etniciteti i të 

kthyerve 
përfitues

Numri i i të 
kthyerve 
përfitues 

(familjeve)

Vendi nga 
ku kthehen 

PZHBV
Përshkrimi Faza Organizata(t) zbatuese Statusi Detajet e statusit të tanishëm Donator

Pejë
 Sigë, Brestovik dhe 

Levosh
Serbë 40 Serbi

Faza e parë parasheh ndërtimin 
e 40 shtëpive dhe 
infrastrukturës përcjellëse. 
Projekti ka paraparë 90 shtëpi. 
Projektet për bashkësi janë në 
proces të identifikimit.  

1 pre 2
IOM (udhëheq), Bergamo, 

MPDL, THW
Në vazhdim 

e sipër

67 shtëpi janë përfunduar (45 në Brestovik, 21 në Sigë dhe 1 ne Levoshe). THW 
vazhdon me rindërtimin e 23 shtëpive (4 ne Brestovik, 2 në Sigë dhe 17 në 
Levoshe). Në lokacione janë 70 persona (37 në Brestovik, 19 në Sigë dhe 14 në 
Levoshe). Të kthyerit kanë lirinë e lëvizjes. Punimet për lidhjet me rrymë te 
tensionit te ulte ne Sige dhe Brestovik jane kryer. Punet e pakryera; gropat septike 
dhe lidhja me uje ne 17 shtepi ne Levoshe. Projektet rrugore dhe te urave jane ne 
zhvillim e siper dhe eshte kryer heqja e berllogut. Zbatimi programit për krijim të 
të ardhurave vazhdon (bagetia, bizneset e vogla, traktori dhe kombibusi). Kane 
filluar punet e brendshme ne riparimin e shkolles. Gjithashtu do te zbatohen 
projektet per fushen e sportit dhe rrethojen ne shkollen e Brestovikut, projektet e 
ujesjellesit dhe te rrymes ne fshatin e afert Dushkaje dhe nje shtepi per bashkesine 
pritese ne Brestovik (puna ka filluar ne kete te fundit). Vullnetaret nga Italia do te 
jene ne fshat gjate veres per t'i bere tavolinat dhe karrigat per te te kthyerit.         

Qeveria 
italiane, 

(intervenimi i 
qeverisë 

holandeze 
përmes TMK-

së) 

Lipjan Magurë Ashkali 21
Kosovë/Serbi

/IRJM

Rindërtimi i shtëpive për 21 
familje të ashkalinjëve dhe 4 
familje shqiptare me anë të 
krijimit të të ardhurave, 
dialogut ndëretnik dhe 
komponentet e ndërtimit të 
bashkësisë. 

Udhëheq: GOAL. Tjerë: IOM 
(krijim i të ardhurave), 

Mercy Corps (ndihma me 
ushqime gjatë kthimit), ARC 
(transport dhe ndihma gjatë 

kthimit). 

I kryer
Rindërtimi i 27 shtëpive ka përfunduar. 5 përfitues shqiptarë dhe 22 ashkali kanë 
marrë në posedim shtëpitë e tyre.     

AER

Lipjan 
Medvec, Hallaq i 

Vogël, rrethi i 
Mostinës 

Roma/Ashkali/
Egjiptas

30
Kosovë/Serbi

/IRJM

Rindërtimi i 30 shtëpive. 
Aktivitete të pajtimit, krijimi i 
punësimit, infrastruktura dhe 
zhvillimi i bashkësive.  

GOAL
Në vazhdim 

e sipër

Për 30 shtëpi është bërë miratimi nga GPK dhe janë në fazën përfundimtare të 
ndërtimit. Në Medvec ka përfunduar puna në rrjetin elektrik si dhe janë rrethuar 
varrezat. Në Hallaq të Vogël rrjeti elektrik është kryer. Kycja në ujësjellës për disa 
shtëpi në fshatin Mostinë ka përfunduar dhe asfaltimi i rrugës e cila është zgjedhur 
si projekt kryesor i infrastrukturës në bashkëpunim me komunën është në proces e 
sipër.  

AER

Lipjan 
Lokacione të 

shumëta
Ashkali 13 Serbi/IRJM

Rindërtimi i shtëpive për 
bashkësitë e pakicave.  

Erikshjalpen I kryer

GPK ka miratuar 14 shtëpi. 13 shtëpi të ashkalive dhe 1 boshnjake janë kryer. 12 
shtëpi të ashkalive janë tashmë të banuara. 14 projekte për krijimin e të ardhurave 
janë implementuar (përfituesit kanë pranuar Projekte për krijimin e të ardhurave në 
formë të bagëtisë -lopë dhe dele).

SIDA

Prishtinë Dodona Romë/Ashkali 18 Kosovë/Serbi

Rindërtimi i shtëpive për 17 
familje rome, 1 ashkali dhe 2 
familje shqiptare me 
komponentet për krijimin e të 
ardhurave, dialog ndëretnik dhe 
zhvillim të bashkësisë.  

Udhëheq: GOAL. Të tjerë: 
IOM, UNHCR, UNMIK, Mercy 

Corps, ARC, CARE
I kryer

20 shtëpi janë përfunduar dhe banohen nga përfituesit. Atyre u është dhënë 
përkrahje për krijimin e të ardhurave (psh. pajisje për saldim). Sa i përket 
projekteve të infrastrukturës, tri rrugë janë përfunduar.       

AER

Obiliq
Lokacione të 

shumëta
Roma/Ashkali/

Serb
29 Serbi/IRJM

Rindërtimi i shtëpive për 
bashkësitë e pakicave.  

Erikshjalpen/NRC
Ne vazhdim 

e siper

Erikshjalpen ka përfunduar punët në 18 shtëpi. Ata kanë dhënë materiale për 
përfituesit të cilët vetë mund t'i kryejnë disa punë si vendosja e dritareve. 7 familje 
janë vendosur. Përfundimi i shtëpive pritet në pranverë. 8 projekte për krijimin e të 
ardhurave janë implementuar (bagëti, instrumente muzikore, makina bujqësore 
dhe një tendë). GPK ka miratuar 11 shtëpi NRC. Të 11 shtëpitë janë të kompletuara 
dhe janë të banuara. 

SIDA, 
norvegjeze

Fushë Kosovë
Lokacione të 

shumëta
Serbë 21 Serbi

Rindërtimi i shtëpive për 
bashkësitë e pakicave.  

Erikshjalpen I kryer

21 shtëpi janë miratuar për rindërtim prej GPK. 21 shtëpi janë përfunduar dhe 17 
familje janë vendosur. Projekti për krijimin e të ardhurave për 16 përfitues është 
implementuar (pajisje për ndërtim, bagëti). Erikshjalpen ka implementuar një mini 
projekt për infrastrukturë për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike, ujë 
dhe sistem të kanalizimit për 15 përfitues. 15 shtëpi janë lidhur në rrjetin elektrik, 
atë të ujit dhe sistem të kanalizimit.  

SIDA

Fushë Kosovë
Qyteti i Fushë 

Kosovës
Roma/Ashkali/

Serb
33 Serbi/IRJM

Rindërtimi i shtëpive, përkrahja 
për vetëdijësim/pajtim, krijim 
të mundësive multietnike për 
punësim dhe implementim të 
projekteve për infrastrukturë  

EP, ARC, komuna I kryer
33 shtëpitë e miratuara janë përfunduar. Të gjitha janë të banuara. Prej 55 
projekteve për krijimin e të ardhurave janë implementuar 55. Projekti i 
Infrastrukturës për kanalizim në sektorin e ashaklinjëve 028 është përfunduar.    

Ministria e 
jashtme e 
Greqisë, 

financimi nga 
Asistenca e 
Qeverisë së 

Kosovës 
përmes UNDP

Prizren 

Drajciq, Sredska, 
Bogosavce dhe 

Lokvice në Luginën e 
Zhupës 

Serbë/Boshnja
k

60 Serbi

Rindërtim i shtëpive, krijim i të 
ardhurave dhe kontribut për 
qëndrueshmëri, bujqësi, 
rehabilitim të rrjetit të ujit dhe 
rrymës. Ndërtimi i rrugës në 
Drajciq (3.3 km) për 60 familje 
të pakicave 

ASB I kryer Projekti është kryer. AER

Prizren Novakë Serbë 61 Serbi

Përkrahje para kthimit, krijim i 
të ardhurave pas kthimit dhe 
zhvillim i bashkësisë për 61 
familje serbe dhe 20 familje 
vendëse. 

ICMC I kryer Projekti është kryer. 
AER, qeveria 
norvegjeze/R

RF

Prizren Novakë Ashkali 61+ 1 Kosovë/Serbi

Rindërtimi i shtëpive për 61 
familje, infrastruktura 
(rehabilitimi i sistemit elektrik 
dhe të ujit, nërtimi i shkollës 
dhe ambulantës). 

ASB I kryer
ASB ka kompletuar punën e kontraktuar në fshat. Megjithatë, ata duken ende nëpër 
fshatdhe janë duke e monitoruar popullatën. (QKK ka bërë fasadimin e të gjitha 
shtëpive).   

AER, qeveria 
norvegjeze, 

qeveria 
gjermane

Dragash
Fshatrat Radeshë 

dhe Vranishtë
Goranë 26 Serbi

Dialog ndëretnik dhe 
bashkëpunim, rindërtim i 
shtëpive, krijim i të ardhurave 
dhe projekte të infrastrukturës

1 prej 2 ICS
Në vazhdim 

e sipër

24 shtëpi janë rindërtuar/renovuar për të kthyerit që kanë ardhur nga fundi i vitit 
2004. Puna është duke përparuar në projektet pë bashkësi. Ndërtimi i një ure të 
vogël dhe rehabilitimi i rrugës në fshatin Radesh ka përfunduar dhe zyrtarisht është 
lëshuar në përdorim. Shtresimi i rrugës kryesore në Radesh ende nuk ka filluar. 

AQK 
0011/UNDP

Prizren 
Stajkofc ne Luginen 

e Zhupes
Serbë 20+9+1 Serbi

Rindërtimi i shtëpive për 29 
familje, krijim i të ardhurave 
dhe infrastrukturë  

2 prej 3 ASB
Në vazhdim 

e sipër

Të 20 shtëpitë janë përfunduar dhe kryefamiljarët janë kthyer. Edhe 10 shtëpi te 
tjera janë duke u ndërtuar në Stajkofc nga ASB nga buxheti tepricë. Sistemi i 
ujësjellësit dhe kanalizimit janë kryer. Shtëpitë janë lidhur në rrjetin elektrik  dhe 
më pas në largpërquesin kryesor. Kete vere do te riparohen 800 metra rruge. 
Faktoret e qendrueshmerise -ne zbatim e siper. Programi per krijimin e te 
ardhurave per disa familje - ne zhvillim e siper. Nje shtepi per nje te kthyer eshte 
duke u rindertuar nga buxheti i NQK-se. Projekti per furnizim me uje per tere 
Luginen e Zhupes, duke perfshire Stajkofcin, si dhe ndertimi i qendres per bashkesi 
ne Mushnikove eshte miratuar nga komuna dhe pret miratimin e fondeve nga AER-
i. 

AER
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