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4. KTHIMET E QËNDRUESHME DHE TË DREJTAT E 
BASHKËSIVE DHE PJESËTARËVE TË TYRE 

 
“Pjesëtarët e të gjitha bashkësive duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë 
plotësisht në jetën ekonomike, politike dhe shoqërore në Kosovë dhe nuk duhet 
të ballafaqohen me kërcënime për siguri dhe mirëqenie për shkak të etnisë së 
tyre.  Të gjithë refugjatët dhe të zhvendosurit të cilët dëshirojnë të kthehen në 
Kosovë duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë në siguri e me dinjitet.” 
 

Dhuna e 17-20 marsit 2004 ka ndryshuar dramatikisht realitetin ekzistues 
me nevojën për përshpejtimin e procesit të kthimit dhe për arritjen e mbrojtjes më 
të madhe të të drejtave të bashkësive etnike. Këto sulme të drejtuara kundër 
bashkësive kanë krijuar një situatë në të cilën më tepër se 4100 individë janë 
zhvendosur brenda disa ditëve dhe procesi i kthimit që përfshin të zhvendosurit e 
mëparshëm tash është ndalur. Më shumë se 800 shtëpi, ndërtesa publike dhe 
objekte fetare që u përkasin bashkësive janë shkatërruar ose dëmtuar rëndë. Shumë 
komunitete prapë janë bërë enklava të izoluara, që kërkojnë praninë e 
vazhdueshme të KFOR-it ose Policisë se UNMIK-ut për të siguruar mbrojtjen e 
tyre. 
 

Brenda këtyre ndryshimeve të zymta, rruga për realizimin e standardeve të 
lidhura me kthimin e qendrueshëm dhe me të drejtat e bashkësive duhet të 
rishqyrtohet dhe të ndryshohet fundamentalisht.  Në veçanti, përpjekja e IPVQ-ve 
për të ndërtuar një “kontratë sociale” me bashkësitë e vogla të Kosovës ka pësuar 
një zbrapsje serioze dhe tash nevojiten qasje inovuese që të krijohet një mjedis 
tolerant ku janë të mbrojtura të drejtat e të gjithë njerëzve.  Para se të vazhdohet 
me trajtimin e planit implementues të standardeve që ekzistonte para 17 marsit 
është prioritare që të ndërmerren disa veprime kyçe që të adresohen këto brenga të 
mënjëhershme. IPVQ-të janë zotuar të bëjnë mund të madh që shumë shpejtë t’i 
rindërtojnë dëmtimet në pronat që janë bërë nga dhuna e fundit. Kjo fushatë duhet 
të zbatohet në mënyrë efektive dhe transparente, me përfshirjen e bashkësive 
etnike që më së shumti kanë pësuar nga dhuna.  Përveç kësaj, kjo përpjekje duhet 
të përfshijë jo vetëm rindërtimin e ndërtesave, që është hap i parë kyç, por edhe 
rindërtimin e lidhjeve të besimit dhe mirëbesimit ndërmjet Qeverisë dhe 
konstituencës së saj nga të gjitha bashkësitë etnike. Zyrtarët e Qeverisë të të gjitha 
niveleve duhet të angazhohen në një përpjekje sistematike për promovimin e 
pajtimit, ndërtimit të tolerancës përbrenda komunitetit të shqiptarëve të Kosovës 
dhe t’i dënojnë ata që kanë nxitur ose ndihmuar aktet e dhunës kundër pjesëtarëve 
të pakicave tjera. IPVQ-të duhet të vërtetojnë daljen e tyre nga e kaluara përmes 
hetimeve dhe dënimit të atyre në nivel qendror, ministror, në autoritetet komunale 
dhe në mesin e liderëve të degëve partiake që kontribuan në dhunën kundër 
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pjesëtarëve të bashkësive përmes deklaratave publike dhe veprimeve, ose që kanë 
dështuar në ushtrimin e autoritetit të tyre ashtu si është dashur. 
 

Për të pasqyruar ndryshimet fundamentale që duhet të pasojnë pas dhunës 
së mesit të marsit, plani implementues për standardin e kthimeve të qëndrueshme 
dhe të drejtave të bashkësive dhe pjestarëve të tyre duhet rrënjësisht  të 
rishqyrtohet dhe të korrigjohet. Sikurse me standardet e tjera, UNMIK-u dhe 
IPVQ-të së bashku kanë hartuar planin origjinal (që është bashkangjitur) që të 
pasqyrojë nevojat e para 17 marsit.  Përderisa shumica e detyrave të përfshira në 
atë plan mbeten qenësore edhe sot, plani duhet të analizohet në mënyrë që të 
sigurojë që prioritizon si duhet ata hapa që janë më kritikë për mjedisin e tanishëm 
dhe që pasqyrojnë ndryshimet fundamentale që janë të nevojshme për të krijuar 
ambient të qëndrueshëm ku bashkësitë dhe pjesëtarët e tyre mund të kthehen në 
shtëpi dhe të jetojnë të sigurtë.      
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1. KTHIMET E QËNDRUESHME DHE TË DREJTAT E BASHKËSIVE - KORRIGJIM PAS 17 MARSIT 2004  
 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1. IPVQ do të zbatojë një program gjithëpërfshirës që të 
siguroj rindërtim të plotë për të gjitha pronat që janë 
shkatërruar pas akteve të dhunës të 17-20 marsit 2004. 
Këto përpjekje do të përfshijnë bashkësitë etnike të 
prekura në kuadër të vlerësimit, prokurimit dhe fazës 
implementuese të projektit, dhe do të ndërmerren në 
bashkëpunim me Ekipin Mbështetës për Rindërtim të 
UNMIK-ut që është themeluar që të ofrojë mbështetje 
teknike për IPVQ në këtë përpjekje. Do të zbatohet edhe 
një program për kompensimin e të dëmtuarve nga humbja 
e pasurisë personale si rezultat i dhunës së marsit. IPVQ 
do të punojë edhe me ekipin e vendit të KB-ve të për të 
bartur përgjegjësitë për përpjekjet për ndihma humanitare 
duke përfshirë ata të zhvendosur si rezultat i dhunës të 
17-20 marsit. 
 
 
 

ZKM, MEF, 
MSHP 

Shtylla II/ZÇB, 
Shtylla III, 
Shtylla IV, 
ZKB, ZÇP 

Projektet 
prioritare të 
përfunduara 
deri më 1 
Qershor 2004; 
Rindërtimi i 
shtëpive deri 
me 1 shtator 
2004; 
Të gjitha 
rindërtimet deri 
me 31 dhjetor 
2004 

2. IPVQ do të sigurojë që fonde të mjaftueshme janë lënë 
anash për përpjekjet e rindërtimit dhe kompensimin 
adekuat për humbjen e pronës personale. 

ZKM, MEF Shtylla II/ZÇB, 
Shtylla IV, 
ZKB 

Përgjatë 2004 

TË GJITHA STANDARDET E 
NDËRLIDHURA ME 
KTHIMET E QENDRUESHME 
DHE TË DREJTAT E 
BASHKËSIVE DHE 
PJESËTARËVE TË TYRE 
 
 
 
 
 

3. IPVQ do të zhvillojnë dhe zbatojnë  menjëherë një 
program sistematik të ri që t’u ofrohen serbëve të 
Kosovës dhe bashkësive tjera në mënyrë që të rindërtojnë 
besimin dhe mirëbesimin ndërmjet bashkësive. Këto 
përpjekje po ashtu do të përfshijnë planifikimin e 
strategjive  afatmesme dhe afatgjata të pajtimit dhe 
dialogut ndëretnik. 

ZKM, 
Ministritë, 
Kryetarët 
Komunal, 
Zëvendës 
Kryetarët, 
Shefat e 
Ekzekutivit, 
Kuvendet 
Komunale 

Shylla II, 
Shtylla III, 
ZKB 

Të filloj 
menjëherë 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

4. IPVQ dhe liderët partiak do të bëjnë hetime dhe do të 
dënojnë  ata në nivel qendror, ministror, autoritetet 
komunale dhe liderët e degëve partiake që kontribuan në 
dhunën kundër pjesëtarëve të bashkësive përmes 
deklaratave publike dhe veprimeve, ose që nuk kanë 
ushtruar autoritetin e tyre si duhet prej 17-20 marsit 2004, 
duke përfshirë edhe rekomandimet për PSSP për largimin 
e zyrtarëve komunalë ose shpërbërjen e kuvendeve 
komunale, sipas nevojës. 

ZKM, 
Ministritë, 
Komunat, 
Liderët Partiakë 

PSSG, ZKB, 
Shtylla II, 
Shtylla III 

Hetimet të 
përfundojnë 
deri më 30 
prill; 
Rekomandimet 
të bëhen dhe 
dënimet të 
shqiptohen deri 
më 31 maj 
2004 

5. IPVQ dhe liderët partiakë do të ndërmarrin hapa të 
menjëhershëm që të dënojnë publikisht përmes shtypit 
dhe mediave transemtuese ata që kanë kontribuar në 
dhunën etnike prej 17-20 mars 2004 dhe do të mbështesin 
rekomandimet e Komisionerit të përkohshëm për media 
në lidhje me hetimet e tij në këto raporte. 
 

ZKM, 
Ministritë, 
Komunat, 
Liderët Partiak 

Shtylla II, 
Shtylla III, 
ZKB, DPI 

Të filloj 
menjëherë 

 

6. Plani i përbashkët implementues i IPVQ-UNMIK për 
standardim “Kthimi i qëndrueshëm dhe të drejtat e 
bashkësive dhe të pjestarëve të tyre” do të rishqyrtohet 
dhe korrigjohet në baza të përshpejtuara varësisht prej 
ndryshimeve themelore në mjedis pas ngjarjeve të 17-20 
marsit. 
 
Plani implemntues origjinal i UNMIK/IPVQ për 
“Kthimin e qendrueshëm dhe të drejtat e bashkësive 
dhe pjesëtarëve të tyre” është i bashkangjitur si 
Shtojca 1 e këtij Planit të korrigjuar implemntues për 
informim 

Grupi punues i 
përbashkët 
implementues 
për kthim të 
qendrueshëm, 
të drejtat e 
bashkësive dhe 
anëtarëve të 
tyre dhe për 
lirinë e lëvizjes 

 Të filloj më 1 
prill 2004 dhe 
të përfundohet 
deri më 1 maj 
2004 
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Shtojca 1 
Plani implementues për kthimet e qëndrueshme dhe të drejtat e bashkësive dhe pjesëtarëve të tyre (para 17 marsit 2004)  
 
TË KORRIGJOHET (Shih detyrën 6 më lartë) 
 
1. KTHIMET E QËNDRUESHME 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.1 Komisioni zhvillon strategjinë lidhur me strukturat 
qendrore të ndërlidhura me kthimet, përfshi Zyren e 
Koordinatorit ndërministror. Ky komision do të duhej të 
formohej nga Zyra e Kryeministrit dhe do të përfshinte 
ZKB, ZQB, UNHCR, OSBE dhe OHCHR (E lidhur me 
bisedimet për propozimin nga ZKM per Ministri të re, 
dhe me konsultimet paraprake te AER për strukturat 
qendrore).  

ZKM, ministritë ZKB, Shtylla II, 
III, UNHCR, 
OHCHR, AER 

E 
menjëhershme- 
shtator 2004 
 

1.Komunat dhe ministritë janë në 
gjendje të marrin pergjegjësi për 
kthim me të gjitha bashkësitë në 
përputhje me standardet 
Evropiane.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Është zbatuar strategjia e pajtuar për strukturat 
qendrore për kthim (që do të qartesojë mandatin e Zyres 
së Koordinatorit ndërministror dhe do të përcaktojë 
përgjegjësitë ministrive) në bazë të rekomandimeve të 
komisionit të lartëpërmendur.  

ZKM, ministritë ZKB, Shtyllat 
II, III,  AER, 
UNHCR 

Menjëhere pas 
zhvillimit te 
strategjisë deri 
në dhjetor 2004 
Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.3 Zyra e Koordinatorit ndërministror për kthim ka 
resurse dhe personel adekuat në përmbushjen e 
përgjegjësive në kuadër të mandatit aktual, dhe mandatin 
për tu zhvilluar si pjesë e strategjisë së pajtuar për 
strukturat qendrore të kthimit.  

ZKM, ministritë Shtylla II, ZKB, 
AER 

Në vijim e sipër 
Shqyrtimi i 
pare: 03.06.04 

1.4 Çdo ministri ka pikë fokale për të mbështetur 
procesin e kthimit, dhe punon në mënyrë efektive në 
zabtimin e përgjegjësive në harmoni me strategjinë e 
arritur për strukturat qendrore të kthimit.  

ZKK, ministritë Shtyllat II, III, 
ZKB, UNHCR  

Në vijim e sipër 
Personi qendror 
i vendosur deri 
më: 30.04.04 

1.5 Të sigurohet përfshirja e bashkësive, e të kthyerve, 
përfaqësueseve femra të kthyera apo të zhvendosura në 
vendimmarrje dhe planifikim për kthim në të gjitha 
nivelet. 

ZKM, Zyret per 
QM, DNJ, DB 
dhe Gjini si dhe 
Ministritë dhe 
Komunat  

Shtylla II, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 
 

1.6 Çdo komunë (përveç Drenasit) zhvillon planin 
strategjik për kthim për vitin 2004 dhe vitet e ardhshme, 
strategjitë për kthimin janë zbatuar në mënyrë efektive. 

Kryetarët 
komunal, 
zëvendëskryetar
ët shtesë, KE-të  

Shtylla II 
(Përfaqësuesit 
komunal, 
zyrtarët lokalë 
për bashkësitë, 
njësitë rajonale 
për kthime, 
Shtylla III, 
ZKB, UNHCR 

Të zhvillohet 
strategjia për 
vitin 2004 deri 
në qershor 2004 
Strategjitë e 
ardhshme deri 
më 31 dhjetor 
në baza vjetore 
Në vijim e sipër 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7 Çdo komunë me kthime të vazhdueshme apo të 
parashikuara ka krijuar dhe plotësuar vendin e punës për 
Zyrtar Komunal për Kthime. 

KE-të e 
komunave  

Shtylla II 
(Përfaqësuesit 
komunal, 
zyrtarët lokal 
për bashkësitë), 
njësitë 
regjionale për 
kthime, ZKB, 
UNHCR 

qershor 2004 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

1.8 Grupet punuese komunale dhe Kuvendet Komunale 
(përfshi drejtoratet komunale) sigurojnë ndihmë të 
vazhdueshme dhe efektive për kthimet në komunë në një 
nivel te vazhdueshëm me kërkesën për kthim duke 
përfshirë nivelin e mjaftueshëm të resurseve, përfshi edhe 
marrjen e përgjegjësive më të larta për grupet punuese 
komunale nga komuna. 

Kryetarët 
komunal, 
zëvendëskryetar
ët shtesë, KE-të, 
zyrtarët 
komunalë për 
bashkësitë, 
Kuvendet 
Komunale 
(përfshi 
Drejtoratet 
Komunale) 

Shtylla II, 
përfaqësuesit 
komunalë, 
njësitë rajonale 
për kthime, 
ZKB, UNHCR 
 
Të përbashkët: 
GPK 

Në vijim e sipër 
për kryerje  
Piloti per 
Udheheqjes se 
GPK nga 
Komuna: 
31.08.04 

 

1.9 Janë themeluar grupe punuese, përfshi përfaqësuesit 
nga bashkësitë e të kthyerve dhe funksionojnë efektivisht 
për trajtimin e projekteve për kthime të organizuara 
individuale sipas nevojës. (Grupet punuese i raportojnë 
GPK). 

Kryetarët 
komunal, 
zëvendëskryetar
ët shtesë 

Shtylla II 
(përfaqësuesit 
komunal, 
zyrtarët lokal 
për bashkësitë), 
njësitë 
regjionale për 
kthime, ZKB, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 
Vendosja e 
Grupit Punues 
per projekte 
adekuate ne 
Listen e GKK 
deri me: 
31.03.04 

2.1 Komunat mbështesin kthimin përmes strukturave 
lokale aty ku identifikohen nevojat nëpërmes kërkesës se 
PZHV. 

Komunat   Shtylla II 
(Perfaqesuesi 
Komunal), 
njësitë 
regjionale për 
kthime, ZKB, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 2. Rritet numri I komunave me 
kthime te qendrueshme, duke 
perfshire nje rritje te kthimit ne 
viset urbane, shpejtesia e kthimit te 
pergjithshem rritet, dhe niveli I 
papermbushur I kerkesave per 
kthim eshte redukuar ne menyre 
the theksueshme. 2.2 Të gjithë të kthyerit janë të pajisur me dokumente 

identifikuese adekuate me kohë. Autoritetet pergjegjese i 
ofrojne të kthyerve, brenda mundesive cfarëdo 
dokumentacioni te nevojshem ne mënyrë që të ushtrojnë 
të drejtën e kthimit.  

ZKDK   Shtylla II
(përfaqësuesit 
komunal) 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

2.3 Projektet e kthimit që janë në përputhshmëri me 
Doracakun per kthime te qëndrueshme jane zhvilluar dhe 
zbatuar në të gjitha lokacionet ku eshte identifikuar 
kërkesa e mjaftueshme.    

Koordinatori 
ndërministror 
për kthime, 
Komunat, OJQ-
të, shoqatat e 
personave të 
zhvendosur 
 

ZKB, njësitë 
regjionale për 
kthime, Shtylla 
II 
(përfaqësuesit 
komunalë), 
UNHCR 
Të përbashkët: 
GPK 

Në vijim e sipër 

2.4 Janë zhvilluar dhe zbatuar projektet për kthim në vise 
urbane ku përfshihet riposedimi i pasurisë banuese. 
(Koncept dokumenti i së paku 5 projekteve, përpos treve 
që veç janë inicuar duhet të përpilohet deri më 15 mars).  

Koordinatori 
ndërministror 
për kthime, 
komunat, HPD, 
OJQ-të, 
shoqatat e 
personave të 
zhvendosur, 
Policia  
 

Shtylla II 
(përfaqësuesit 
komunal), 
njësitë 
regjionale për 
kthime, ZKB, 
UNHCR 
 
Të përbashkët: 
GPK  

Në vijim e sipër 

 

2.5 Kthimet individet dhe ne grupe te vogla sherbehen 
mënyrë efektive dhe të menjëhershme me mekanizma për 
të mbështetur kthimin e qendrueshëm të tyre (perfshire 
ketu programet e BPRM, UNHCR dhe RRRF) dhe 
përgjegjësia për ato mekanizma përfundimisht ushtrohet 
nga komuna.  

Koordinatori 
ndërministror 
për kthime, 
komunat, 
UNHCR, 
UNDP, OJQ-të 
 

Shtylla II 
(përfaqësuesit 
komunal), 
njësitë 
regjionale për 
kthime, ZKB 
 
Të përbashkët: 
GPK 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

2.6 Kur ka rezistencë ndaj kthimit në nivelin komunal 
apo lokal, duhet të ketë përgjegje të shpejtë dhe kjo duhet 
të eliminohet përmes veprimeve koordinuese (përfshirë 
edhe dialogun). 

Autoritetet 
komunale, 
autoritetet 
qendrore (ZKM, 
Presidenca, 
Kuvendi, 
Kordinatori 
ndër- ministror 
për kthime, 
partitë politike), 
OJQ-të 

ZKB, PSSP-ja, 
Shtylla II 
(përfaqësuesit 
komunal, 
nëpunësit lokal 
të bashkësive, 
përfaqësuesit 
rajonal) Njësia 
rajonale për 
kthime, Shtylla 
I/Policia, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 

2.7 Anëtarët e bashkësive të informohen saktësisht 
përmes kontakteve të krijuara me zyrtarët përkatës të 
IPVQ-ve lidhur me perspektivën për kthim. 
 

Komunat   Shtylla II
(përfaqësuesit 
komunal, 
nëpunësit lokal 
të bashkësive), 
Njësia rajonale 
për kthime, 
ZKB, UNHCR 

Në vijim e sipër 

2.8 Botimi i reviduar i Doracakut për kthim të 
qendrueshëm është kompletuar dhe shpërndarë. 
Ndryshimet e theksuara ne Doracak jane zbatuar. 

 ZKB, UNHCR, 
Kordinatori 
ndër- ministror 
për kthime, 
OJQ-të 

 Perfundimi i
doracakut: Mars 
2004 

  

Shperndarja dhe 
zbatimi: Prill-
Qershor 2004 

 

2.9 Shkalla dhe vendet e kthimit dhe zgjerimi i kërkesës  
monitorohet për së afërmi dhe raportohet në mënyrë 
transparente, përfshi informatat mbi përkatësinë 
kombëtare dhe gjininë e të kthyerve 

Tani: ZKB, 
UNHCR 
Gjysmevjetor: 
ZKM, strukturat 
qendrore te 
kthimit ne 
IPVQ 
 

Shtylla II, Zyret 
Keshilledhenes
e per QM, DNJ, 
DB dhe Gjini  

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 2.10 Është përmirësuar baza e të dhënave informative 
lidhur me popullatën e zhvendosur, dhe është përmirësuar 
niveli i kthimit  

Tani: UNHCR, 
ZKB, HPD 
Gjysmevjetor: 
Strukturat 
qendrore te 
kthimit ne 
IPVQ 

Shoqatat e 
PZHI, OJQ-te, 
Shtyllat II, III 

Dhjetor 2004 
dhe në vijim e 
sipër 

3.1 Punësimi i pakicave në nivelin qendror dhe komunal, 
në qeverisje, shërbim publik, shërbime komunale në 
përputhje me vijën proporcionale dhe me caktimin e 
barabartë të bashkësive etnike në poste të larta të vendeve 
të punës.  Zbatimi i plotë i Urdhëresës Administrative 
2003/2, duke zbatuar nenin 10 të Rregullores së UNMIK-
ut (përfaqësimi i drejtë në Shërbimin Civil), Rregullorja e 
UNMIK-ut 2001/19 dhe Rregullorja e UNMIK-ut 
2001/36. Ligji i Shërbimit Civil të zbatohet në mënyrë 
strikte në rastet e diskriminimit dhe udhëheqjes joetike. 

MSHP, MEF, 
MPMS;  
Shërbimet 
Publike  

Shtyllat II, III Në vijim e sipër 

3.2 Përfshirja e vazhdueshme e komponenteve për krijim 
të të ardhurave në Koncept-dokumente në mbështetje të 
projekteve të kthimit, dhe zhvillimin e qasjeve rajonale 
pëe krjim të të ardhurave.  

 Komunat, OJQ-
të 

Shtyllat II, IV, 
ZKB, UNHCR 
 
Te perbashket: 
GPK 

Në vijim e sipër 

3. Të kthyerit në Kosovë të jenë në 
gjendje të marrin pjesë në ekonomi 
dhe tregun e punës pa diskriminim 
dhe kufizime bazuar në lirinë e 
lëvizjes.   

3.3 Identifikimi dhe largimi i barrierave për pjesëmarrjen 
e pjesëtarëve të bashkësive në ekonomi dhe treg të punës, 
duke përfshi ato pengesa që rrjedhin nga praktikat e 
sjelljes me anim gjinor gjatë procedurave. Të sigurohet 
pjesmarrja e të kthyerve dhe të zhvendosurve në trajnime 
profesionale dhe programe, duke promovuar qasjen 
sensitive gjinore.  

Komunat 
 

Shtylla II, IV, 
ZKB, UNHCR, 
Zyret 
Këshilldhënëse 
per QM, DNJ, 
DB dhe Gjini 
(ZKM) 

Në vijim e sipër 

4. Të kthyerve tu ofrohet kujdes 
shëndetësor, shërbime sociale, 

4.1 Ministritë të zhvillojnë dhe zbatojnë masat/strategjitë 
e koordinuara në nivel qendror për të përmirësuar qasjet e 
bashkësive në shërbimet themelore. 

MSHP, MPMS, 
MAShT, MSH, 
ZKM, Komunat 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 
Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

4.2 Eshte bere mundësimi i shkollimit në njerën nga 
gjuhët amtare anembanë Kosovës për bashkësitë të cilat i 
plotësojnë kriteret dhe eshte shpreh dëshira per arsim te 
tille.  

MAShT  Shtyllat II, III Verë 2005 
Në vijim e sipër 

4.3 Studentët e pakicave të jenë në gjendje të ndjekin 
shkollat e përziera apo të përdorura bashkarisht  

MAShT  Shtylla II Verë 2005 
Në vijim e sipër 

4.4 Ofrimi i mësimit dhe kurseve në gjuhët e pakicave aty 
ku ekziston kërkesë e mjaftueshme, duke përfshirë 
arsimtarë të kualifikuar dhe tekste shkollore në gjuhë të 
pakicave. 

MAShT  Shtylla II Verë 2005 
Në vijim e sipër 

4.5 Është adoptuar dhe zbatuar urdhëresa administrative 
për borxhe e kaluara në shërbimet publike lidhur me 
pronat e personave te zhvendosur.   

Shtylla IV, 
KEK-u 

Shtyllat II, III, 
IV, ZKB, ZQL 

Mars 2004 dhe 
në vijim e sipër 
 

4.6 Të kthyerve iu është ofruar lidhja dhe furnizimi në 
shërbimet publike në mënyrë efektive dhe 
jodiskriminuese.  

Shtylla IV, 
KEK-u 

Shtyllat II, III, 
IV, ZKB, ZQL 

Qershor 2004, 
dhe në vijim e 
sipër 

4.7 Monitorimi i qasjes së të kthyerve në shërbime 
sociale, arsim dhe shërbime publike, dukë përdorë qasje 
sensitive dhe të sigurohet që të gjitha pengesat që 
pamundesojnë qasje te barabartë janë larguar efektivisht. 

ZKM, MSHP, 
MPMS, 
MASHT, MSH, 
Zyret 
Këshilledhënëse 
për QM, DNJ, 
DB dhe Gjini 

Shtyllat, II, III, 
ZKB 

Vere 2004 
në vijim e sipër 

shkollim dhe shërbime komunale 
në nivel të barabartë me pjesën 
tjetër të popullatës.  
 

4.8 Zbatimi i veprimeve të ndërmarra për largimin e 
stukturave paralele apo integrimin në strukturat e IPVQ 
për ofrimin e shërbimeve në bazë të planit implementues 
për Funksionimin e Institucioneve Demokratike.  

Shiko Planin 
Implementues 
per 
Funksionimin e 
Institucioneve 
Demokratike. 

Shiko Planin 
Implementues 
per 
Funksionimin e 
Institucioneve 
Demokratike. 

Shiko Planin 
implementues 
për 
funksionimin e 
institucioneve 
demokratike. 

5. Të kthyerit të mos ballafaqohen 
me rreziqe më të mëdha të dhunës 
se sa pjesa tjetër e popullatës në 

5.1 Krijimi i këshillave për parandalimin e krimeve në 
komuna me popullatë të dukshme ndëretnike apo me të 
kthyer potencialë dhe implementimi efektiv i këtyre 
këshillave.  

Shtylla II dhe 
Komunat, 
Shtylla I/Policia 

 Tetor 2004  
Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

5.2 Plotësimi i standardeve lidhur me sigurinë brenda 
strategjisë së tranzicionit për një SHPK profesionale, të 
paanshme dhe shumetnike. 

Shtylla 
I/Policia, 
Shtylla I 

 Në vijim e sipër 

5.3 Liderët politikë në të gjitha nivelet në mënyrë publike 
nxisin të gjithë kosovarët që të bashkëpunojnë me 
policinë për zgjidhjen e të gjitha krimeve, përfshi edhe 
krimet ndër etnike. 

IPVQ-të/ 
Autoritetet 
Komunale 

Shtylla/Policia Në vijim e sipër 

5.4 Përveç asaj që mund të arrihet gjatë aktiviteteve të 
rregullta operuese, rritja e besimit publik në polici 
nëpërmjet politikave bashkiake, me një strategji publike 
përfshirëse të informimit dhe mirëkuptim më të mirë të 
publikut. 

Shtylla I/ 
Policia 

ZKM, Kuvendi 
i Kosovës  

Në vijim e sipër 

5.5 Gjyqësia të ofrojë mbrojtjen e të drejtave të nivelit të 
lartë, përfshirë qasje të barabartë në drejtësi dhe 
devotshmëri në standardet për gjykim të drejtë për 
bashkësitë dhe zbatime efikase të ligjeve lidhur me 
diskriminimin etnik. (Shiko Planin Implementues të 
Sundimit të Ligjit) 

Shtylla 
I/Gjyqësia, 
Shyllat I 

Shtylla III Në vijim e sipër 

tërësi, dhe policia dhe sistemi 
gjyqësor të reagojnë menjëherë 
dhe pa diskriminim ndaj krimeve 
pavarësisht nga përkatësia etnike e 
viktimës. 

5.6 Anëtarët e bashkësive janë në gjendje të udhëtojnë pa 
pengesa dhe përcjellje si rezultat i përmirësimit të 
rrethanave të sigurisë përmes politikave bashkiake, 
mbështetje të dukshme nga ana e IPVQ dhe qasjes në 
transport të sigurt (si 16.1 më poshtë).   

Shtylla 
I/Policia, te 
gjitha IPVQ-te 

Shtylla II Në vijim e sipër 

6. Financimi të ndahet nga BKK-ja 
për mbështetjen e projekteve të 
kthimit dhe bashkësitë e vogla. 

6.1 Lejimi i rregullt i mjeteve të mjaftueshme nga BKK-
ja për përkrahje të projekteve të kthimit dhe bashkësitë, 
përfshirë rezervimin e e fondeve për t’i ndihmuar 
komunat që janë të angazhuara në mënyrë konstruktive 
në projektet e kthimit dhe në integrimin e pakicave.  

MEF, ZKM, 
Kuvendi i 
Kosovës 

Shtyllat II, IV, 
ZKB, UNHCR 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 6.2 Finansimi eshte shperndare ne menyre te barabarte qe 
te shqyrtoj prioritetet e kthimit, dhe projektet e finansuara 
nga buxheti i Kosovës janë zbatuar në mënyrë efektive.  

Tani: ZKB për 
listën e GKK 
dhe RRRF; 
Komunat për 
FKB 
Në të ardhmen: 
Strukturat 
qendrore për 
Kthim, 
Komunat 

Shtylla II, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 

7.1 IPVQ të zhvillojnë, zbatojnë dhe financojnë fushatat 
publike informative dhe iniciativat për mbështetje të të 
drejtave të pakicave, shumetnicitetit dhe tolerancës, 
përfshirë edhe perspektivat gjinore dhe iniciativat në 
nivelin komunal.  

ZKM, Zyret 
Keshilledhenese 
per QM, DNJ, 
DB dhe Gjini 
Ministritë,  
Komunat 

DIP, Shtyllat II, 
III, ZKB, 
UNHCR 

Korrik 2004- 
Në vijim e sipër 

7.2 UNMIK-u të mbështesë fushatën e zhvilluar dhe 
zbatuar të informimit, përfshirë komponentet që 
përfshijnë iniciativat e OJQ-ve lokale në komuna. 

ZKB, DIP IPVQ, Shtylla 
III, UNHCR 

Janar- Dhjetor 
2004 
Në vijim e sipër 

7.3 Mbështetje e dukshme nga liderët e komunitetit 
shumicë ne te gjitha nivelet, përfshi deklaratat e rregullta 
pozitive publike që forcojnë të drejtat e pakicave dhe që 
nxisin kthimin si dhe vizitat në rajonet e bashkësive dhe 
vendet e kthimit.  

Ministritë, 
Komunat, 
Liderët partiak, 
ZKM 

Shtyllat II, III, 
ZKB, DIP, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 

7. Mbështetje të dukshme të 
procesit të kthimit nga liderët 
komunal dhe informim publik dhe 
përpjekje të shkollimit të ndihmuar 
nga krijimi i një klime të 
tolerancës dhe mbështetjes të së 
drejtës për kthim nga IPVQ –të. 
 

7.4 Zotim i dukshëm nga zyrtarët e IPVQ-ve nga të gjitha 
partitë dhe degët e Ekzekutivit dhe Legjislativit. 

Ministritë, 
Komunat, 
Liderët partiak, 
ZKM 

Shtylla II, ZKB, 
DIP, UNHCR 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

7.5 Autoritetet përkatëse të IPVQ-së në kontaktin e 
drejtëpërdrejtë me bashkësitë e zhvendosura dhe 
përfaqësuesit e tyre, përfshirë përmes kyçjes në vizitat 
“Shko dhe shiko” dhe “Shko dhe informo” dhe përmes 
krijimit të informatave publike për të zhvendosurit. 

Komunat, 
Ministritë 
përkatëse, 
ZKM, 
Kordinatori 
ndër- ministror 
për kthime, 
Zyrat e qeverisë 

Shtylla II, ZKB, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 

7.6 Intervenim të suksesshëm në nivelin qendror në rastet 
ku autoritetet komunale ose liderët e bashkësive pengojnë 
procesin, që drejton kah eliminimi i pengesave ose 
zgjidhjet e mosmarrveshjeve dhe përparim të suksesshëm 
në proces.  

ZKM, Liderët 
partiak, 
Ministritë, 
Kordinatori 
ndër- ministror 
për kthime, 
Komunat 

Shtylla II, ZKB, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 

7.7 Angazhimi i shoqërisë civile për këtë çështje, dhe 
IPVQ-të të mbështesin kthimin dhe projektet integruese 
dhe kjo mbështetje të ofrohet nga të gjitha OJQ-të 
kualifikuara pa diskriminim.  

ZKM, 
Ministritë, 
Komunat, OJQ-
të 

Shtyllat II, III, 
ZKB, UNHCR 

Në vijim e sipër 

 

7.8 Udhëzimet qytetare mbi bashkëjetesën dhe tolerancën 
në bashkësitë e përziera janë rritur dhe sistematizuar në të 
gjitha shkollat.  

ZKM, 
ministritë, 
komunat, OJQ-
të 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Në vijim e sipër 

8. Mbështetja e IPVQ-ve për 
kthime, duke përfshirë edhe 
ndihmën financiare është 
shpërndarë në mënyrë të barabartë 
për të gjitha bashkësitë. 
 

8.1 Është shqyrtuar raportimi (shprëndarja dhe përdorimi) 
mbi shpenzimet për të siguruar shpërndarje të barabartë 
të fondeve për të gjitha bashkësitë, në harmoni me 
madhësinë e bashkësisë, nevojat e pjesëtarëve të 
bashkësisë dhe kërkesës për kthim.   

ZKB, 
Koordinatori 
ndërministror 
për kthime, 
MFE, ZKM 

Shtyllat II, IV, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 
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2. TË DREJTAT E BASHKËSIVE 
 

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

9.1 Standardet ndërkombëtare mbi të drejtat e njeriut, 
duke përfshirë edhe standardet lidhur me të drejtat e 
grave dhe fëmijëve janë inkorporuar në ligjet vendore, 
duke përfshirë edhe nxjerrjen e urdhëresave nga Kuvendi 
i Kosovës, ministritë dhe komunat kurdoherë që është e 
nevojshme dhe te gjitha legjislacionet e tilla janë zbatuar 
në mënyrë efektive dhe pa diskriminim.    

Kuvendi i 
Kosovës, 
ministritë, 
komunat, ZKM, 
Zyret 
Këshillëdhënës
e për QM, DNJ, 
DB dhe Gjini 

Shtyllat III, I, 
II, ZKB, ZKL, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 

9.2 Nenshkrimi i përmbledhjes së ligjeve anti-
diskriminuese (LAD) dhe ligjeve për mundësi të 
barabarta në përputhje me urdhëresat e Bashkësisë 
Evropiane dhe standardet ndërkombëtare nga Kuvendi i 
Kosovës per shpallje nga PSSP (Nënshkruar me 
19.02.04).      

Kuvendi i 
Kosovës  

Shtyllat III, I, 
II, ZKB, ZKL 

15.02.04 

9.3 IPVQ-të nënshkruajnë rregulloret dhe udhëzimet 
administrative për zbatimin efikas të përmbledhjes së 
ligjeve anti-diskriminuese në mënyrë efektive. 

Ministritë 
relevante  

Shtyllat III, I, 
II, ZKB, ZKL 

30.04.04 
Në vijim e sipër 

9.4 Nënshkrimi dhe zbatimi i Ligjeve për Mundesi të 
barabarta në përputhje me urdhëresat e Bashkësisë 
Evropiane dhe standardet ndërkombëtare, miratuar nga 
Kuvendi i Kosovës, duke përfshi zbatimin e Udhëzimit 
Administrativ NR MSHR/DCSA 2003/12, i cili vendosë 
nëpunësit për Mundesi të barabarta dhe udhëzon të 
veprohet pa diskriminim.  

Kuvendi i 
Kosovës, ZKM 

Shtyllat II, I, 
ZKB, ZKL 

30.06.04 
Në vijim e sipër 

9.5 Ligjet e nivelit komunal dhe qendror përfshijnë nene 
me interes jetik që sigurojnë dispozita të veçanta për 
mbrojtjen e patjetërsueshme të të drejtave të bashkësive. 

Kuvendi i 
Kosovës, 
Komunat  

Shtyllat II, I, 
III, ZKB, ZKL 

Vjeshtë 2004 
Në vijim e sipër 

9. Ligjet e Kosovës sigurojnë 
mbrojtje të gjërë të të drejtave të 
njeriut dhe të drejtave të 
bashkësive dhe anëtarëve të tyre në 
harmoni me standardet evropiane.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.6 Aftësim ne LAD i ofrohet bashkësisë së gjyqeve dhe 
asaj ligjore. 

Shtylla III 
(IGJK) 

   Verë 2004
Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

9.7 Fushatë efektive e informimit publik për nismën e 
zbatimit të përmbledhjes së ligjeve anti-diskriminuese 
(LAD). 

ZKM, Zyra e 
bashkësive, 
ministria 
përkatëse apo 
zyrat  (shih më 
poshtë) 

DIP, Shtylla II, 
III,  

Verë 2004 
Në vijim e sipër 

 

9.8 Identifikimi i zbraztësirave dhe ndërmarrja e 
veprimeve adekuate nga IPVQ-të për të siguruar se 
përmbledhja e ligjeve anti-diskriminuese siguron mjete 
efektive dhe sanksione ndaj diskriminimit.  

Ministritë 
përkatëse, 
komunat, ZKM 

ZKB, Shtyllat 
III, II, ZKL, 
UNHCR 

Në vijim e sipër 
 

10.1 Këshilli i Evropës, me përkrahjen e IPVQ-ve dhe 
UNMIK-ut, përfshin Kosovën në procesin e monitorimit 
për Konventën Kornizë.  

Këshilli i 
Evropës  

ZKL, ZKB, 
Shtylla III 

Mars 2004 

10.2 Alokimi i personelit adekuat nga IPVQ-ja dhe 
pajisja e tyre me resurset e nevojshme për përgatitjen e 
raporteve të kërkuara sipas Konventës Kornizë. 

ZKM, Zyra e 
bashkësive, 
ministria 
përkatëse apo 
zyrat  (shih më 
poshtë) 

Shtylla II, III, 
ZKB 

Në vijim e sipër 

10.3 Të gjitha strukturat e IPVQ-ve bashkëpunojnë me 
dhe u sigurojnë të dhënat e nevojshme hartuesve të 
raportit mbi gjendjen e zbatimit.  

ZKM, 
ministritë, 
komunat. 

Shtylla II, III, 
ZKB 

Në vijim e sipër 

10. Kosova merr pjesë në procesin 
e zbatimit të Këshillit të Evropës 
mbi Konventën Kornizë për 
mbrojtjen e pakicave kombëtare, 
dhe në tërësë zbaton rekomandimet 
e këtij procesi.  

10.4 Raportet përgatiten dhe i prezentohen Komisionit 
Këshilldhënës me kohë. 

ZKM, Zyra e 
bashkësive, 
ministria 
përkatëse apo 
zyrat  (shif më 
poshtë) 

ZKB, Shtylla III Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 10.5 Rekomandimet e Komisionit Këshilldhënës, 
shqyrtimet dhe komentimet mbi raportin merren parasysh 
dhe zbatohen.  

ZKM, Zyra e 
bashkësive, 
ministria 
relevante apo 
zyrat (shif më 
poshtë), 
ministritë, 
komunat 

ZKB, Shtylla III Në vijim e sipër 

11.1 Strategjia e strukturave qendrore lidhur me të drejtat 
e njeriut dhe të drejtat e bashkësive dhe pjesëtarëve të 
tyre zhvillohet nga komiteti i vendosur në ZKM dhe 
përfshin ZKB, ZQB, UNHCR, OSBE dhe OHCHR.  

ZKM, Zyret 
Këshillëdhënës
e për QM, DNJ, 
DB dhe Gjini, 
Ministritë 

ZKLDNJ, ZKB, 
AER, UNHCR, 
Shtylla II, III, 

Menjehere deri 
shtator 2004 

11.2 Në bazë të rekomandimeve të komitetit të 
lartëpërmendur, është zbatuar strategjia e arritur për 
strukturat qendrore të të drejtave të njeriut.  
 

ZKM, 
Ministritë 

Shtylla II, III, 
OHCHR, ZKB, 
AER 

Prill deri 
Shtator 2004 
Në vijim e sipër 

11.3 Zbatim i plotë në nivel qendror dhe komunal i 
Udhëzimit administrativ 2003/12 i Ministrisë së 
Shërbimeve Publike, në zbatim të Urdhëresës 
administrative 2003/2 dhe Rregullores 2001/36.  Në 
veçanti, themelimi i një Zyrtari për mundësi të barabarta 
dhe përpilimi i deklaratës mbi politikat e MB-së dhe 
zbatimin e politikave të MB-së.  

Ministritë dhe 
komunat 

Shtyllat II, III Tremujorshi i 
parë 2004 
Në vijim e sipër 

11. Është themeluar një strukturë 
gjithëpërfshirëse dhe efektive në 
kuadër të IPVQ-ve për të 
monitoruar respektimin e të 
drejtave të njeriut dhe të 
bashkësive dhe për të reaguar ndaj 
shkeljeve.   
 
 
 
 
 
 

11.4 Zyrat në kuadër të IPVQ-ve, të angazhuara për 
trajtimin e çështjeve të të drejtave të njeriut, të drejtave te 
pakicave dhe grave, janë pajisur me personel adekuat, 
janë trajnuar dhe funksionojnë në mënyrë efektive.  

ZKM, 
ministritë, 
komunat 

Shtyllat II, III, 
ZKB, UNHCR 

Në vijim e sipër 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

11.5 Raportet dhe rekomandimet e Ombudspersonit 
lidhur me të drejtat e pakicave dhe diskriminimin janë 
marrë parasysh dhe me ato janë pajtuar të gjitha strukturat 
e IPVQ-ve dhe komunat.  
 

ZKM, 
strukturat 
qendrore 
përgjegjëse për 
të drejtat e 
njeriut, të gjitha 
autoritetet tjera 
të IPVQ-ve 

Shtylla II Në vijim e sipër  

11.6 Bordet mbikëqyrëse janë themeluar dhe 
funksionojnë në mënyrë efektive.   

ZKM, 
ministritë 

Shtyllat II, III, 
ZKB 

Verë 2004 
Në vijim e sipër 

12.1 Komunat sigurojnë krijimin dhe funksionimin e 
zyreve te Komiteteve per komunitete dhe ndeëmjetësim. 

Komunat, ZKK 
 

Shtylla II 
(Përfaqësuesi 
komunal, 
zyrtari I 
Komunitetit 
lokal, Shtylla 
III, ZKB, 
UNHCR 

Dhjetor 2004 
Në vijim e sipër 

12.2 Në rastet ku mbështetja financiare për këto entitete 
është joadekuate, menjëherë të lejohen burime të 
nevojshme.  

Komunat, 
ZKM, MEF 

Shtyllat II, III, 
IV, ZKB 

Dhjetor 2004 
Në vijim e sipër 

12.3 Në rastet kur stafi është i pamjaftueshëm duhet të 
inicohen procedurat e punësimit dhe të kryhen shpejt në 
përputhje me përfaqësimin proporcional. 

Komunat Shtylla II  Dhjetor 2004 
Në vijim e sipër 

12. Mekanizmat brenda komunave 
përgjegjësë për mbrojtjen e të 
drejtave të njeriut dhe të 
bashkësive (zyrat komunale për 
bashkësitë, bashkësitë e kuvendit 
komunal dhe komisionet e 
ndërhyrjes) kanë resurse dhe staf 
adekuat dhe të funksionojnë në 
mënyrë efikase. 

12.4 Në rast të ekspertizës së pamjaftueshme personat që 
shërbejnë në institutet e përmendura sigurohen me 
trajnime adekuate.  
 

Kryetarët e 
komunave, 
Nënkryetarët 
shtesë të 
kryetarëve, KE, 
Përfaqësuesit e 
Bashkësive 

Shtyllat II, III Dhjetor 2004 
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Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

12.5 Zbatimi i plotë i udhëzimeve të Administratës së 
Shtyllës II mbi punën e komisioneve për ndërhyrje të 
bashkësive dhe zëvendësve shtesë të kryetarëve.  
Komisionet takohen rregullisht dhe kanë qasje në të 
gjitha dokumentet dhe zyrat komunale, pranohen mirë 
nga KE dhe kryetari i komunës, dhe bashkësitë u 
drejtohen atyre dhe marrin pjesë në punën e tyre.   

Kryetarët e 
komunave, 
Nënkryetarët 
shtesë të 
kryetarëve, KE, 
Përfaqësuesit e 
Bashkësive 

Shtyllat II, III Në vijim e sipër  

12.6 Zyrat komunale të bashkësive të themeluara dhe të 
mbështetura nga organet komunale që çojnë kah integrimi 
final në rrjedhat e strukturave komunale. 

Kryetarët e 
komunave, 
Nënkryetarët 
shtesë të 
kryetarëve, KE, 
Përfaqësuesit e 
Bashkësive 

Shtyllat II, III Dhjetor 2004 
Në vijim e sipër 

13.1 Të përmbushet ndarje e drejtë e kërkesave financiare 
në të gjitha nivelet e IPVQ-ve. Janë permbushur raportet 
tremujore lidhur me ndarjen e drejtë të kërkesave 
financiare nga Komunat në përputhshmëri me nenin 4.6 
të Rregullores 2003/41 për buxhetin e vitit 2004.  

MEF, 
Ministritë, 
Komunat 

Shtylla II, IV, 
ZKB 

Në vijim e sipër 13. Ekziston një ndarje e drejtë e 
burimeve komunale dhe ministrore 
për të gjitha bashkësitë.  
 
 

13.2 BKK dhe buxhetet komunale që financojnë projektet 
e grupeve lokale që mbështesin kthimin, mbrojtjen e të 
drejtave të minoriteteve dhe ndërtimin e tolerancës.  

Komunat, ZKM Shtyllat II, IV, 
ZKB, UNHCR 

Në vijim e sipër 
 

14.1 Janë zhvilluar librat shkollore të shkollave fillore 
dhe të mesme në pajtim me standardet evropiane me 
përdorim tolerant të gjuhës të bazuara në rekomandimet e 
Këshillit për shqyrtim të librave shumetnik të vendosur 
në pajtim me Rregulloren 2002/19 të UNMIK-ut. 

MASHT Shtyllat II, III Në vijim e sipër 14. Planprogrami i shkollimit 
inkurajon tolerancën dhe respektin 
e kontributeve të të gjitha 
bashkësive në historinë e Kosovës.  

14.2 Librat shkollore ekzistuese të historisë janë 
kontrolluar për të parë korrektësinë faktike të tyre dhe për 
përdorim te gjuhës, per largim të materialeve provokative 
dhe të rishtypen librat e reviduara te historisë.  

MASHT   Shtylla II
 

Prill –Gusht 
2004 për 
rishtypje 



Draft 31 Mars 2004 

 20

Standardi Detyra 
 

Organi 
përgjegjës 

Përkrahur nga Afati 

 14.3 Është zhvilluar dhe zbatuar plan-programi 
shumetnik në bazë të specifikave të shqyrtimit të 
arsimimit te bashkësive, librat shkollorë pasqyrojnë 
shumllojshmërinë dhe tolerancën në përputhshmëri me 
standardet e Këshillit Evropian.  

MASHT Shtyllat II, III Në vijim e sipër 

 
 
 


	1. KTHIMET E QËNDRUESHME DHE TË DREJTAT E BASHK�
	Plani implementues për kthimet e qëndrueshme dhe
	1. KTHIMET E QËNDRUESHME
	2. TË DREJTAT E BASHKËSIVE
	Këshilli i Evropës
	
	
	
	
	MASHT






