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1. Lista e shkurtesave

QPS – Qendra për Punë Sociale

QRP – Qendra Rajonale e Punësimit

QAP – Qendra e Aftësimit Profesional

ZP – Zyra për Punësim

QKMF – Qendra e Mjekësisë Familjare

MPMS – Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale

ATK – Administrata Tatimore e Kosovës

APRK – Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës
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2. Përmbledhje ekzekutive

Në Komunën e Prizrenit 4 mijë 417 banorë janë pjesëtarë të komunitetit Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian, nga i tërë numri total i popullsisë i cili është 177,781 mijë 
banorë. Kjo statistikë tregon se ky komunitet gëzon një përqindje solide të 
popullsisë së Komunës së Prizrenit të cilët duhet të gëzojnë të drejta themelore 
socio-ekonomike të garantuara me legjislacionin në fuqi në Republikën e 
Kosovës, njëkohësisht të drejta të barabarta me gjithë komunitetet tjera. Pady-
shim duke përfshirë të gjitha të drejtat e komuniteteve pakicë, punësimi bën 
pjesë në grupin e të drejtave dhe lirive themelore të cilat duhet t’i posedojnë 
këta pjesëtarë.

Ky dokument ka për qëllim të identifikojë punëtorët dhe punë-kërkuesit e komu-
nitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të jetë një analizë e gjendjes aktuale duke 
përmbledh nevojat dhe kërkesat e këtij komuniteti karshi kërkesave të tregut të 
punës në Komunën e Prizrenit, si dhe të jap rekomandime se si mund të lehtëso-
het qasja e tyre në një vend të punës, involvimi në sindikatat ekzistuese si dhe 
mënyrat dhe rekomandimet se si do të mund të përmirësoheshin kushtet e 
punës për këta pjesëtarë të këtij komuniteti.

Qasja në punësim, në skema dhe shërbime sociale, regjistrimi në zyren për 
punësim, por edhe posedimi i kontratës ligjore të punës dhe regjistrimi në 
Administratë Tatimore të Kosovës i atyre të cilët janë në marrëdhënie të punës, si 
taksa pagues i rregullt, mbeten të jenë disa nga sfidat kryesore që përballet ky 
komunitet në raport me punësimin. 

Padyshim që angazhimi në plotësimin e këtyre mangësive kontribuon në 
përmirësimin e jetës së këtij komuniteti, në ngritjen e mirëqenies ekonomike dhe 
sociale të tyre, duke siguruar kështu një jetë më të sigurtë dhe më të 
dinjitetshme.
 
Poashtu edhe legjislacioni në fuqi i Republikës së Kosovës është i avancuar në 
të drejta themelore të punës dhe të drejta sociale, duke pas parasysh çdo herë 
edhe anën e  mungesës së seriozitetit të zbatimit të tyre. Ligjet në fuqi para-
shohin çdo të drejtë të punëtorit dhe punë-dhënësit, poashtu edhe sanksionet 
dhe gjobat për shkelje të tyre. Pra, çdo person i cili është në marrëdhënie të 
punës në Kosovë, gëzon të drejta të barabarta me ligj i cili mbrohet nga ana e 
tyre dhe ka të drejtë ankese për çfarëdo rasti.

Qeveria e Kosovës, zyrtarët kompetent, qytetarët dhe shoqëria civile në bash-
këpunim duhet ta prioritizojnë monitorimin dhe zbatimin e këtyre ligjeve 
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ekzistuese, mirëpo edhe avancimin e tyre të mëtutjeshëm. Me një vullnet të 
përbashkët gjendja ekzistuese mund të ndryshohet dhe të arrihet progres në 
këtë çështje. 

Strategjia për Përfshirjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në shoqërinë 
kosovare (2017-2021) e Qeverisë së Kosovës, e ka trajtuar bukur mirë çështjen e 
punësimit të këtij komuniteti duke shtjelluar mundësitë dhe vështirësitë e tyre në 
punësim , ku thuhet se aktivizmi në tregun e punës dhe krijimi i mundësive të 
reja për zhvillim profesional dhe jo-varësia nga skemat sociale, mbeten synim 
kryesor në drejtim të përmirësimit të mirëqenies ekonomike dhe sociale të këtij 
komuniteti. Sipaj kësaj analize në këtë strategji, shihet se gjendja e punëtorëve 
të këtij komuniteti është më e vështirë në krahasim me komunitetet tjera – 
vendet e punës shpesh janë të përkohshme,me punë të rënda fizike dhe të cilat 
nuk paguhen mirë. 

Qasja në skemat e mbrotjes sociale – sipas hulumtimeve të strategjisë thuhet se 
qasja është e kufizuar në këto skema për arsye se targetimi  i sistemit është i 
dobët, që do të thotë se nga këto skema përfitojnë edhe familjet jo të varfra, 
kriteret për të drejtën e përfitimit nga ndihmat sociale, mungesa e regjistrimit civil 
të këtyre komuniteteve etj.

Qasja në shërbime të punësimit dhe trajnimeve profesionale – është tjetër sfidë 
për punësim, ku niveli i informimit nga ana e institucioneve përkatëse për këto 
shërbime dhe trajnime është goxha i ulët, por edhe pengesat për pjesëmarrje në 
to shpesh-herë janë të pranishme. Mos-përfshirja e mjaftueshme e komunitetit 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në trajnime dhe aftësime profesionale shpien në 
distancimin e tyre nga rrjedha e tregut të punës dhe afron në ndjenjën e diskri-
minimit.

Gjithashtu një ndër problemet kryesore është edhe shuma e pagesave të ndih-
mave sociale, e cila vlerësohet si e ulët dhe e pamjaftueshme për të nxjerrë 
familjet nga varfëria si dhe për të plotësuar nevojat elementare të cilat i ka çdo 
familje.

Përqindja më e madhe e pjesëtarëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian të 
cilët janë të aftë për punë, janë të papunësuar, edhe pse ligjet aktuale në fuqi u 
garantojnë atyre qasjen në punësim të barabartë, mos diskriminim dhe kushte të 
mira të punës, në praktikë nuk rezulton të jetë ashtu. 
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3. Metodologjia dhe rezultatet

Ky dokument është realizuar përmes punës në teren, anketave me pyetje  të 
detajuara, ku janë vizituar rreth 124 familje të komunitetit Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian, përkatësisht në 12 lagje në komunën e Prizrenit me rreth 396 persona 
(burra, gra dhe të rinjë) në këto lagje.

Praktikat e deritanishme të akterëve institucional kanë dalë të jenë të pam-
jaftueshme në raport me nevojat dhe kërkesat e komunitetit Rom Ashkali dhe 
Egjiptian, kështu duke rezultuar me nën-përfaqësimin e tyre në edukim e 
punësim.

Takime janë zhvilluar gjithashtu edhe me kryetarë dhe përfaqësues të sindikat-
ave në Komunën e Prizrenit, me atë të shëndetësisë, arsimit, nëpunësve civil si 
dhe me përfaqësues të këshillit  gjyqësor, ku në të njëjtën kohë ky këshill luan 
rolin edhe të sindikatës së punëtorëve të gjykatës.

Ky dokument synon të jetë një përmbledhje dhe analizë e gjendjes aktuale mbi 
situatën e punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e 
Prizrenit, me specifika të detajuara në: nivelin e edukimit, gjininë, moshën, 
vendin e punës, kushtet e punës etj.

Punësimi sipas gjinisë:

B U R R A

82

99

276

G R A

28

82

249

G J I T H S E J 

110

181

525

Të punësuar/a

Të pa-punësuar/a

Punëkërkues/e të regjistruar/a
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4. Ngritja e strukturave të punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Ngritja e strukturave të punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
ndihmon në lehtësimin e procesit të identifikimit të punëtorëve dhe 
punë-kërkuesve, gjithashtu edhe në procesin e punësimit dhe ngritjes së kapac-
iteteve të tyre. Strukturat organizative lehtësojnë shumë procesin e avokimit në 
një çështje të caktuar, në këtë rast lidhur me çështjen e punësimit.

Pasi që zakonisht nuk ka struktura të ndara të punëtorëve në bazë të komunitetit, 
ky proces duhet të asistohet nga organizata të shoqërisë civile të profilizuara në 
këtë drejtim, në bashkëpunim me akterët relevantë socio-ekonomik në Komunën 
e Prizrenit, me qëllim të inicimit sa më të shpejtë të ngritjes së strukturave të tilla.

Përmirësimi i dialogut dhe i bashkëpunimit në mes të punëtorëve të këtij komu-
niteti dhe këtyre akterëve relevantë, me qëllim të përmirësimit të kushteve dhe 
politikave komunale të punësimit, bëhet edhe më i domosdoshëm kur bëhet i 
qartë fakti që punëtorët e këtij komuniteti qëndrojnë më së paku të informuar dhe 
të interesuar në këtë çështje, nuk ka bashkë-bisedim dhe trajtim të kërkesave   

B U R R A

82

99

276

G R A

28

82

249

G J I T H S E J 

110

181

525

Punësimi sipas moshës:
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dhe problemeve të ndryshme të cilat janë në përditshmëri prezente, sidomos kur 
bëhet �alë për komunitetet pakicë të një komune të caktuar, nuk ka hulumtime të 
realizuara në këtë drejtim – fakt ky i cili kishte me ndihmu procesin e avokimit 
duke pas një pasqyrë më të kjartë mbi gjendjen aktuale dhe se në cilën sferë 
duhet të punohet në mënyrë më intensive.

Qëllimi kryesor është se pjesëtarët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian të 
cilët janë në marrëdhënie pune të jenë të informuar dhe të kenë asistim nga 
institucionet në të drejta të tyre themelore si punëtorë, të integrohen në struk-
turat ekzistuese të punëtorëve, kështu duke siguruar pjesëmarrje në secilën 
sindikatë/shoqatë të punëtorëve, në komisione të ndryshme në nivel komunal ku 
diskutohet dhe vendoset për çështje me rëndësi sidomos për komunitetin e tyre 
etj.

Ky proces i integrimit dhe pjesëmarrjes së komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
në dikastere të ndryshme vendimmarrëse, është duke u realizu përmes takimeve 
direkte me zyrtarë kompetent komunal, me kryetarë të sindikatave/shoqatave, 
kështu duke bashkëpunuar në procesin e të siguruarit pjesëmarrje të komunitetit 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian në këto dikastere dhe vazhdimi i këtij procesi ka 
rëndësi të jashtëzakonshme, derisa të bëhet një praktikë e zakonshme.

5. Korniza ligjore dhe institucionale 

Ligji i Punës i Republikës së Kosovës – 

Ky ligj përfshin realisht të gjitha të drejtat dhe detyrat e punëtorëve dhe 
punë-kërkuesve. Të gjithë punëtorët gëzojnë të drejta të barabarta në punësim, 
pagë, kontratë të punës, pushim vjetor e të gjitha të drejtat të cilat i takojnë një 
punëtori sipas këtij ligji. 

Në përgjithësi ky ligj ka për qëllim të rregullojë të drejtat dhe detyrimet nga 
marrëdhënia e punës. Çdo shkelje eventuale apo mos-përfillje e dispozitave të 
përgjithsme të këtij ligji dënohet me gjobë në lartësi të ndryshme si prej 100 deri 
në 1000 euro. Paga dhe pagesat e rregullta poashtu janë pjesë e rëndësishme e 
këtij ligji, ku sipas këtij ligji çdo person i cili është në marrëdhënie të punës duhet 
të paguhet me pagë mujore të rregullt, sipas gjitha dispozitave të rregulluara me 
këtë ligj dhe me marrëveshje me punëdhënësit dhe se nuk njeh diskriminime 
apo ndarje si ato gjinore apo etnie në këta punëtorë.
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Më saktësisht Neni 55 i këtij ligji – Kompensimi i pagës dhe të ardhurat tjera – 
përkufizohet kështu:

1.  I punësuari ka të drejtë në pagë, e cila përcaktohet me Kontratën e Punës, në 
pajtim me këtë ligj, Kontratën Kolektive, Aktin e Brendshëm të Punëdhënësit . 

2. Të drejtën për pagë, pagën shtesë, kompensimin në pagë dhe të ardhurat e 
tjera, i punësuari i realizon sipas marrëveshjes së arritur me punëdhënësin për 
punën e kryer dhe kohën e kaluar në punë, të përcaktuar me Kontratën e Punës. 

3.  Punëdhënësi duhet t’i paguajë  femrave dhe meshkujve kompensimin e njëjtë 
për punën e vlerës së njëjtë, kompensim i cili mbulon pagën  bazë dhe shtesat e 
tjera. 

4. Punëdhënësi duhet të nxjerrë një deklaratë  për çdo  pagesë dhe çdo shtesë 
tjetër të paguar të të punësuarve. Pagat mund të paguhen përmes transferit 
bankar ose me para të gatshme me ç’rast punëdhënësi duhet të mbajë regjistrin 
për pagesat e bëra.  

5.  Pagat në Kosovë paguhen sipas valutës zyrtare në  Euro (€). 

6. Paga, paguhet në afatet e përcaktuara me Kontratë Kolektive, Aktin e Brend-
shëm të Punëdhënësit ose Kontratën e Punës, më së paku një (1) herë në muaj. 

Të gjithë punëtorët gëzojnë të drejta të barabarta në vendin e tyre të punës. Çdo 
mos-trajtim i mirë apo mos-përfillje e këtyre të drejtave paraqet shkelje të 
drejtave të punëtorit.

Në ligjin e punës, saktësisht neni 78 dhe 79 - Mbrojtja e të drejtave për të 
punësuarit – citohet në këtë mënyrë:

1. I punësuari i cili vlerëson se punëdhënësi  ka shkelur të drejtën e 
marrëdhënies së punës, mund të paraqesë kërkesë te punëdhënësi apo organi 
përkatës i punëdhënësit nëse ekziston, për realizimin e të drejtave të shkelura.    

2.  Punëdhënësi  është  i  obliguar  për  të  vendosur  sipas  kërkesës së  të  
punësuarit, në afatin brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga data e pranimit të 
kërkesës. 
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3. Vendimi nga paragrafi 2. i këtij neni, i dorëzohet të punësuarit në formë të 
shkruar brenda afatit prej  tetë (8) ditësh.

Mbrojtja e të punësuarit në Gjykatë  - Çdo i punësuar i cili nuk është i kënaqur 
me vendimin me të cilin mendon se i janë shkelur të drejtat e tij, ose nuk merr 
përgjigje brenda afatit nga neni 78 paragrafi 2. të këtij ligji, në afatin vijues prej 
tridhjetë (30) ditësh, mund të inicioj kontest pune në Gjykatën Kompetente.

Ligji për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe 
Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës –    

Në nenin 9 të këtij ligji (aliena 9.2 – Mundësitë Ekonomike dhe Shoqërore), 
theksohet se Republika e Kosovës zhvillon programe dhe iniciativa për punësim 
publik që kanë synim të tejkalojnë diskriminimin e drejtpërdrejtë apo të tërthortë 
të komuniteteve, ku kosiderim i veçantë i kushtohet përmirësimit të gjendes së 
komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, pasi që ky komunitet vlerësohet të jetë 
ndër më të diskriminuarit në tregun e punës.

Aliena 9.5 e këtij neni - thekson se personat që u përkasin komuniteteve kanë të 
drejtë në përfaqësim të barabartë në punësim në të gjitha nivelet në ndërrmarjet 
publike, institucionet publike, përfshirë sektorin e sigurisë, gjyqësorin, shërbimin 
e prokurorisë, agjencitë qeveritare që kanë të bëjnë me administrimin e drejtë-
sisë dhe shërbimet korrektuese, mbrojtjen, sigurinë dhe inteligjencën.

Me këto ligje të rregulluara kuptojmë se të gjitha komunitetet janë të barabarta 
para ligjit dhe se diskriminimet eventuale sanksionohen, mirëpo nuk ka zbatim të 
mjaftueshëm nga ana e punëdhënësit apo zyrtarit respektiv. Kuptohet se ka 
ende hapësirë për përmirësim dhe mungesa eventuale në këto ligje, sidomos 
politika të posaqme në mbikqyrjen dhe monitorimin e këtyre ligjeve, implemen-
timin e drejtë të tyre, në mënyrë që të evitohet secila mundësi e diskriminimit 
qoftë në vend të punës apo edhe në konkurse për punësim.

Ligji për mbrojtjen nga diskriminimi –
 
Qëllimi i këtij ligji është përcaktimi i një kornize të përgjithshme për parandalimin 
dhe luftimin e diskriminimi  në  bazë të kombësisë apo lidhjes me ndonjë komu-
nitet, origjinës sociale apo kombëtare, racës, etnisë, ngjyrës, lindjes, origjinës, 
seksit, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual, gjuhës, shtetësisë, besimit 
fetar dhe besimit, përkatësisë politike, mendimit politik apo mendimeve të tjera,
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gjendjes sociale ose personale, moshës, gjendjes familjare ose martesore, 
shtatëzënisë, lehonisë, gjendjes pasurore, gjendjes shëndetësore,  aftësisë së 
kufizuar, trashëgimisë gjenetike ose ndonjë baze tjetër, me qëllim të zbatimit të 
parimit të trajtimit të barabartë.

Diskriminimi është çdo dallim, përjashtim, kufizim ose preferencë në çfarëdo 
baze të përcaktuara në nenin (1) të këtij ligji, që ka për qëllim apo efekt të 
zhvleftësoj apo cënoj njohjen, gëzimin dhe ushtrimin, në të njejtën mënyrë me të 
tjerët, të të drejtave dhe lirive themelore të njohura nga Kushtetuta dhe ligjet 
tjera të aplikueshme në Republikën e Kosovës.

Mirëpo, nga praktika dimë se ligjet në Republikën e Kosovës edhe pse janë të 
kompletuara, nuk janë të zbatueshme, kjo praktikë është e instaluar dhe e 
vazhduar sidomos nga ndërmarrjet dhe institucionet publike. 

Politika të pamjaftueshme në zbatim, monitorim dhe ndëshkim, shpien deri te 
pabarazia etnike, gjinore e shumë pasoja tjera të cilat fatkeqësisht janë afatgjate.

Ligji për ofrimin e shërbimeve për të papunët dhe punë-kërkuesit – 

Qëllimi i këtij ligji është të rregullohen procedurat dhe kushtet e regjistrimit të të 
papunësuarve, punëkërkuesve dhe punëdhënësve, ofrimin e shërbimeve dhe 
masave për punësim nga Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës dhe 
detyrimet e tyre ndaj APRK, për të marrë këto shërbime që kanë synim rritjen 
punësimit dhe parandalimin e papunësisë afatgjate në Republikën e Kosovës.

Me këtë ligj është e rregulluar procedura dhe e drejta për regjistrim të papunëve 
dhe punëkërkuesve:

Neni 5 - Regjistrimi i të papunëve 
1. Çdo i papunë ka të drejtë të regjistrohet në Zyrat e Punësimit, për të marrë 
shërbimet e punësimit, nëse i plotëson kushtet si vijon: 

1.1. nuk ka të regjistruar një subjekt tregtar apo subjekt tjetër juridik, ose nuk 
është bashkëpronar në ndonjë subjekt tregtar apo ndonjë subjekt tjetër juridik; 
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1.2. nuk ka të regjistruar ndonjë fermë në regjistrin e fermave pranë Ministrisë së 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural;

1.3. nuk është i pensionuar, ose i pensionuar parakohshëm; 

1.4. nuk është nxënës apo student i rregullt; 

1.5. në mënyrë aktive kërkon punë dhe është në dispozicion për punësim; 

1.6. është shtetas i Republikës së Kosovës dhe jeton në Kosovë, është shtetasi i 
huaj 
apo person pa shtetësi, nëse ka leje të qëndrimit në kohë të përkohshme ose të 
përhershme në Republikën e Kosovës, 

1.7. nuk është i regjistruar në zyrën e punësimit. 

2. Regjistrimi i të papunëve bëhet në Zyrat e Punësimit të cilat veprojnë në 
kuadër të APRK.

3. Për regjistrim të papunët duhet të lajmërohen personalisht në Zyrat e 
Punësimit sipas vendbanimit të tyre dhe me vete të sjellin: 

3.1. letërnjoftimin valid; 

3.2. dëshmitë për përgatitjen shkollore; 

3.3. dëshmitë për trajnimet eventuale të kryera.

4. Zyrat e Punësimit kryejnë regjistrimin e personave të papunë në bazë të 
deklarimit të personit të papunë.

5. Regjistri i të papunëve përfshin: 

5.1. të dhënat personale; 

5.2. të dhënat e edukimit dhe trajnimit; 

5.4. interesimit profesional,
 
5.5. çdo informacion tjetër që është drejtpërdrejtë i lidhur me ndërmjetësimin e 
punëkërkuesit. 
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6. Mbledhja, ruajtja, përpunimi dhe komunikimi i të dhënave personale të të 
papunësuarve të regjistruar nga Zyrat e Punësimit, bëhet në përputhje me 
legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. 

7. Zyrat e Punësimit sigurojnë dhe dokumentojnë pëlqimin nga çdo i papunësuar 
para publikimit, shpërndarjes, komunikimit dhe dorëzimit të informacionit 
personal tek punëdhënësit. 

8. I papunësuari i regjistruar ka të drejtë të shikojë të dhënat personale të tij/saj 
të cilat mbahen në bazën e të dhënave të Zyrave të Punësimit dhe të kërkojë 
plotësimin dhe korrigjimin e të dhënave, nëse eventualisht ka ndonjë gabim ose 
parregullsi dhe ndonjë azhurnim.

Neni 6 -  Regjistrimi i punëkërkuesve 

1. Çdo punëkërkues, ka të drejtë të regjistrohet në sistemin e shërbimeve online 
të Zyrës së Punësimit për të marrë shërbimet për ndërmjetësim në punësim. 

2. Regjistrimi përmes sistemit të shërbimeve online të APRK-së bëhet duke 
krijuar llogarinë e tij/saj personale dhe duke ndërtuar profilin në formë të CV-së. 

3. Mbledhja, ruajtja, përpunimi dhe komunikimi i të dhënave personale të 
punëkërkuesve të regjistruar nga sistemi i shërbimeve online kufizohet vetëm në 
ato çështje që lidhen me kualifikimin dhe përvojën profesionale të 
punëkërkuesve në �alë dhe çdo informacion tjetër që është drejtpërdrejtë i 
lidhur me ndërmjetësimin e punëkërkuesve. 

4. Të dhënat e profilit të punëkërkuesit të regjistruar, mund të komunikohen me 
një person të tretë për qëllime të ndërmjetësimit për punësim apo për trajnim, 
vetëm me pëlqimin e punëkërkuesit të regjistruar.

Gjithashtu me këtë ligj parashihet edhe dhënia e informacionit të nevojshëm për 
regjistrim nga ana e zyrtarëve, të cilët e kanë për detyrë primare të ofrojnë këto 
shërbime informimi për të papunët dhe punëkërkuesit bazuar në vlerësimin e 
nevojave të tyre si:
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1.1. dhënia e informacionit për tregun e punës;
 
1.2. dhënia e informacionit për shërbimet dhe masat që ofrohen nga Zyrat e 
Punësimit; 

1.3. këshillimin profesional; 

1.4. ndërmjetësim për punësim;

1.5. asistencë profesionale për kërkim pune; 

1.6. orientimi në karrierë dhe ofrimi i mundësive të mësimit gjatë gjithë jetës 
bazuar në nevojat e tyre; 

1.7. përgatitja e Planit Individual të Punësimit; 

1.8. dhënien e deklaratës së papunësisë; 

1.9. ndërmjetësim në punësim jashtë vendit; 

1.10. klubet e punës; 

1.11. panairet e punës; 

1.12. masa tjera që kanë të bëjnë me shërbimet e punësimit etj.

Ligji për Sigurinë dhe Shëndetin në punë – 

Qëllimi i këtij ligji është  përcaktimi i masave për përmirësimin e shkallës së 
sigurisë dhe shëndetit të të punësuarve në punë. Ky ligj përmban parimet e 
përgjithshme për parandalimin e rreziqeve profesionale, eliminimin e faktorëve 
të rrezikut dhe aksidenteve, informimit, konsultimit,pjesëmarrjes së balancuar në 
përmirësimin e nivelit të sigurisë dhe shëndetit në punë, trajnimit të të punësu-
arve, përfaqësuesve të tyre dhe udhëzimeve të përgjithshme për zbatimin e 
këtyre parimeve.

Në këtë ligj janë të përfshira edhe detyrimet e punëdhënësit në raport me 
punëtorin, të cilave duhet çdo punëdhënës t’u përmbahet. 
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Në Kreun II – neni 5 - Detyrimet e Punëdhënësit përkufizohet kështu:

Neni 5 - Parimet e përgjithshme për punëdhënësin 

1. Punëdhënësi është përgjegjës për të krijuar kushtet e punës të sigurta dhe të 
shëndetshme në të gjitha aspektet e punës. 

2. Punëdhënësi është i detyruar që të mbulojë të gjitha shpenzimet për kurimin e 
të punësuarit që ka pësuar lëndim në punë apo sëmundje profesionale, nëse 
nuk i ka siguruar në ndonjë kompani të sigurimeve të të punësuarit në pikëpamje 
shëndetësore. 

3. Punëdhënësi është i detyruar të bëjë vlerësimin e hollësishëm mbi rreziqet për 
secilën vend të punës.
 
4. Punëdhënësi është i detyruar të udhëhiqet nga parimi i trajtimit të barabartë 
në marrjen e masave të sigurisë dhe shëndetit në punë për të gjithë të punësu-
arit.

Ligji për inspektoratin –

Autoriteti i Inspektoratit të punës duhet të zbatohet në mënyrë unike për të gjitha 
vendet e punës, pavarësisht se cilat dispozita ligjore janë në fuqi e që kanë të 
bëjnë me kushtet e punës, mbrojtjen në punë dhe ruajtjen e shëndetit të 
punëtorëve në përgjithësi.

Funksionet e përgjihshme të inspektoratit të punës, sipas këtij ligji në fuqi janë:

1. Do të mbikqyrë zbatimin e ligjit të punës, kushtet e punës dhe mbrojtjen në 
punë 

2. Do t’iu siguroj informacion teknik dhe këshilla punëdhënësëve dhe 
punëtorëve për çështjet më të efektshme të zbatimit të dispozitave ligjore. 

3. Do të njoftoj ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale apo ndonjë organ tjetër 
kompetent për ndonjë mungesë apo ndonjë shpërdorim në ligjin e aplikueshëm. 

4. Do t’iu siguroj informatat dhe këshillat punëdhënsve dhe punëmarrësve të 
cilat do të jenë në pajtim me ligjin dhe t”i paralajmërojnë autoritetet kompetente 
për çfarëdo defektesh apo shpërdorimesh që nuk janë përfshirë me dispozita 
ligjore ekzistuese. 

16



5. Do t’iu jep këshilla për çështje lidhur me ligjin e punës dhe mbrojtjen e 
punëtorëve me rastin e riorganizimit apo ristrukturimit të një ndërmarrjeje.

6. Diskriminimi gjinor dhe etnik në punësim

Diskriminimi gjinor dhe etnik është prezent pothuajse në secilën fushë për secilin 
komunitet, mirëpo këtu duhet theksuar se për komunitetin Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian ky diskriminim kuptohet se është ende në nivele më të larta. Gratë dhe 
vajzat e këtij komuniteti janë pothuajse dyfish më të nën-përfaqësuara dhe jo të 
trajtuara barabartë në arsimim, punësim, shëndetësi, aktivizëm, pjesëmarrje në 
vendimmarrje në procese me rëndësi për jetën dhe angazhimin e tyre ku preken 
drejtpërdrejtë etj.

Ky fenomen është prezent edhe në procesin e punësimit të komunitetit Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian, ku në mënyra të ndryshme mbahen jashtë punësimit dhe 
diskriminohen në këtë fushë. Këto lloj diskriminime duhet trajtuar me seriozitet 
nga ana e institucioneve, kështu duke mos lejuar ato të ndodhin dhe duke 
denuar punëdhënësin i cili ka pretendime të diskriminojë në bazë të përkatësisë 
etnike një punëtor apo punëkërkues.

Konkurset e punës, qasja ndaj tyre në intervista të punës, mos-përzgjedhja në 
pozita tjera pos asaj të mirëmbajtjes – shpie deri te bindja e këtij komuniteti se 
janë të diskriminuar nga të tjerët. Arsimimi poashtu luan rol të rëndësishëm që ky 
komunitet të arrij të krijojë një baraz-peshë me komunitetet tjera të cilët jetojnë 
dhe veprojnë në komunën e Prizrenit.

Tregu i punës njihet si diskriminues çdo herë e më shumë për grupet e margjinal-
izuara kudo, këtu duke filluar nga gratë dhe vajzat e deri tek përkatësia etnike, në 
këtë rast të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian.

Niveli arsimor

Arsimi është rruga më e qëndrueshme dhe më e rëndësishme për parandalimin e 
varfërisë dhe integrimin e komuniteteve në shoqëri. 

Padyshim që edhe më shumë se në komunitete tjera, niveli i arsimit të komu-
niteteve të nën-përfaqësuara luan rol të rëndësishëm në integrim dhe punësim të 
tyre, në këtë rast të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Një sfidë mbetet të 
jetë akoma numri i vogël i këtij komuniteti që kanë shkollim të lartë të përfunduar, 
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kjo rezulton në veshtirësi në arritje deri në një vend të punës të caktuar, pasi që 
dihet se tregu i punës çdo ditë e më shumë po bëhet i brishtë për personat e 
pa-arsimuar si dhe dërgon në një arsye shtesë të diskriminimit të tyre në 
punësim. Edhe pse në vitet e fundit pjesëmarrja në arsimin fillor e komunitetit 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian ka shënuar rritje të dukshme, kuptohet se ende ka 
hapësirë për përmirësim të nivelit të kualifikimit dhe arsimimit të lartë të këtij 
komuniteti, i cili është në zvogëlim çdo herë e më shumë dhe sjell mos-interesim 
dita ditës.

Në përmirësim të kësaj gjendje ekzistuese e cila mbizotëron në arsim, luan rol të 
rëndësishëm ngritja e vetëdijes dhe ndërgjegjësimi për rëndësinë e arsimimit. 
Grupe të ndryshme të shoqërisë, sidomos ato të cilat ende qëndrojnë të marg-
jinalizuara, në njëfarë forme me mos shfaqjen e interesimit të tyre për këtë 
çështje, pranojnë të jenë të pa-arsimuar dhe të pa arritshëm në punësim për disa 
shkaqe të ndryshme si: gjendja e rëndë ekonomike, pengesa nga familjet për tu 
arsimuar, martesat e hershme, probleme eventuale në institucione shkollore të 
cilat shpien edhe në braktisjen e shkollimit etj. Këto dhe të tjera dukuri duhet të 
luftohen me angazhim dhe mobilizim të gjithë shoqërisë dhe institucioneve në 
mënyra të ndryshme, me qëllim që ky fakt të nis e të zbehet dhe të mos ekzistojë 
si përzgjedhje e vet personave që të mos jenë të arsimuar dhe të ndikohet në 
këtë mënyrë më direkte në fuqizimin ekonomik të tyre.

Statusi i punësimit

Nga të punësuarit e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, shumica dërrmuese 
posedon vend të punës me afat të caktuar apo sezonal, punë të natyrës fizike, 
punësim pa kontrata ligjore të punës – si rrjedhojë gjithashtu edhe punësim pa 
regjistrim në tatim-pagues të rregullt. Avokimi duhet të fillojë të bëhet me largimin 
e stereotipeve në vende të punës, pjesëtarët e këtij komunitetit duhet të kenë 
vende të punës edhe në dikastere të tjera pos punësimit sezonal dhe punës 
fizike – të krahut. Në fakt, këtu sadopak po luan rol edhe përzgjedhja dhe inter-
esimi i vet këtyre pjesëtarëve në punë sezonale apo me afat të caktuar – në 
shumicën e rasteve pa vazhdim të asaj pune.

Çështja tjetër me rëndësi e cila ndikon drejtpërdrejtë në statusin e punësimit të 
komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian është ajo e regjistrimit të punëtorëve të 
këtij komuniteti në ATK, e cila duhet të ndodh në një afat të afërt, pasi që pos 
ngeljes së tyre pa pagesë të tatimeve, ata kanë potencuar që kjo dukuri po luan 
rol edhe në pagesat e pagave të tyre, kështu duke mos respektuar afatin e 
pagave të rregullta, duke lëviz në lartësi të pagës pothuajse çdo muaj e shumë 
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shumë ngecje dhe probleme tjera të kësaj natyre, ku si përfundim i mos-regjis-
trimit të tyre në ATK, nuk ka edhe adresë të ankesës në rast të paraqitjes së 
këtyre problemeve.

7. Përfaqësimi i punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 
institucione publike, private dhe në Organizata Jo-qeveritare

Nga hulumtimet tona në pjesëmarrjen e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian 
në tregun e punës, arrijmë në përfundim se ndërmarrjet private - vendore janë 
ato që qëndrojnë më së miri në krijimin e hapësirës në punësim për këtë komu-
nitet, kushte të punës më të mira dhe përmbushje të kërkesave të punëtorëve 
duke përfshirë këtu edhe të drejtat e tyre themelore si punëtorë. Ndërsa më pak 
përfaqësim hasim në ndërmarrjet dhe institucionet publike.

Më saktësisht gjendja e përfaqësimit të punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian në statistika qëndron si në vijim:

19



Punëtorë të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian të komunës së Prizrenit në:

Sektori
publik

Sektori
privat

Organizata
jo –qeveritare

Sindikata Qendra për
punë sociale

Vetë–
punësim

1 punëtor i 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian

ka gjithsej 18 
punëtorë të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian  
(14 gra dhe 4 

burra)

ka gjithsej 11 
punëtorë të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian

8 
mësimdhënës 
të komunitetit 
Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian 

janë pjesë 
aktive e kësaj 

sindikate

marrin -  227 
familje të 

komunitetit 
Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian 

me 517 
anëtarë 
gjithsej

16 punëtor të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian 

janë të 
vetë-punësuar

37 persona të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian 
kanë ndjekur 

trajnime/kurse 

4 punëtorë të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian 
janë pjesë e 
sindikatës

nuk ka ende 
punëtorë të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian

Në këtë rast ky 
këshill luan 

rolin edhe të 
sindikatës së 

punëtorëve të 
gjykatës, ku 

në këtë këshill 
ka pjesëmarrje 
të gjykatësve 
të cilët janë të 

komunitetit 
Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian

Ka gjithsej 6 
punëtorë të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian

ka gjithsej 3 
punëtorë të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian 

(burra)

6 punëtor të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian

4 punëtor
1 polic dhe
1 punëtor  

civil i 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian

nuk ka 
punëtor të 

këtij 
komuniteti

20 punëtor të 
komunitetit 

Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian

nuk ka 
punëtor të 

këtij 
komuniteti

nuk ka 
punëtor të 

këtij 
komuniteti

Prokuroria Abi Center OJQ Nevo
Koncepti

Sindikata e
arsimit

Ndihma
Sociale

QAPSindikata e
shëndetësisë 

OJQ Durmish
AsllanoNTP Bekqeli 

Elkos Group 

nuk ka
punëtor 

Gjykata theme-
lore në Prizren

Policia Rajonale

Spitali rajonal
në Prizren 

Emona City 

Sindikata e
nëpunësve civil

Këshilli i
përgjithshëm

gjyqësor

Super Viva 

Viva Fresh 
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Nga diskutimet me akterë të ndryshëm institucional dhe nga konkluzionet të 
cilat i kemi arrit, vërehet mungesa e takimeve të rregullta të zyrtarëve të 
institucioneve me pjesëtarët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, me qëllim 
të informimit të tyre me mundësitë e aplikimit në skemën sociale, kushtet për 
aplikim, afatet e aplikimit etj, pasi që nga hulumtimet kemi arrit në përfundim se 
ekziston mungesë serioze e informimit nga këto institucione, e cila shpie në jo 
transparencë të institucioneve dhe dilemën e këtij komunitetit në lidhje me 
aplikimet, kushtet dhe përfituesit e skemave sociale. Gjithashtu Qendra për Punë 
Sociale dhe Qendra për Aftësim Profesional në komunën e Prizrenit është e 
nevojshme të kenë ngritje të kapaciteteve të tyre dhe të kenë planifikim më 
afatgjatë të buxhetit shtesë për shërbime të reja në këto qendra, me qëllim të 
mbulimit të gjitha kërkesave të këtij qytetarëve e në theks të veçantë të grupeve 
të margjinalizuara, të cilët kuptohet se kanë nevoja dhe kërkesa më të larta në 
këtë drejtim.

Gjatë takimeve me zyrtarë institucional është potencuar se mbi gjitha vullneti i 
tyre ekziston, në ngritjen e kapaciteteve të këtij komuniteti dhe përfaqësimin 
dinjitoz të tyre, mirëpo ata shprehin shqetësimin se kanë mungesë të stafit 
shtesë dhe mungesë të  politikave adekuate komunale, pos komitetit për komu-
nitete i cili deri në një masë e përfaqëson komunitetin dhe të drejtat e tyre në 
pjesëmarrje lokale.

Involvimi në sindikatat ekzistuese në komunën e Prizrenit mbetet të jetë ndër 
synimet kryesore për tu plotësuar, pasi që kjo praktikë rregullon përfaqësimin e 
këtij komuniteti pothuajse në secilën fushë me interes për qytetarët dhe siguron 
të drejtën për pjesëmarrje në vendimmarrje në këto fusha, sipas profesionit dhe 
arsimimit që posedojnë punëtorët e këtij komuniteti.

Në institucionet publike duhet të përmirësohen procedurat e rekrutimit dhe 
menaxhimit të burimeve njerëzore me qëllim që procesi i përmirësimit të 
përfaqësimit të komuniteteve të ketë progres dhe të mos diskriminohen në 
asnjërën prej aplikimeve të tyre në vende të ndryshme të punës apo në marrjen 
e ndonjë vendi të punës. Si rrjedhojë e punës së zbehtë të institucioneve, ende 
mungon besimi nga ana e komuniteti Rom, Ashkali dhe Egjiptian në këto 
institucione.
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8. Rekomandime

6.1   Pjesëmarrje në çdo sindikatë të pavarur në komunën e Prizrenit, të së paku 
një pjesëtari të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Pos sindikatës së arsimit e cila qëndron pak më mirë se tjerat me përfaqësues të 
komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, tjerat pothuajse aspak nuk e përmbushin 
këtë nevojë, duke pas numër shumë të vogël apo edhe asnjë punëtor të këtij 
komuniteti në këto sindikata. Ky fakt qartëson më së miri edhe mos-përfaqësimin 
e tyre ne procese vendimmarrëse apo edhe në aktivizëm qytetar. 

Ky rekomandim nënkupton që në çdo sindikatë aktive në komunën e Prizrenit, së 
paku 1 (një) anëtarë duhet të jetë i komunitetit pakicë, në këtë rast të komunitetit 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian, mirëpo edhe pretendimet që këta punëtorë të jenë 
edhe pjesë e kryesisë së këtyre sindikatave.

6.2  Trajtim i barabartë në konkurse të punës, vende të punës, avancim profe-
sional dhe mundësi involvimi në trajnime

Njëherë e mirë duhet të largohen diskriminimet në konkurse të punës në bazë të 
gjinisë apo përkatësisë etnike. Marrja e vendit të punës apo përfitimi nga ndonjë 
trajnim, duhet të bëhet në mënyrë të barabartë, pa asnjë dallim. Këto procese 
duhet të monitorohen me mekanizma komunale të arritshme dhe efektive. 
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6.3  Pjesëmarrja në vendimmarrje lokale

Marrë parasysh se në këtë legjislaturë 2017-2021 nuk ka asnjë këshilltarë komu-
nal në asamble nga rradhët e komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian, kjo nuk 
nënkupton që ata nuk duhet të jenë të përfaqësuar kur bëhet �alë për vendim-
marrje. Komiteti për Komunitete është një mekanizëm ku komuniteti Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian duhet të ketë më shumë përfaqësim dhe të kryesohet nga ky 
komunitet, me qëllim të ruajtjen të së drejtave ekonomike dhe sociale dhe 
pjesëmarrjes direkte në hartim të politikave komunale.

Rëndësia e pjesëmarrjes në vendimmarje lokale rrit kujdesin e institucioneve 
ndaj largimit të diskriminimit dhe shkeljes së të drejtave themelore.

6.4  Përmirësimi i nivelit të punësimit të pjesëtarëve të komunitetit Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian në institucione publike

Institucionet publike të hapin më shumë mundësi pune, këtu duke mos anash-
kaluar edhe punëkërkuesit e komuniteteve pakicë. Niveli lokal çdo herë duhet të 
ketë rrugë transparente në arritjen e qytetarëve deri tek konkursi, duke mos 
ndarë komunitete në këtë rrugë.

6.5  Përmes hapësirës në punësim, të arrihet përmirësimi i situatës ekonomike 
dhe sociale

Punësimi shpie në një jetë më të mirë ekonomike dhe sociale, sidomos kur flasim 
për grupe të nën-përfaqësuara të shoqërisë, ku kemi të bëjmë me dyfish diskri-
minime në punësim, papunësi më të madhe dhe kushte më të rënda ekonomike. 
Mundësia për punësim sado pak do ta lehtësonte këtë gjendje dhe do të sigu-
ronte një jetë më të dinjitetshme për këtë komunitet.

6.6  Ngritja e kapaciteteve të punë-kërkuesve të komunitetit Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian, përmes trajnimeve dhe sesioneve informuese, me qëllim të lehtësimit 
të punësimit
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Njohja e drejtave të themelore ekonomike dhe sociale, pjesëmarrja në trajnime 
për aftësi në punësim dhe punë-kërkim, informimi i duhur dhe i shpejtë për vende 
të punës – janë të rëndësisë së madhe në rrugën për arritjen dhe përmirësimin e 
kushteve të punës dhe punësimit të këtij komuniteti. Vullneti për arritje dhe 
pjesëmarrje, në gërshetim me hapje të mundësive nga ana e institucioneve, do të 
ishte rrugë shpresë dhënëse. Gjithashtu edhe regjistrimi më i madh në Qendrën 
për Aftësim Profesional si dhe në kurse të ndryshme, do ta ndihmonte shumë 
procesin e punësimit.

6.7  Të zhvillohen politika specifike nga ana e Kuvendit Komunal lidhur me 
mbikqyrjen dhe mbrojtjen e të drejtave sociale dhe ekonomike të komunitetit 
Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Secila komunë e cila ka një numër të caktuar të komuniteteve pakicë, duhet të 
ketë politika monitoruese të veçanta në mbikqyrjen e të drejtave të tyre. Në këtë 
rast, komuna e Prizrenit ka gjithsejt 4 mijë e 417 banorë të komunitetit Rom, 
Ashkali dhe Egjiptian, ku kuptohet se është numër mjaftushëm i madh i cili 
kërkon të drejta themelore dhe trajtim të barabartë në vendbanimin e tyre.

6.8  Hartimi i politikave efektive të punësimit, në nivel lokal dhe qendror

Niveli i krijimit të vendeve të reja të punës, krijimi i kushteve të punës dhe shpall-
ja e konkurseve në mënyrë trasparente, do të ndikojë në rritjen e numrit të 
punësuarve në përgjithësi, duke përfshirë këtu edhe komunitetet pakicë.

6.9  Përfitimi nga grantet komunale – ndarja në mënyrë të barabartë

Thirrjet për grante nga ana e kuvendit komunal bëhen në mënyrë të hapur për të 
gjithë, mirëpo rekomandohet që ndarja e tyre të bëhet në baza meritore dhe të 
barabartë pa dallim etnie, moshe, gjinie etj. 

6.10  Krijimi i grupeve avokuese në nivel lokal

Komuna në bashkëpunim me shoqërinë civile dhe me aktivistë të të drejtave të 
njeriut në qytet, të avokojë në shoqëri dhe institucione, sidomos aty ku mendohet 
se ekzistojnë standarde të dyfishta apo diskriminime eventuale.
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9. Përfundimi

Qëllimi i këtij dokumenti është të ofrojë qytetarëve një pasqyrë më të qartë lidhur 
me gjendjen aktuale të punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në 
Komunën e Prizrenit. 
Angazhimi i gjithë akterëve socio-ekonomik në komuna të Kosovës, shoqërisë 
civile dhe gjithë qytetarëve padyshim që dërgon në rrugën e zbatimit të efektivi-
tetit të këtij dokumenti, por edhe më gjërë, duke ofruar kështu një hap përpara 
dhe një ndihmë këtij komuniteti në qasjen e tyrë në punësim meritor dhe pa 
diskriminime të cilat janë aktuale.
Kjo përmbledhje në këtë dokument rekomandon fuqishëm prezencën e komu-
nitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në secilën sindikatë/shoqatë ekzistuese në 
Komunën e Prizrenit, çdoherë në përputhje të rregullave të brendshme dhe 
operative të këtyre sindikatave/shoqatave.
Për arritjen e integrimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian sidomos në 
arsimim dhe punësim, nuk mjafton vetëm angazhimi i këtij komuniteti, por 
shoqëria së bashku me akterët institucional duhet të formojnë mekanizma 
adekuate në qasjen e tyre në tregun e punës, trajnime dhe ngritje të kapac-
iteteve. Duhet të jenë gardian të mbrojtjes së të drejtës së barabartë, kështu 
duke siguruar barazi në jetesë të përbashkët të gjithë komuniteteve.

Qëllimi kryesor i avokimit në çështjen e punësimit të komunitetit Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian do të jetë në vazhdimësi informimi dhe ngritja e kapaciteteve të 
këtyre punëtorëve për të drejtat e tyre sociale dhe qasjen në punësim, duke 
theksuar se rruga më e mirë dhe më e sigurtë e cila drejton në këtë qëllim është 
përfaqësimi i punëtorëve të këtij komuniteti në sindikata/shoqata ekzistuese në 
Komunën e Prizrenit, jo vetëm në cilësinë e anëtarit, mirëpo duke synuar qasjen 
në vendimmarrje që nënkupton, çdo sindikatë në kryesinë e saj të ketë së paku 
një punëtorë të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Me arritjen e këtij qëllimi 
çdo pjesëtarë i komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian i cili është në marrëdhënie 
pune do të jetë pjesë e vendimmarrjes në sindikata të profileve të ndryshme, 
ekzistuese në komunën e tyre.

Ky dokument synon të jetë rekomandim i drejtpërdrejtë Komunës së Prizrenit, me 
shpresë dhe mund që të gjejë zbatim serioz dhe vullnet për ndryshim të kësaj 
gjendje.
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10. Lista e burimeve dhe personave të takuar:

- Ligji i Punës i Republikës së Kosovës – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2735

- Ligji për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe  
 Pjesëtarëve të tyre në Republikën e Kosovës – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2531 

- Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10924

- Ligji për ofrimin e shërbimeve për të papunët dhe punë-kërkuesit – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12743 

- Siguria dhe shëndeti në punë – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8689 

- Ligji për inspektoratin –
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3252 

- Strategjia për përfshierjen e komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë  
 Kosovare –

 file:///C:/Users/HP/Downloads/ALB-STRATEGJI    
 A%20P%C3%8BR%20P%C3%8BRFSHIRJEN%20E%20KOMUNITETE  
 VE%20ROM%20DHE%20ASHKALI%20N%C3%8B%20SHO   
 Q%C3%8BRIN%C3%8B%20KOSOVARE%202017-2021%20(1).pdf
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Zyrtarët e takuar gjatë hulumtimit: 

- Nuhi Koqinaj – Drejtor në  Qendrën  për Punë Sociale 

- Sinan Gashi – Qendra për Aftësim Profesional

- Islam Elshani – Zyra për komunitete

- Fejzë Kabashi – Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale

- Vesel Gashi - Drejtoria rajonale e Policisë në Prizren

- Njomza Pirku – Zyrtare e personelit në Gjykatën themelore në Prizren

- Xhemajl Qelaj – Administrator në Prokurorinë themelore në Prizren

- Reshit Kushaj – Sindikata e arsimit

- Bajram Kryeziu – Sindikata e shëndetësisë

- Gani Rexha –  Sindikata e nëpunësve civil

- Mehmedali Gashi – Drejtor i QKMF-së në Prizren

- Sadik Dana – Drejtor i personelit në Abi Center

- Besnik Krasniqi – Menaxher i Njësisë Operative të Ekoregjionit në Prizren

- Luljeta Braha – Shefe e Administratës në Njësinë Operative të Ekoregji- 
 onit në Prizren

27



Nevo Koncepti është organizatë jo-qeveritare e themeluar më 26 Nëntor të vitit 
2014.
Themeluesit e OJQ-së Nevo Koncepti janë intelektualë nga komuniteti Rom të 
cilët për shumë vite kanë qenë të angazhuar në mënyra të ndryshme dhe kanë 
kontribuar në fuqizimin dhe përparimin e statusit të komunitetit Rom në pjesë të 
ndryshme të Kosovës duke përfshirë Prizrenin, Gjakovën, Ferizajin, Pejën, 
Rahovecin, Fushë Kosovën dhe Suharekën.

Vizioni i OJQ – së Nevo Koncepti është të integrohet komuniteti Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian në shoqëri dhe të jenë kontribues të zhvillimit të mirëqenies 
shoqërore, ndërsa misioni i kësaj organizate është angazhimi në përmirësimin e 
gjendjes së komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë në edukim, 
punësim dhe në fusha tjera të cilat kanë ndikim në mirëqenien e tyre të përg-
jithshme.

Nevo Koncepti punon me fëmijë, të rinjë dhe familje të komunitetit Rom, Ashkali 
dhe Egjiptian, me institucione lokale dhe qendrore, me shumë organizata lokale 
dhe ndërkombëtare si dhe me përfaqësues të medieve dhe palë tjera të interesit. 

Kjo analizë është publikuar në kuadër të projektit “Përmirësimi i dialogut ndërm-
jet punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe akterëve 
socio-ekonomik”. 
Ky projekt ka për qëllim inicimin e punësimit të komunitetit Rom, Ashkali dhe 
Egjiptian, përmirësimin e bashkëpunimin ndërmjet punëtorëve të këtij komuniteti 
dhe akterëve socio-ekonomik në nivel qendror dhe lokal, ngritjen e kapaciteteve 
dhe ngritjen e vetëdijes së këtyre punëtorëve në rëndësinë dhe mbrojtjen e të 
drejtave të tyre sociale si dhe formimin e strukturave organizative të këtyre 
punëtorëve.

Ky projekt është përkrahur nga Olof Palme International Center  dhe implementu-
ar nga OJQ “Nevo Koncepti”.
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1. List of abbreviations

CSW – Center for Social welfare 

REC – Regional Employment Center

VTC – Vocational Training Center

EO

MFMC – Municipal Family Medicine Center

MLSW – Ministry of Labor and Social Welfare

TAK – Tax Administration of Kosovo

EARK – Employment Agency of the Republic of Kosovo
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2. Executive Summary

In the Municipality of Prizren, 4 thousand 417 inhabitants are members of the 
Roma community, Ashkali and Egyptian, out of the total number of population, 
which is 177,781 thousand inhabitants. This statistic shows that this community 
enjoys a solid percentage of the population of the Municipality of Prizren who 
should have basic socio-economic rights guaranteed by the legislation in force in 
the Republic of Kosovo, at the same time equal rights with all other communities. 
Undoubtedly including all rights of minority communities, employment belongs to 
the group of fundamental rights and freedoms which should be in possession of 
these members.

This document aims to identify workers and job-seekers of Roma, Ashkali and 
Egyptian community, to be an analysis of the current situation, summarizing 
needs and requirements of this community to the demands of the labor market in 
Prizren Municipality, as well as to give recommendations on how their access to a 
job can be facilitated, involvement in existing trade unions as well as ways and 
recommendations how the working conditions for these members of this commu-
nity could be improved.

Access to employment, in schemes and social services, registration at the 

registration in Tax Administration of Kosovo of those who are employed, as a 
regular tax payer, remain to be some of the main challenges this community faces 
with regard to employment. 

Undoubtedly, commitment to filling these gaps contributes in improving the life of 
this community, in boosting their economic and social welfare, thus ensuring a 
safer and more dignified life. 

Also applicable legislation of the Republic of Kosovo is advanced in fundamental 
labor rights and social rights, taking into account the lack of seriousness every 
time of their implementation. The applicable laws provide rights for the worker 
and the employer, as well as sanctions and fines for their violation. So any person 
who is in relationship of work in Kosovo, enjoys equal rights by law which is 
protected by them and has the right to appeal any case.

cooperation in between each other, they should prioritize the monitoring and 
enforcement of these existing laws, but also their further advancement. With a 
common will, the existing situation can be changed and progress can be made 
on this issue.
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Strategy for the Inclusion of Roma and Ashkali Communities in Kosovo Society 
(2017-2021) of the Government of Kosovo, has handled the employment issue of 

-
ment, which states that activism in the labor market and creation of new opportu-
nities for professional development and non-dependence on social schemes, 
remain the main goal in terms of improving the economic and social well-being of 
this community. Based on this analysis in this strategy, it is seen that the situation 

– jobs are often temporary, with heavy physical labor and which are not well paid.
 
Access to social protection schemes – according to strategy research, the 
approach is said to be is limited to these schemes because the targeting of the 
system is poor, which means that non-poor families are benefiting from these 
schemes as well, the criteria for entitlement to social benefits, the lack of civil 
registration of these communities etc.

Access to employment services and vocational training – is another challenge for 
employment, where the level of information provided by relevant institutions for 
these services and training is pretty low, but also obstacles to participation in 

end Egyptian in training and vocational trainings lead to their distancing from the 
labor market flow and approaches the sense of discrimination.

One of the main problems is also the amount of social assistance payments, 

to meet the basic needs of each family.

The largest percentage of Roma, Ashkali and Egyptian community members who 
are capable of work, are employed, even though the current laws in force guar-
antee them access to equal employment, no discrimination and good working 
conditions, in practice it does not turn out to be so. 
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3. Methodology and outcomes

This document is implemented through fieldwork, surveys with detailed ques-
tions, where were visited about 124 Roma, Ashkali and Egyptian families, respec-
tively in 12 neighborhoods in the municipality of Prizren with about 396 people 
(men, women and young people) in these neighborhoods. The neighborhoods 
that are visited are: Bazhdarhane, Jeni Mahalla, Qytmahalla, Kurilla, Janina, Jeta 
e Re, Arbana, Terzi Mahalla, Ortakolli, Tusuzi dhe Lagjja Durmish Asllano.

During the visit of these families, it was discussed about unemployment, the 
challenges of job seekers of this community, with those who are employed, 
details of working conditions are discussed in detail and options on how to stop 
discrimination in employment procedures in order to achieve equality between all 
communities who live and work/contribute in Prizren. During the interviews most 
of these members were declared interested for the job, thus emphasizing more 
interest in seasonal work and less in the long term employment.

The current situation is also analyzed in public institutions, regional companies, 
local businesses, as well as trade unions in Prizren. Generally, according to 
research, shows that the employment of Roma, Ashkali and Egyptian, regional 
companies and businesses are leading, thus leaving the last public institutions. 

During this analysis and work on the field were visited: Directorate of Labor and 

Hospital and the main family medicine center in Prizren, Ekoregjioni and 
Hidroregjioni, local businesses as: Abi Center, Elkos Group, Super Viva, Viva 
Fresh, Emona City etc.

The results show that the number of employees from this community is still not 
satisfactory, especially for women and young people, this categories remain less 
in numbers if comparing with man, but at the same time the number of jobseek-
ers is almost the same for both sexes as well as for young people.  (table no. 1 
and No. 2).

interested in, where the greatest interest shows the age of 30-65 years.  (table 
nr.2).

Along with other communities, job seekers of Roma, Ashkali and Egyptian com-
munities are twice as discriminated in the labor market. Needs and demands are 

neither the elementary requirements were met for them, as the smallest percent-
age is in working relationship with this community.
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Existing practices of institutional actors have emerged to be inadequate in 
relation to the needs and requirements of the Roma Ashkali and Egyptian com-
munity, thus resulting in their underrepresentation in education and employment.

Meetings have also been held with mayor and representatives of trade unions in 
the Municipality of Prizren, with health, education, civil servants and representa-
tives of the judicial council, where at the same time this council plays the role of 
the court labor union.

This document aims to be a summary and analysis of the current situation on the 
situation of Roma, Ashkali and Egyptian community workers in the Municipality of 
Prizren, with detailed specifications on: level of education, gender, age, place of 
work, working conditions, etc.

Employment by gender:

MAN

82

99

276

WOMAN

28

82

249

TOTAL

110

181

525

Employed

Unemployed

Registered jobseeker
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4. Establishment of structures of Roma, Ashkali and Egyptian community 
workers

Establishment of structures of Roma, Ashkali and Egyptian community workers 
helps in facilitating the process of identifying workers and job-seekers, as well as 
in the process of employment and capacity building. Organizational structures 
facilitate the advocacy process in a particular case, in this case regarding the 
employment issue.

As there is usually no separate structure of community-based workers, this 
process should be assisted by organizations of civil society profiled in this regard, 
in cooperation with relevant socio-economic actors in the Municipality of Prizren, 
with the aim of faster initiation of the establishment of such structures.

Improving dialogue and cooperation among the workers of this community and 
these relevant stakeholders, in order to improve the conditions and employment 
policies of the municipality, becomes even more necessary when it becomes 
clear that the workers of this community are the least informed and interested in 

problems that are present in everyday life, especially when it comes to the 
minority communities of a specific minority community, no research has been 
carried out in this regard – a fact which helped with the advocacy process, 
following a clearer picture of the current situation and in what area should be 
worked more intensively.

Employment by age:

YEARS 18-28

34

82

YEARS 30-65

76
99

TOTAL

110

181
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Improving dialogue and cooperation among the workers of this community and 
these relevant stakeholders, in order to improve the conditions and employment 
policies of the municipality, becomes even more necessary when it becomes 
clear that the workers of this community are the least informed and interested in 

problems that are present in everyday life, especially when it comes to the 
minority communities of a specific minority community, no research has been 
carried out in this regard – a fact which helped with the advocacy process, 
following a clearer picture of the current situation and in what area should be 
worked more intensively.

The main purpose is that members of the Roma, Ashkali and Egyptian communi-
ties who are employed, they have to be informed and have assistance from 
institutions in their fundamental rights as workers, to be integrated into existing 
workers' structures, thus securing participation in each trade union / workers' 
association, in various commissions at the municipal level where it is discussed 
and decided on issues of importance, especially for their community.

This process of integration and participation of Roma, Ashkali and Egyptian 
communities in various decision-making departments, It is being implemented 

unions / associations, thus cooperating in the process of ensuring the participa-
tion of Roma, Ashkali and Egyptian communities in these departments and the 
continuation of this process is of extraordinary importance until it becomes a 
common practice.

5. Legal and institutional framework 

Labor Law of the Republic of Kosovo – 

This law really includes all the rights and duties of workers and jobseekers. All 
workers enjoy equal rights in employment, wages, employment contracts, annual 
leave and all rights pertaining to a worker under this law.

In general, this law aims to regulate labor rights and obligations. Any eventual 
violation or non-compliance with the general provisions of this law is punishable 

payments are also an important part of this law, where according to this law any 
person who is employed shall be paid a regular monthly salary, according to all 
provisions regulated by this law and by agreement with the employer and does 
not recognize discrimination or division as gender or ethnicity in these workers.
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More specifically, Article 55 of this Law - Salary Compensation and Other Income 
- is defined as follows:

1. An employee is entitled to a salary determined by the Employment Contract, in 
accordance with this Law, the Collective Contract, the Employer's Internal Act. 

2. The employee shall be entitled to the salary, supplementary salary, salary 
compensation and other incomes according to the agreement reached with the 
employer for the work performed and the time spent at work defined in the 
employment contract. 

3. The employer shall pay to both women and men the same compensation for 
work of equal value, compensation covering basic salary and other allowances. 

4. The employer must issue a statement of each payment and any other paid 
contributions of the employees. Wages can be paid by bank transfer or cash in 
which case the employer must keep the register for the payments made.  

6. The salary shall be paid within the deadlines set forth in the Collective Con-
tract, the Employer's Internal Act or the Employment Contract, at least once (1) 
per month. 

All workers enjoy equal rights in their workplace. Any inadequate treatment or 
non-compliance with these rights constitutes a violation of the employee's rights.
 
In the labor law, specifically Article 78 and 79 - Protection of employees' rights - is 
cited in this way:

1. An employee who considers that an employer has violated the right to work 
relationship may submit a request to the employer or the relevant employer's 
body, if applicable, for the realization of the violated rights.    

2. The employer is obliged to decide upon the request of the employee within 
the deadline within fifteen (15) days from the date of receipt of the request. 

3. The decision from paragraph 2 of this Article shall be submitted to the employ-
ee in written form within eight (8) days.  
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Protection of the Employee in the Court - Any employee who is not satisfied with 
the decision that he thinks his rights have been violated or does not receive an 
answer within the deadline referred to in Article 78, paragraph 2 of this law, in the 
following term thirty (30) days, may initiate a labor dispute in the Competent 
Court.  

Law on the Protection and Promotion of the Rights of Communities and their 
Members in the Republic of Kosovo –

Article 9 of this law (alien 9.2 - Economic and Social Opportunities) states that the 
Republic of Kosovo develops programs and initiatives for public employment 
aimed at overcoming the direct or indirect discrimination of communities, where 
particular consideration is devoted to improving the the Roma, Ashkali and 
Egyptian communities, as this community is estimated to be among the most 
discriminated in the labor market.

Alien 9.5 of this article - states that persons belonging to communities have the 
right to equal representation in employment at all levels in public enterprises, 
public institutions, including the security sector, the judiciary, the prosecution 
service, government agencies dealing with with the administration of justice and 
correctional services, defense, security and intelligence.

With these regulated laws we understand that all communities are equal before 
the law and that eventual discrimination is sanctioned, but there is not enough 

there is still room for improvement and eventual lack of these laws, especially the 
particular policies in the supervision and monitoring of these laws, their proper 
implementation, in order to avoid any possibility of discrimination either in the 
workplace or in competitions for employment.

Law on Protection against Discrimination – 

The purpose of this law is to establish a general framework for the prevention 
and combating of discrimination based on nationality or association with any 
community, social or national origin, race, ethnicity, color, birth, origin, sex, 
gender, gender identity, sex orientation, language, nationality, religion or belief, 

or marital status, pregnancy, maternity, property condition, health status, disabili-
ty, genetic heritage or any other basis, in order to apply the principle of equal 
treatment.
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Discrimination is any distinction, exclusion, restriction or preference on any basis 

or impairing recognition, enjoyment and exercise in the same manner as others 
fundamental rights and freedoms recognized by the Constitution and other 
applicable laws in the Republic of Kosovo.

However, from the practice we know that laws in the Republic of Kosovo, 
although complete, are not applicable, this practice is installed and continued, 
especially by public enterprises and institutions. 

gender inequality, and many other consequences that are unfortunately long-last-
ing.

Law on Provision of Services to Unemployed and Job-seekers – 

The purpose of this law is to regulate the procedures and conditions for the 
registration of unemployed, jobseekers and employers, the provision of services 
and measures for employment by the Employment Agency of the Republic of 
Kosovo and their obligations to the CERU to receive these services aimed at 
increasing employment and preventing long-term unemployment in the Republic 
of Kosovo.

This law regulates the procedure and the right to register unemployed and 
jobseekers:

Article 5 - Registration of unemployed persons
1. Every unemployed person has the right to be registered with Employment 

1.1. has no registered a commercial entity or other legal entity, or is not co-owner 
in any commercial entity or other legal entity; 
1.2. there is no registered farm in the farm register at the Ministry of Agriculture 
and Rural Development;
1.3. is not retired, or has early retirement; 
1.4. is not a student or regular student; 
1.5. actively looking for work and is available for employment; 
1.6. is a citizen of the Republic of Kosovo and lives in Kosovo, is a foreign citizen 
or a stateless person, if he / she has a temporary or permanent residence permit 
in the Republic of Kosovo, 

39



within the KERS.

3. For the unemployed, registration must be reported personally to the Employ-

3.1. valid ID card; 

3.2. Evidence of school diplomas; 

3.3. testimonies for eventual trainings conducting.

basis of the declaration of the unemployed person.

5. The unemployment register includes: 

5.1. personal data; 

5.2. education and training data; 

5.4. professional interest, 

5.5. any other information that is directly related to the jobseeker's mediation.

6. Collecting, storing, processing and communicating the personal data of the 

the applicable legislation for the protection of personal data. 

person before publishing, distributing, communicating and submitting personal 
information to the employer. 

8. A registered unemployed person has the right to view his / her personal data 

correction of the data, if there is any error or irregularity and any updates.

Article 6 - Registration of jobseekers

1. Every jobseeker has the right to be registered in the online service system of 
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2. Registration through the online service system of KERSA is done by creating 
its own personal account and by building a profile in the form of a CV. 

3. Collecting, storing, processing and communicating personal data of jobseek-
ers registered by the online services system is limited to those issues related to 
the qualifications and professional experience of the jobseekers concerned and 
any other information directly related to the mediation of jobseekers. 

4. Registered jobseeker profile data may be communicated to a third person for 
employment or training mediation purposes only with the consent of the regis-
tered jobseeker.

Also, this law provides for the provision of the necessary information for registra-

unemployed and jobseekers based on their needs assessment:

1.1. providing information about the labour market; 

1.2. providing information on the services and measures provided by Employ-

1.3. professional counselling; 

1.4. employment mediation;

1.5. professional assistance in job searching; 

1.6. career orientation and providing lifelong learning opportunities based on 
their needs; 

1.7. preparation of the Individual Employment Plan; 

1.8. giving an unemployment declaration; 

1.9. mediation in employment abroad; 

1.10. working clubs; 

1.11. employment fairs; 

1:12. other measures related to employment services, etc.
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Law on Safety and Health at Work – 

The purpose of this law is to determine measures to improve the safety and 
health of employees at work. This law contains the general principles for the 
prevention of occupational hazards, the elimination of risk factors and accidents, 
information, consultation, balanced participation in improving the level of safety 
and health at work, training of employees, their representatives and general 
guidelines for the implementation of these principles.

This law also includes the obligations of the employer in relation to the employ-
ee, which each employer must adhere to. 

In Chapter 2 Article 5, the obligations of the employer are defined:

Article 5 - General Employer Principles

1. The employer is responsible for creating safe and healthy working conditions in 
all aspects of the work. 

2. The employer is obliged to cover all costs for the treatment of an employee 

provided him with a health insurance company in an insured company. 

3. The employer is obliged to make a detailed assessment of the risks for each 
job. 

4. The employer is obliged to be guided by the principle of equal treatment in 
taking safety and health measures at work for all employees.

Law on Inspectorate –

The authority of the Labour Inspectorate should be applied uniquely to all work-
places, regardless of which legal provisions are in force regarding work condi-
tions, occupational safety and health protection of workers in general.

The general functions of the labour inspectorate, according to this law in force 
are:

1. It will oversee the implementation of labour law, working conditions and work 
protection 
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2. Provide technical information and advice to employers and employees on the 

 
3. I will notify the Minister of Labour and Social Welfare or any other competent 
body for any absence or abuse in the applicable law.
 
4. I will provide the information and advice to employers and employees that will 
be in accordance with the law and to warn the competent authorities of any 
defects or abuses that are not covered by existing legal provisions.
 
5. Will give you advice on issues related to labour law and worker protection 
when reorganizing or restructuring an enterprise.

6. Gender and ethnic discrimination in employment

Gender and ethnic discrimination is present in almost every area for each com-
munity, but it should be noted here for the Roma, Ashkali and Egyptian communi-
ties that this discrimination is still high. Women and girls of this community are 
almost twice as under-represented and not treated equally in education, employ-
ment, health, activism, participation in decision-making in processes of impor-

This phenomenon is also present in the process of employment of the Roma, 

employment and are discriminated against in this area. These types of discrimina-
tion should be treated seriously by the institutions, thus preventing them from 
happening and punishing an employer who has claims to discriminate on the 
basis of ethnicity of a worker or jobseeker.

Job vacancies, access to them in job interviews, non-selection in positions other 
than maintenance - leads to the conviction of this community that they are 
discriminated against by others. Education also plays an important role to enable 
this community to create a balance with other communities that live and operate 
in the municipality of Prizren.

The labor market is increasingly discriminated against marginalized groups, 

and Egyptian communities.
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Educational level

Education is the most durable and important way to prevent poverty and 
integrate communities into society.
 
Undoubtedly even more than in other communities, the level of education of 
under-represented communities plays an important role in their integration and 
employment, in this case the Roma, Ashkali and Egyptian communities. One 
challenge remains to be the small number of this community that has completed 

certain job position, as it is known that the labor market is becoming more and 
more fragile for uneducated persons and sends them to an additional reason for 
their discrimination in employment. Although in recent years participation in 
primary education of the Roma, Ashkali and Egyptian communities has marked a 
marked increase, there is still room for improvement of the level of qualification 
and higher education of this community, which is decreasing each time more and 
brings no interest day by day.
 
Improving this existing situation, which prevails in education, plays an important 

-
ent groups of society, especially those still marginalized, in some way failing to 
show their interest in the matter, admit to being uneducated and unavailable in 

-
ties, barriers for families to educate, early marriages, eventual problems in school 
institutions which also lead to dropouts, etc. These and other phenomena should 
be fought with the engagement and mobilization of the whole society and institu-

selection of persons to be uneducated and influenced in this way more direct in 
their economic empowerment.

Employment Status

From the Roma, Ashkali and Egyptian community employees, the overwhelming 
majority have a fixed or seasonal job, work of a physical nature, employment 
without legal employment contracts - as a result also employment without regis-
tration in regular taxpayers. Advocacy should begin with the removal of stereo-
types in the workplace, members of this community should have jobs in other 
departments other than seasonal employment and physical labor. In fact, the 
selection and the interest of these members in seasonal or fixed-term work are 
also playing a role here - in most cases without continuation of that work.
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Roma, Ashkali and Egyptian communities is registering the workers of this com-
munity in TAK, which should take place in the near term, since after their absence 
free of charge of taxation, they have pointed out that this phenomenon is also 
playing a role in their payrolls, thus not respecting the regular payroll, moving to 
the salary level almost every month, and many stagnation and other problems of 
this nature, where as a conclusion of their failure to register at TAK, there is no 
address to complain in the event of these problems.

7. Representation of Roma, Ashkali and Egyptian community workers in public, 
private and non-governmental organizations 

Based on our research in participation of the Roma, Ashkali and Egyptian commu-
nity in the labor market, we conclude that private - local enterprises are the ones 
that are best placed to create space for employment for this community, better 
working conditions and fulfillment of workers' demands, including their basic 
rights as workers. While less representation is encountered in public enterprises 
and institutions.More specifically, the situation of representation of Roma, Ashkali 
and Egyptian community workers in statistics is as follows:
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Workers of the Roma, Ashkali and Egyptian communities of Prizren municipality in:

Public 
Sector

Private
Sector

Non-Government
Organizations Sindicates Center for

Social Welfare
Self-

employment

1 a Roma, 
Ashkali and 

Egyptian 
community 

worker

has a total of 
18 Roma, 

Ashkali and 
Egyptian 

workers (14 
women and 4 

men)

There are 
altogether 11 
Roma, Ashkali 
and Egyptian 
community 

workers

8 teachers 
from the 

Roma, Ashkali 
and Egyptian 
communities 

are active 
members of 
this union

receiving - 227 
Roma, Ashkali 
and Egyptian 
families with 

517 members 
in total

16 Roma, 
Ashkali and 

Egyptian 
community 
workers are 

self-employed

37 Roma, 
Ashkali and 

Egyptian 
communities 

attended 
trainings / 

courses

4 Roma, 
Ashkali and 

Egyptian 
workers are 
part of the 

union

there are still 
no Roma, 

Ashkali and 
Egyptian 

community 
workers

In this case, 
this council 

plays the role 
of the Court 

Workers' 
Union, where 
this council 

has the 
participation 

of judges from 
the Roma, 

Ashkali and 
Egyptian 

communities

There are 
altogether 6 

Roma, Ashkali 
and Egyptian 
community 

workers

It has a total of 
three workers 

of Roma, 
Ashkali and 

Egyptian 
(men)

6 Roma, 
Ashkali and 

Egyptian 
community 

workers

4 employees - 

and 1 civilian 
employee of 

the Roma, 
Ashkali and 

Egyptian 
community

no employee
of these

communities

20 employees 
of Roma, 

Ashkali and 
Egyptian

no employee
of these

communities

no employee
of these

communities

Abi Center NGO Nevo
Koncepti

The Education
Union

Social
help

QAP

Health Union

OJQ Durmish
AsllanoNTP Bekqeli 

Elkos Group 

no employee
of these

communities 

Basic Court 

Regional Police

Regional Hospital
in Prizren

Emona City 

Civil servants'
union

The General
Council

of Justice

Super Viva 

Viva Fresh 
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the institutions with members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities, 
with the aim of informing them about the possibilities of applying in the social 
scheme, terms of application, application deadlines etc. as we have concluded 
that there is a serious lack of information from these institutions, which leads to 
non-transparency of the institutions and the dilemma of this community regarding 
the applications, conditions and beneficiaries of the schemes social. Also, the 
Center for Social Welfare and the Center for Social Training in Prizren municipality 
need to increase their capacities and have longer-term planning of additional 
budget for new services in these centers, in order to cover all the requirements of 
this citizens and with particular emphasis on marginalized groups, who are 
understood to have higher needs and demands in this regard.

will exists above all in the capacity building of this community and their dignified 

the lack of adequate municipal policies, besides the community committee which 
to some extent represents the community and their rights to local participation.

Involvement in existing unions in the municipality of Prizren remains to be among 
the main goals to be met, as this practice regulates the representation of this 
community in almost every area of interest to citizens and provides the right to 
participate in decision-making in these areas by profession and education that 
the workers of this community possess.

Human resource recruitment and management procedures need to be improved 
in public institutions in order for the process of improving the representation of 
communities to be progressive and not discriminated against in any of their 

the petty work of the institutions, there is still a lack of trust on the part of the 
Roma, Ashkali and Egyptian communities in these institutions.

8. Recommendations

6.1 Participation in any Independent Trade Union in Prizren Municipality, at 
least one member of the Roma, Ashkali and Egyptian communities

Almost no existing syndicate in the municipality of Prizren has representatives of 
the Roma, Ashkali and Egyptian communities. This fact clearly clarifies their 
non-representation in decision-making processes or even in civic activism. 
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This recommendation implies that in any active labor union in Prizren municipali-
ty, at least 1 (one) member must be a minority community, in this case the Roma, 
Ashkali and Egyptian communities.

6.2 Equal treatment in job vacancies, job vacancies, professional advancement 
and training opportunities

Discrimination in job competitions based on gender or ethnicity should be 
removed once and for good. Taking a job or gaining any training should be done 
equally, without any distinction. These processes should be monitored with 

6.3 Participation in local decision-making

Given that in this legislature 2017-2021 there are no municipal councilors in the 
Roma, Ashkali and Egyptian community assemblies, this does not mean that they 
should not be represented when it comes to decision making. The Communities 
Committee is a mechanism whereby the Roma, Ashkali and Egyptian communi-
ties should have more representation and be chaired by this community in order 
to preserve economic and social rights and to participate directly in drafting 
municipal policies.

The importance of participation in local decision-making increases the care of 
institutions.

6.4 Improving the level of employment of Roma, Ashkali and Egyptian commu-
nity members in public institutions

Public institutions open up more job opportunities, here also bypassing jobseek-
ers of minority communities. Local level should always have a transparent way to 
reach citizens up to the competition, not sharing communities on this road.

6.5 To improve the economic and social situation through employment

Employment leads to a better economic and social life, especially when we talk 
about underrepresented groups of society, where we are dealing with double 
discrimination in employment, greater unemployment and worse economic 
conditions. Employment Opportunity, however little, would facilitate this situation 
and ensure a more dignified life for this community.
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6.6 Capacity building of Roma, Ashkali and Egyptian community job seekers 
through training and information sessions, with a aim in helping in terms of 
employment

Recognition of basic economic and social rights, participation in skills training in 
employment and job search, proper and rapid information on job positions - are 
of great importance in the road to achieving and improving working conditions 
and employment this community. The will for achievement and participation, in 
conjunction with opening up opportunities by the institutions, would be a haven 
of hope. Also, the largest enrollment in the Vocational Training Center as well as 
at various courses would greatly help the employment process.

6.7 To develop specific policies by the Municipal Assembly regarding the 
oversight and protection of social and economic rights of the Roma, Ashkali 
and Egyptian communities

Each municipality, which has a large number of minority communities, should 
have special monitoring policies in overseeing their rights. In this case, the 
municipality of Prizren has a total of 4, 417 Roma, Ashkali and Egyptian communi-
ties, where it is understood that it is a large enough number that requires basic 
rights and equal treatment in their place of residence.

The level of job creation, job condition creation and job vacancy announcement 
will transparently increase the number of employees in general, including minori-
ty communities.

6.9 Benefiting from municipal grants - sharing equally

Grant applications by the municipal assembly are open sesions to all, but it is 
recommended that their separation be done on a merit and equal basis regard-
less of ethnicity, age, gender etc.. 

6.10 Creating advocacy groups locally

The municipality, in cooperation with civil society and human rights activists in the 
city, advocates in societies and institutions, especially where it is thought that 
there are double standards or eventual discrimination.

49



9. Conclusion

The purpose of this document is to provide citizens with a clearer picture of the 
current situation of Roma, Ashkali and Egyptian community workers in the Munici-
pality of Prizren.
 
The engagement of all socio-economic actors in the municipalities of Kosovo, 
civil society and all citizens undoubtedly leads to the implementation of the 

helping this community in their approach in merit and non-discriminatory employ-
ment that are current.

This summary in this document strongly recommends the presence of the Roma, 
Ashkali and Egyptian communities in each existing trade union / association in 
the Municipality of Prizren, always in accordance with the internal and operational 
rules of these unions / associations.

In order to achieve the integration of the Roma, Ashkali and Egyptian communi-
ties especially in education and employment, it is not enough to engage the 
community alone, but the society together with the institutional actors should 
form adequate mechanisms in their access to the labor market, training and 
promotion. capacity. They should be the guardians of the protection of equal 
rights, thus ensuring equality of common life of all communities.

The main purpose of advocacy in the issue of employment of Roma, Ashkali and 
Egyptian communities will be continuous information and capacity building of 
these workers on their social rights and access to employment, stressing that the 
best and safest path which leads to this purpose is the representation of the 
workers of this community in the existing unions in the Municipality of Prizren, not 
only in the capacity of the member, but aiming at the decision-making which 
implies, any syndicate in its leadership has at least one Roma, Ashkali and Egyp-
tian community workers. With the attainment of this goal, every member of the 
Roma, Ashkali and Egyptian community who is in employment will be part of the 

municipality.

This document aims to be a direct recommendation to the Municipality of Prizren, 
hopefully and can find serious implementation and willingness to change this 
situation.
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10. List of resources and people met:

- Labor Law of the Republic of Kosovo – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2735

- Law on Protection and Promotion of the Rights of Communities and their  
 Members in the Republic of Kosovo – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2531 

- Law on Protection from Discrimination – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10924

- Law on Provision of Services to Unemployed and Job-seekers – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12743 

- Safety and health at work – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8689 

- Law on Inspectorate –
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3252 

- Strategy for inclusion of Roma and Ashkali Communities in Kosovo   
 Society –

 file:///C:/Users/HP/Downloads/ALB-STRATEGJI    
 A%20P%C3%8BR%20P%C3%8BRFSHIRJEN%20E%20KOMUNITETE  
 VE%20ROM%20DHE%20ASHKALI%20N%C3%8B%20SHO   
 Q%C3%8BRIN%C3%8B%20KOSOVARE%202017-2021%20(1).pdf
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- Nuhi Koqinaj – Director at the Center for Social Welfare 

- Sinan Gashi – Vocational Training Center

- Islam Elshani – 

- Fejzë Kabashi – Directorate of Labor and Social Welfare

- Vesel Gashi - Regional Police Directorate in Prizren

- Njomza Pirku – 

- Xhemajl Qelaj – 

- Reshit Kushaj – Education Sindicate

- Bajram Kryeziu – The Health Department Sindicate

- Gani Rexha –  The Civil Servants Union

- Mehmedali Gashi – Director of MFMC in Prizren

- Sadik Dana – 

- Besnik Krasniqi – Manager of the Operational Unit of Ekoregjioni in   
 Prizren

- Luljeta Braha – Head of Administration at the Ekoregjioni Operative Unit  
 in Prizren
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Nevo Concept is a non-governmental organization founded on 26 November 
2014.
The founders of the NGO Nevo Concept are intellectuals from the Roma commu-
nity who for many years have been engaged in various ways and have contribut-
ed to the strengthening and advancement of the status of the Roma community 

Fushë Kosova and Suhareka.

The Vision of the NGO - Nevo Koncepti is to integrate the Roma, Ashkali and 
Egyptian communities into society and to contribute to the development of social 
welfare, while the mission of this organization is to engage in improving the 
situation of Roma, Ashkali and Egyptian communities in Kosovo in education , 
employment and other areas that have an impact on their overall well-being.

Nevo Concept works with children, young people and families of Roma, Ashkali 
and Egyptian communities, with local and central institutions, with many local and 
international organizations as well as media representatives and other stakehold-
ers. .

This analysis was published in the framework of the project "Improving dialogue 
between Roma, Ashkali and Egyptian community workers and socio-economic 
actors".
This project aims at initiating the employment of the Roma, Ashkali and Egyptian 
communities, improving cooperation between the workers of this community and 
socio-economic actors at the central and local level, increasing the capacity and 
raising awareness of these workers in the importance and protection of their 
social rights and the formation of the organizational structures of these workers.

This project was supported by the Olof Palme International Center and imple-
mented by the NGO "Nevo Concepti".
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1. O harne ala�a

CSB – Centro vaś Socialuni Buti

RCB – Rajonaluno Centro vaś Butirodipe

CPŚ – Centro vaś Profesionaluno Śajnipe

OB – Ofisi vaś  Butirodaripe

ŚCFS – Śerutno Centro vaś Familijaruno Saslaripe

MBSLP – Ministria e Bukjaki thaj Socialuni Lachi Pozicia

KVA – Kosovaki Vergiaki Administrata 

ABRK – Agencia e Bukjaki ani Republika e Kosovaki
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2. Ekzekutivuno o khedipe

Ani Prizrenoski komuna isi  4 mile 417 dizutne kola isiton romano, aśkaluno thaj 
egipchan komuniteti, ulavdo e sagendo e dizutnengo sito 177,781. Akaja statistika 
mothovla kaj akava komuniteti resto jekh solidno gendo jekh po śel e dizutnengo 
ani Prizrenoski Komuna numaj kola isilen bazikuno hako vaś socio-ekonomikuni 
pozicia koja sitoj garantimi e aktivune ani Republika e Kosova, jekhutno bara-
barne hakja sa averune komunitetja. Bi skepsako, dikhindo sa hakja e minoritete-
jengo,  o butikeripe sito kotor e hakjengo thaj bazikuno mestipe kola lena tharo 
khak ini akava komuniteti.

Akava dokumenti isile po res te identifikinol butikerutnen thaj butirodarne kotar o 
romano, aśkaluno thaj egipchan komunieti, te sikavol jekh aktualuni situacia , te 
sikavol trebutnipe thaj rodaripe ko kinbikin bukjako ani Komuna e Prizrenoski, 
numaj te dol rekomandipja sar te lokargjol o drom vaś te arakhen buti, numaj te 
resolpe olengo involvelipe ano sindikatja kola egzistirinena numaj sar arakhen o 
chand thaj rekomandipja sar te lachargjon o bukjake kondicie vas akava komu-
niteti.

O drom vas te arakhen buti, ano skeme ko socialuno phikodeipe, registripe ano 
ofisja vaś butirodaripe numaj ini te ovelolen o themuni kontrata e bukjaki, sa 
regullaruno pokibe e taksako, siton dase e śerutne sfidenda kola siton karśi 
akale komunitetetske kana sito o raprti e bukjako. 

Numaj, angaźhipe te phergjon akala bangipja dengjola kontributi ano lacharipe e 
gjivdipasko akale komuniteteske, te vazdingjol olengo ekonomikuno thaj socia-
luno barvalipe numaj akale drome dengjola jekh garancia kaj olengo gjivdipe ka 
ovol so po sarbaro thaj po barvalo. 

Ini e aktivune thamutne ani Republika e Kosovaki korkori sitoj avancimi kana sito 
o puchipe e bazukuni hakja ko butikeripe thej socialuno hako, leindo po konsid-
eripe kaj si seriozno bangipja ano phiravipe e thamesko. O aktivne thamja lena 
po konsideripe o hako e butukeripasko thaj e butideipasko, numaj ini sankcie 
lovea kana uśkavgjola o thamin. Sakova manuś ani Kosova, kova isito pi buti, 
therla barabarno hako e thaminea kova brahkingjola olenda numaj isile hako te 
paśarol ankesa ano sakova momenti.

E Guverna e Kosovaki, ofisijalune kompetentno manuśa, dizutne thaj civiluno 
amalipe  therna hako te phiraven koperacia ka den prioriteti ko monitoripe thaj 

56



realizacia e thamineske kola siton ani funkcia, numaj te phiraven olengo avanci-
pe po avipe. Kana saren mothovna mangipe e situata koja sitoj ano momenti 
resla te averingol numaj res;ape progresi ano akava puchipe. 

Strategia vaś e Inkluzia e komunitetja Rom thaj Aśkali ano kosovako amalipe 
(2017-2021) e Kosovaka Guvernako, but śuka tretiringa o puchipe e butikeripasko 
ko akava komuniteti kote mothovgjona olenge śaipja thaj pharipja ko olengo 
butikeripe, kote mothovla kaj olengi aktivizacia po kinbikin bukjako numaj te 
formiringon neve śaipja ko  profesionaluno progresi numaj na achon drabardno 
kotar socialuni skema, sito chekatuni res ko drom te lachargjol ekonomikuni thaj 
socialuno puchipe ko akava komuniteti. Akaja analiza  ani kaja strategia, dikhola 
kaj e situacia e butikerutnengi akale komunitetesko isito but po dośalo avere 
komunitetjengo-o bukjake thana buderi ver siton harne vramesko, e bukja kova 
sitoj phari fizikuni numaj olengo pokipe sito harno. 

Akcesi ano socialuni skema vaś o brahknipe – phando e rodaripa ki strategia 
phengola kaj o akcesi ano akala skeme isito but harno soske o targetipe e 
sistemesko sito bizoralo, so mangla te phenol kaj akala skemata vigjainena ini 
odola familie kola na siton chorole, o kriteja te resen o hako vaś te vigjainen 
kotar socialuno aźutipe, buderi akale komunitetesta na siton ano pustikja ko 
civiluno registripe tha.

Akcesi ano bitirodipaske ofisja thaj profesioanluno trajnipe – isitoj jekh aver 
sfida kana sito o puchipe e buti, o niveli e informipasko kotar o institucie kola 
silen obligacia te paśaren poro śaipe thaj trajnipja isito but tikno, numaj buderi 
bangipja vaś o kotorleipe buderi ver isiton  kuzotne. Harno kotroleipe e komu-
nitetesko Rom, Aśkali thaj Egipchan ano trajnipja thaj profesionaluno śajnipe anla 
ki pozicia te oven po distancime kotar kinbikin butirodipe numaj on korkore 
dikna ani pozicia kaj siton diskriminime.

Jek majchekatune problemestar sito o pokibe e socialune aźutipasko, modinla 
kaj oj sitoj but tikni numaj aboka tikni kaj najresla te aźutinol o familie kotar o 
chorolipe thaj te resolpe te phergjon o elementarune kondicie kola siola sakoja 
familia.

Maj baro gendo e romane, aśkalune thaj egipchan komunitetesko, kola siton 
śajne te keren buti, siton bi bukjako, ini kaj aktualune thaminja dena garancia 
olenge te resen barabarno akcesi ani buti, bi diskriminipasko thaj po lache 
kondicie e bukjake, pi praktika akava na sile rezultati. 
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3. Metodologia thaj o rezultatja

Akava dokumenti gatisardilo phiravindo e buti po tereni, ankete kola sinolen o 
puchipja ano detaja, numaj kote phiravdili vizita paśe 124 familie kotar romano, 
aśkaluno thaj egipchan komuniteti ano 12 mahale e Prizrenoski komuna kote 
sinemen kontakti paśe 396 personenca (muśa, gjuvla thaj terne) ano kala 
mahale.

O mahale kola phiravgjam amari vizita siton: Baźdarana, Jeni Mahala, Chutmah-
ala, Kurila, Janina, Nevo Gjivdipe, Arbana, Terzi Mahala, Ortakoli, Tusuzi tahj 
mahala Durmiś Aslano.

Ano momenti kana phiragjam amari vizita ano akala mahale majbut kergjam 
diskusia e problemea kova sito phando e  bibukja, sfide e butirodarne gjenenge 
kotar akava  komuniteti, odola kola silen thaj kerna buti po hor kerdilo diskusia 
save siton o kondicie olenga bukjake  thaj kola siton vigjaipja te achol o dikrimin-
ipe kana siton o puchipja e procedurenge  u bukjake numaj te resolpe te bara-
barnipe maśkar sa komunitetja kola gjivdinena thaj butjarena ano Prizreno. 
Buderi gjene kotar e intervsita dende deklaracia kaj siton interesime te keren 
buti, deindo po baro interesipe ko sezonalune bukja po hari vaś lungovramaski 
buti.

Aktualuni situata sitoj analizirimi ini ano publikune isnstitucie, rajonalune kompa-
nie, thaneske biznisja numaj ini ano Prizrenoske sindikatja. Kana dikhola sa 
rodaripe, dikhola kaj butikeripe e romane, aśkalune thaj egipchan komuniteteske 
e situacia sitoj but po lachi ano rajonalune kompanie thaj biznisja numaj po agor 
siton publikune isnstitucie. 

Realizindo akaja analiza thaj e buti po tereni reslam te vizitina:  Direktoriati vaś e 
Buti thaj Socialuno Puchipe (DBSP),  Ofisi vaś Butirodaripe (OB), Centro vaś 
Socialuni Buti, Regionaluno Saslaripe thaj Śerutno Centro vaś Familijaruno 
Saslaripe  ano Prizreno, Ekoregjioni thaj Hidroregjioni, thaneske biznisja sar : 
Abi Center, Elkos Group, Super Viva, Viva Fresh, Emona City tha.

O rezultatja sikavna kaj o gendo e butikerutnengi kotar akava komuniteti pana 
na delame lośalipe majpaśe kana sito o puchipe ko gjuvla thaj o terne, kote 
akala duj kategorie gendoa siton po hari karśi e muśenge, numaj po akava drom 
o gendo e butirodarnengo isito barabarno ko solduj lingja numaj ini o terne.  
(tabela gn. 1 thaj gn.2).

O berśa e butirodardengo ulavgjola odolesta savi buti rodena, akava interesipe 
mothovla o gjene kola isilen 30-65 berśune (tabela gn.2).
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Karśi avere komunitetejenge , o gjene kotar romano, aśkaluno thaj egipchan 
komuniteti kola rodena buti siton du ver po diskriminime pi kinbikin  bukjako. O 
trebutnipe thaj mangipja siton but bare kana sito puchipe te arakholpe buti, 
soske akaja akanutni pozicia na pherla elementaruno rodipe na phergjona , 
soske o gendo maj tikno e butikerutnengo sito ko akava komuniteti.

O praktike e akterengo kotar i institucie siton harne ano raporti e trebutnipa thaj 
mangipja e komuniteteske Rom, Aśkali thaj Egipchan, kaj po agor dela rezultati 
kaj majharno lena kotor ano skoluipasko butikeripe.

O kedipja realizisale e śerutne thaj autorizime gjene kotar e sindikate ano 
Prizrenoski komuna, odola ko sastipe, skoluipe, civilune butikerutne gjene kotar 
konsili krisesko-kote akava konsili ano barabarno mometi phiravla e rola e 
sindikata ko butikerutne e kriseske.

Akava dokumenti sile pe res kaj harne kedipa thaj analiza sar sitoj e aktualuni 
situatae butikerutnengi kotar o Rom, Aśkali thaj Egipchan komuniteti ani 
Prizrenoski Komuna, deindo detaime specifike ano: niveli e skoluipasko, lingi, 
berśa, bukjako than, kondicie e bukjake ta.

MURŚA

82

99

276

GJUVLA

28

82

249

SA

110

181

525

Butikerutno/i

Bi bukjako/i

Registrimo/i Butirodarno/i 

Butikeripe ulavdo po ling:
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4. Vazdipe e strukturako ko butikerutne kotar romano, aśkaluno thaj egipchan 
komuniteti

Vazdipe e strukturako ko butikerutne e Romane, Aśkalune thaj Egipchan komu-
niteti aźutinela ano lokhjaripe e procesesko te identifikingjon o butikerutne thaj 
butirodarne , numaj ini ano procesi te arakhlol buti thaj te vazdingjol olenge 
kapacitetja. Organizime  strukture lokhjarna o procesi e identifikaciako e 
butirodarnengo kotar o Romano, Aśkaluni thaj Egipchan komuniteti ano prcesi te 
arakhlol buti thaj te vazhdingjol olengo kapaciteti. Organizime strukture lokhjarna 
o precesi e avokipasko ko jek problemi, ano kava puchipe te arakhlol buti vaś 
olenge.

Ani praktika nane ulavde strukture e butikerutnengi pi etnikuni baza, akava 
procesi manglape te asistingjol kotar o civilune biraipne organizacie kola siton 
profilizime ano akava drom, kola ano kolaboracia e relevantne socio-ekonomi-
kune akterenca ani komuna e Prizrenoski, ressa te iniciringjol so po sig neve 
strukture.

Te lachargjol o dialogi thaj koperacia maśkar o komuniteti thaj relevantne aktorja 
, e resa te te lachargjon o kondicie thaj komunaki politika kana sito o puchipe e 
buti, sito but semno kana pengjargjola fakti kaj o butikerutne e komuniteteteske 
siton po harno informiśime thaj po hari interesime vaś akava puchipe, nane 
somvakeripe thaj trajtipe e rodaripaske  thaj e avere problemjengo kola siton 
adive prezent, majpaśe kana kerlape vorba vaś jekh minoritaruno komuniteti ani 

Butikerutne ulavdo po beśa:

18-28 BEŚ

34

82

30-65 BEŚ

76
99

SA

110

181
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jekh targetumi komuna, nane realizime rodaripja po akava puchipe-fakti kova ka 
aźutinol ko procesi e avokipasko kote aktualuni situata sitoj but po śuźo dikhav-
lin numaj ano akava drom manglape te kerolpe but po intezivuno.

Majucho res sito kaj o Romano, Aśkaluno thaj Egipchano komuniteti kola kerena 
buti te informiśingjon thaj reslol asistipe kotar o institucie re phergjol olengo 
bazikuno hako sar butikerutne , po akava drom te ovol sarbaripe ano olengo 
kotorleipe ano sakova sindikati/organizacia e butikerutnengi, ano averune 
komisie po lokaluno niveli kote kergjola vorba thaj angjona decizije vaś o semne 
puchipja majpaśe kola phangjona olenge komunitetea ta.

Akava procesi e integraciako thaj kotorleipasko e Romane, Aśkalune thaj Egip-
chan komunitetesko ano averune dikasterja kote angjona decizie realizingjola 
phiravindo direkno kedipja e komunake kompetentno manuśencar, e śerutne 
manuśenca kotar o sindikatja/organizacie, numaj po akava drom phiravindo 
koperacia e procesea dengjola sarbaripe vaś kotorleipe e Romane, Aśkalune 
thaj Egipchan komuniteti ano kala dikasterja numaj kontinuiteti akale procesesko 
isito but semno po momenti kana akava procesi rela permanentno praktika.

5. O rami e thamesko thaj o institucie

Thamin e Bukjako ani Republika e Kosovaki – 

Realno akava thamin involvilena sa hakja thaj obligacie e butikerutnenge thaj 
butirodaripaske. Sa butikerutne isilen barabarne hakja po butikeripe, pokinipe, 
kontrata e bukjaki, beśuno dinglope numaj sa hakja kola therla o butikerutno 
phando akale phaminea. 

Sa dikhindo akava thamin sile ris te regulinol o hakja thaj obligacie kana sijan pi 
buti. Sakova eventualuno bangipe  numaj negliźenca ko dispozite akale thamine-
sko sankcioniśingjola averune uche drendipe kotar 100 numaj ini 1000 Euro. 
Pokinipe thaj regularune pokipja siton semno kotor akale thaminesko, kote sal 
mothovla akava thanim kaj sakova manuś kova kerela buti therla hako kaj 
sakova masek mangelape regularuno te ovelole pokipe, sar mothovna o 
dispozite ano akava thamin thaj kontrata e odolea kova dela buti thaj o thamin na 
pengjarla diskriminipe thaj ulavipe ko ling thaj etnia akale butirodaripea.

Po paśe Nukta 55 ano akava thamin – Kompensipe e pokipasko thaj averune 
pokipja  – dengjola definicia ajeka:
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1.  O butikrutno isiole hako te lol pokonipe, koja definigjola Bukjaka Kontrata, 
kova korenspondinla e thaminea, Kolektivuni Kontrata, Andruno Akti e Butidei-
pasko. 

2. Hako ko pokipe, ekstra pokipe, kompensipe ano pokipe thaj averune pokipja 
o butikerutno realizinla kontrata kola reslili e butideipa numaj buti kaj agorinela  
thaj agorimo vrama pi buti koja sitoj caktimi e Bukjaka Kontrata. 

3.  O butideutno manglape te pokinol o gjuvla thaj e muśenge beraberuno 
kompensipe vaś e buti thaj jekhuno  moldipe, kompenzacia koja ucharla o 
bazikuno pokipe thaj averinu ekstra pokipja. 

4. O butideipasko manuś gatisarla jekh deklarata ko sakova pokipe thaj sakova 
ekstra pokipe kova realizingja o butikerutnenge. O pokipla ovla te realizingjol 
bankake transferea numaj sar keśi numaj ano akava momenti o manuś kova 
dela buti manglape te phiravol o registro ko pokipe kova realizinla.  

5.  O pokipja ani Kosova dengjona ofisialuna valuta ani Kosova ano Euro (€). 

6. O pokipe ulavgjola ko dedlanj kola Kolektivuni Kontrata, Andruni Regulativa e 
Butideindaski thaj Kontrata e Bukjaki minimum jekh (1) ver ano masek. 

Sa bitikerutne silen barabarno hako ko olengo bukjako than. Sakova chelalo 
tretiripe akale hakjengo kargjola sar uśkavipe e butikerutno hakoske.

Ano bukjako thamin, po paśe nukta  78 thaj 79 – O hako vaś te resolpe o brakh-
nipe e butikerutnengo – ckerlape ciatati akaeka:

1. O butikerutno kova evaulinla kaj o butidendo uśkavla o hako e bukljako, siole 
hako te dol rodaripe ko butidepno numaj aver organi kova sito kompetentno, te 
sine kaj egzistirinela, te rodolpe o hako kova uśkavdilo.    

2.  O butidendo sile obligacia te lol decizia phando o rodlarna koja paśakargja o 
butikerutno, ano rami deśupongj(15) dive kotar e data kana lela o rodlarlin. 

3. Decizia kotar o paragrafi 2 akale nuktako dengjola e butikerutneske ani 
hramimi forma palo ofto (8) dive .  

Brahknipe e butikerutnesko ano Kriselin-Sakova Butikerutno kova na sito lośalo 
e decizia kotar o butidendo numaj kova gendinla kaj uśkavdile oleske hakja,   
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numaj na lela replika ko caktimo afati kova lepargjola ani Nukta 78 paragrafi 2. 
akale thaminesko, ano afati ko trijanda (30) dive sile śaipe te inicirinol o kontek-
sti bukjako ko Kompetentno Kriselin.

O Thamin kova dedikingjola vaś o Brahknipe thaj Promovipe e Hakosko ko 
Komunitetja thaj olenge Gjenengo ani Republika e Kosovaki –

Ani Nukta 9 ano akava thanim (alinea 9.2-Ekonomikune thaj Amalipasko Śaipe),  
phenla kaj Republika e Kosovaki phiravla programja thaj iniciative vaś publikuno 
butikeripe kova sile res te naśalen o direktno thaj indirektno diskriminipe e 
komunitetjengo, kote dengjola konsideripe te lachargjol e pozicia e Rom, Aśkali 
thaj Egipchan komuniteti, soske konsiridengjola thaj evaulingjola kaj akava 
komuniteti maśkar maj diskriminume ano kinbikin plani.

Alinea 9.5 ano kaja nukta- dela chalnipe kaj o persone kola avena kotar  akava 
komuniteti silen hako te oven barabarno mujale ano butikeripe ano sakova niveli 
ko publikune servisja, publikune institucie, ini o sektori e sarbaripasko, kriselin, 
servisi e akuzipasko, guvrenake agencie kola kerna buti e administrica vaś o 
hako, servis vaś e korekcia, brahknipe, sarbaripe thaj inteligenca.

Akale thaminecar resa te la mandaj kaj sa komunitetja siton barabarne anglo 
thamin numaj eventualne diskriminipja sankcioniśingjona, numaj olengi  realiza-
cia sitoj harni kotar butideide numaj ofisialune manuśa. Si mandaj ka si but than 
vaś te lachargjol eventualune defektja ano kava thamin, majśpaśe e ekstra 
politika koja dikhla thaj phiravla monitoriśipe akale thamineske, olengo direkno 
inplementipe, numaj akale dromea te evitingjon sakova śaipe ki diskriminacia ko 
bukjako than ini ko konkursa vaś butirodipe.

Thamin vaś o brahknipe kotar e diskriminacia – 

E res akale thamineski sitoj te determiningjol jekh totalno rami vaś te ovol jekh 
preventiva thaj maripe e diskriminiciako ki etnikuni baza numaj kova phangjola e 
komunitetea, socialuni thaj etnikuni origina,  raca, etnia, kolori, bijandipe, origina, 
seksi, lingi, linguno identiteti, seksualuno orientipe, chib, nacionaliteti, religia thaj 
dini, politikuno orientipe, politikuno godinipe numaj averuno godinipe, socialuni 
numaj individualuni pozicia, phuripe, pozicia famijaki thaj prandipaski, khamnipe, 
vrama palo bijandipe, pozicia e barvalipaski, sastipaski pozicia, invaliditeti,  
genetikako numaj daj aver baza, resa te realizingjol principi e barabarno tretiripe.
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Diskriminipe sito sakova ulavipe , eksecipe, limitipe numaj preferenca ano 
sakova baza koja specifingjola ano Nukta (1) ano kava thamin, numaj siola pe res  
numaj efekti te pelarol numaj  ofendinla o pengjaripe, lośalipe thaj praktikipe, 
śaipna sar aver, o hako thaj bazikuno mesnipe kola siton pemgjarde ini ani 
Konstitucia thaj averune thaminja kola aplikingjona ani Republika e Kosovali.

Numaj, kotar e praktika gjana kaj o thaminja ani Republika e Kosovaki, ini kaj 
siton kompletime, olengi realizacia sitoj harni, akaja praktika instalimi hitoj thaj 
phiravgjola kotar o servisja thaj publikune institucie. 

Harni politika ano realizipe, monitoriśipe thaj penaliteti, phiravla bibarabarnipi ko 
etnika, lingi numaj buderi konsekvence kola vaś bi baht siton po lungo vahti.

O thamin dedikimo vaś servisi odolenge kola siton bibukjako numaj odlonge 
kola rodena buti – 

O res akale thaminesko sito te regulinol o procedure thaj kondicie vaś o regis-
tripe odelenge kola siton bi bukjako, odola kola rodena buti thaj odola kola dena 
buti , te paśargjol servisi thaj aktiviteti te arakhlol buti kotar e Agencia e Butiara-
khipaski ani Republika e Kosovaki thaj olenge obligacie kotar o ABRK, vaś te 
lenpe akala servisja kola silen vaś e res te bajagjol o gendo odolengo pi buti 
numaj preventiva e bibukjako ko lungo afati ani Republika e Kosovaki.

Akale thamine sito reguliśimi e procedura thaj o hako te registringjon odola 
kiston bi bukjako numaj ini odola kola rodena buti:

Nukta 5 – Registripe odolenge kola siton bi bukjako 

1. Sakova kova sito bi bukjako siole hako te registringjol ano Ofisi e Bukjako, vaś 
te resol te lol servisi vaś bukjake, te sine kaj pherla o kondicie: 

1.1. nanole registrimo komercialuno subjekti numaj aver legal subjekti, numaj na 
sito ortako aver komercionalistea  numaj aver legal subjekti ; 

1.2. nanole registrimi farma ano registry ki Ministria e  Agrikultura thaj Ruraluno 
Gjamavipe;

1.3. na siton ani pensia thaj lela pensia anglo vrama; 

1.4. na sito siklovno numaj regularuno studenti; 
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1.5. aktivuno rodela buti thaj sito sakoja ver ani dispozicia vaś e buti;
 
1.6. sito dizutno e Republika e Kosovaki  thaj gjivdinela ani Kosova, sito aver 
raśtrako thaj na sito dizutno e Kosovako, te siole rezidentna lichenca ko na thaj 
permanetno vrama ani Republika e Kosovaki, 

1.7. na sito registrimo ano ofisi e butirodaripasko. 

2. O registripe e bibukjako ovla ano Ofisi vaś Butirodipe kola kerna buti ano 
kuadro e ABRK-ako.

3. O registripe e manuśengo kola siton bi bibukjako ovla personaluno ano Ofisi 
e Butirodaripasko sar sitoj olengi rezidenca thaj te paśaren: 

3.1. validno Individualuni Kartela; 

3.2. evidenca e skoluipaski; 

3.3. certificate te sine kaj sineto kotor e treningengo.

4. O Ofisi vaś Butirodipe registrinla o persone bibukjako pi baza olengi deklara-
cia e personengi bibukjake.

5. Registripe e bibukjako phiravla: 

5.1. personalune deipja; 

5.2. edukipaske thaj trajnipaske deipja; 

5.4. profesionaluno interesipe, 

5.5. sakoja javer informacia koja sitoj direktno phandi e mediacija e manuśe 
akova rodela buti. 

6. Kedipe, brakhnipe, Procesipe thaj komunikipe personalune deipja I bibukjake 
kola registrime ano Ofisi e Butirodipasko, ovla ano akordipe e aktivuna legislacia 
vaś o brakhnipe e personalune deipja. 
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7. O Ofisja e Butirodaripaske sarbaripena thaj dokumentina o aprovipe anglo 
publikipe, ulavipe, komunikipe thaj  deipe o personalune informacie ko butid-
eipne manuśa. 

8. Registrimo bibukjako sile hako te dikhol e personaluni data oleske/olake kola 
siton ani baza data ano Ofisi e Butirodipnaski thaj te rodol te phergjon numaj 
korigingjol oleski data, te sine kaj si daj bangipe  numaj biregularipe numaj 
aźuripe.

Nukta 6 -  Registripe e butirodlarengo 

1. Sakova butirodlarno  siole hako te registringjol ano sistemi onlajn servisi ko 
Ofisi e Butirodlardengi vaś te resol te lol servisi vaś e mdeiaciaj ko butikeripe. 

2. Registripe ko sistemi onlajn servisi ki ABRK realizingjola kana putarea tiri 
personaluni adresa  thaj pherindo toro profile pi CV forma. 

3. Kedipe, brahknipe, pheripe thaj komunikipe e personal datako e registrimo 
butirodladesko kotar o sistemi e servisi onlajn na sito dikhlo ano odova moment-
ja kola leparna kvalifikipe thaj profesionaluni eksperienca ko butirodlarne numa 
sakoja aver informacia koja sitoj phandi e mediacia ko butirodlarno. 

4. O profile e butirodardesko kova sito registrimo, ovla te resolpe komunikacia 
avere trito manuśea kana si pi res te ovol mediacia vaś e buti numaj trajnipe, 
kana butirodlardo kova sito registrimo, dela poro aprovipe.

Akale thamine angledikhjola te dengjon o informacie  kola siton mangle vaś te 
resolpe e registracia kotar o ofisialuno manuś, kola silen primaruni obligacia te 
paśakaren servisi vaś o informipe  e bikukjake manuśen numaj odola kaj rodena 
buti bazirimo po evaulipe e olenge trebutnego, sar:

1.1. avardipe e informacionengo vaś e kinbikin bukjako; 

1.2. avardipe  e informacionengo vaś o servisi thaj aktivitetja kola paśakarla o 
Ofisi e Butiarakhipasko; 

1.3. profesionaluno koncili; 
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1.4. mediacia ano butiarakhipe;

1.5. profesionaluno asistenca vaś te arakhlol buti; 

1.6. orientipe ani akariera thaj te paśargjon śaipe te siklolpe po sa gjivdipe 
bazirimo ko olenge trebutnipe; 

1.7. te gatisargjol Individualuno Plani vaś o Butikeripe; 

1.8. te dengjol deklarata kaj sito bi bukjako; 

1.9. mediacia ani buti avri raśtrata; 

1.10. klubi e bukjako; 

1.11. panairi e bukjako; 

1.12. averune aktivitetja kola siton phande e servisea vaś butikeripe ta.

Thamin kova phangjola e Sarbaripa thaj Sastipa pi buti – 

E res akale thaminesko sito te lacharol e niveli e sarbaripasko thaj sastipasko e 
manuśengo kola kerna buti po elengo bukjako than. Akava thamin phiravla 
generalno principja vaś preventiva ko profesionalune riskja, te eliminiśingjon o 
faktorja e riskeske thaj aksidenteske, informipe, konsultipe, balancimo kotorleipe 
ano lacharipe e nivelesko e sarbaripasko thaj sastipe pi buti, e butikerutnengo 
trajnipe, olengo kotorleipe thaj  generalune instrukcienge vaś te resolpe realiza-
cia akale  principengo.

Ano akava thamin siton inkludime o obligacie e butideipaske  ano raporti e 
manuśea kova rodela buti, kote sakova butideindo manglape te respektinol. 

Ko II Śero – nukta 5 – O Obligacie e Butiendipaske  definiśingjona ajeka:

Nukata  5 – Generalune principja e butideupaske 

1. O butideindipasko sile rensposipe te kreirinol kondicie vaś e sarbarni thaj sasti 
buti ano sa aspektja e bukjake. 

2. O butideindipasko sile obligacia te pokinol sa pokinipja po saslaripe, kana o 
butikerutno lela dukhavipe po bukjako  than  numaj te sine kaj profesionaluno 
nasvalola, te sine kaj nane realizing sarbaripe ani kompania e sarbaripaski e 
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bukjarengi thaj ko olengo sastipe. 

3. O butidendipasko manuś sile obligacia te phiravol e avaulacia kotar o reziko 
ano sakova than e bukjako. 

4. O butideindipasko manuś sito obligimo te phiravol o principja e barabar 
trajtipasko kana manglape te phiragjon o aktivitetja kola sigurinena sarbaripe 
thaj sastipe pi buti sa butikerutnenege.

O tahmin ko inspektorati –

O autoritei e Inspektoratesko ki buti therla hako te realizingjol  sar uniteti vaś sa 
bukjake thana, bi ulavdo koja thamin dispozicia siton ani funkcia numaj  kola 
phangjola e bukjake kondicie, brahknipe pi buti thaj  generaluni protekcia e 
sastipaski e butikerutnengi.

Generalune funkcie e bukjake inspektorateske , phando akale thamineske siton:

1. Ka dikhlarol realizacia e bukjake thaminesko, kondicie e bukjake thaj brah-
knipe pi buti

2. Te paśarol teknikune informacie thaj konsilja e butideipnaske vaś efektuvne 
puchipja kotar e realizacia thanineske dispozite. 

3. Pe pengjarol e minister e Bukjake thaj Socialune Lachipoziciake numaj daj 
aver kompetentno organi kana si deficit numaj abuzipe ano thamin kova apliking-
jola. 

4. Te sigurinol informacie thaj kosilja e butikerutnipeske  koja akordingjona e 
thaminea thaj te anlopengjaren e kompetentno autoritetja e eventualune defek-
tea thaj abuzipa  kola na siton kotro e thaminesko kova egzistirinela. 

5. Ka dol konsulenca vaś o puchipja kola phangjona e bukjake thaminea thaj 
brahknipe e butikerutnengi ano momenti e reoarganizaciako thaj ristrukturipe 
ano jekh biznisi.
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6. O linguno thaj etnikuno diskriminipe ko butirodipe

O linguno thaj etnikuno diskriminipe sito prezentno ano sakova sektori ko sa 
komunitetja, numaj akate therla hako te lepargjol ko Romano, Aśkaluno thaj 
Egipchan komuniteti o diskriminipe sito po ucho niveli. O gjuvla thaj o chaja kotar 
akava komuniteti siton du ver po hari prezentno thaj na siton barabarno tretirime 
ano skoluipe, butikeripe, saslaripe, aktivizmo, kotorleipe ano proceja e kote 
lelona semne decizie vaś o gjivdipe thaj olengo angazhdipe thaj direkno influen-
cia ta.

Akava fenomeni sito prezentno ini ano procesi e butirodaripasko e Rom,  Aśkali 
thaj Egipchan komuniteti, kote po averune chandja siton avri bukjata thaj pedo 
olende ovla diskrimiminipe. Akaja soji e diskriminipasko manglape seriozno kotar 
o institucie, numaj ta na mukhol te oven numaj ini te chlalen e butidenutne  kola 
siolen pretendipe te diskriminol pi etnikuni baza jekh butikerutno thaj butirodlar-
no.

Konkursi bukjako, intervista vaś butirodipe, elimiśipe averune pozicie odolesta 
kaj phangjola śuźariba-avla ko godinipe siton diskriminime kotar o aver. O 
skoluipe sile jek semno rola kaj kava komuniteti te resol te kreirinol babarabar-
nipe averune komunitetejencar kola gjivdinena thaj kerna buti ano Prizreno.

E bukjako kinbikin pengjargola sar diskriminipe sakoja ver ko marginalizime 
grupe, akate startimo kotar o gjuvla thaj chaja gji po etnia numaj ano akava 
momenti Rom, Aśkali thaj Egipchan komuniteti.

Niveli e skoluipasko

O skoluipe sitoj ma stabilno sadazororalu drom numaj maj semno ano prevencia 
o chorolipe thaj integripe komunitettjengo ano amalipe. 

Bi ulavdo po but se ko aver komunitetja, o niveli e skoluipasko e komunitetejen-
go kola taloprezentne sila jekh zorali tahj semno rola ko olengo integripe thaj 
butikeripe, numaj ano kava momenti o komuniteti Rom, Aśkali thaj Egipchan. 
Jekh bari sfida koja sitoj pana prezentno sito harno gendo e olengo kola agoriśi-
nena uche skoluipe, numaj akava anla jekh phari pozicia te arakhen jekh targe-
tuni buti, dikhindo kaj sako dive e situata e bukja sitoj po phari majpaśe vaś o 
manuśa kola silen harno niveli i skoluipasko so ulavla kaj o diskriminipe ko olen 
sito po problemi kana rodna buti. Ano poslune berśa kotorleipe e Romane, 
aśkalune thaj Egipchan komuniteti ano fundoni skola sito ucho, si than kaj si 
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pana śaipe te lachargjol o niveli e kvalifikaciako thaj uche skoluipasko ko akava 
komuniteti kova sakova dive tiknola numaj sako dive naśala o interesipe.

Te lachargjo e situacia koja sitoja buderi bari ano skoluipe, bari thaj semno rola 
sito vazdipe e gogjaveripasko koba sito semno o skoluipe. Averune grupe ko 
amalipe , majpaśe odola kola siton marginalizime, jekha forma kaj na mothovna 
poro interesipe vaś akava puchipe, dena deklaracia kaj siton bi skoluime thaj naj 
resna te arakhen buti leparindo disave averune vaśin sar: phari ekonomikuni 
situata, bariera kotar olengi familia te phiraven poro skoluipe, prandipja ano 
terne berśa, problemja ano institucie e skolake kola anena kaj o chavore te 
mukhen o skoluipe  ta. Akala thaj aver momentja manglape te naśalgjon ano 
momenti kana reslape te mobilizingjol o amalipe thaj institucie ano averune 
sulucije , e resa kaj akava fakti startinla te tiknol thaj te naśalgjol kaj e pozicia e 
manuśengi  te achon bi skolako thaj po akava direktno drom te zoralon olengi 
ekonomia.

Statusi e butirodaripasko

Kotar o Romano, Aśkaluno thaj Egipchan komuniteti kova kerla buti, buderi 
olenda sito pi buti koja sila fiksno termini ja sozanulo termini e bukjako, e buti 
koja sila fizikuni natura, butikeripe bi thamin kontratako-koja avla kotar e buti 
koja na sitoj registrimi sar regularuno pokipe e vergiako. O avokipe manglape te 
startinol te naśalgjon o stereotipja ko bukjake thana, o butirodlarne mangelape 
te oven po bukja ano averune digasterja a na te achon sar sezonake butikerutne 
numaj fizikuni buti. Chachipa, kate ini korkore gjene kotar akava komuniteti silen 
mangipe thaj interesipe  te lenpe sezonalune thaj caktimo afati- numaj buderi ver 
akal bukja na phiravgjona po avipe.
Aver bur semno puchipe kova siola direktno impakti ko startusi e butikerutnengi 
Rom, Aśkali thaj Egipchan komuniteti sito koba siton on registrime ani KVA, koja 
manglape te ovol so po sig, soske kana on achona bi pokime e vergia, akava 
potencialuno siole inpakti ano averune pokipja, thaj sakova chon vazdela buderi 
problemja ko akava drom, kote sar rezultati e olengo biregistripe ano KVA, 
olenge na achola adresa kote te  gatisaren piri ankesa kana dikhlarongja akala 
problemja.
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7. Kotorleipe e butikerutnengo kotar o romano, aśkaluno thaj egipchan komu-
niteti ano publikune thaj privatne institucie, ini ano Biraipne organizacie

Ano amaro rodaripe kova phiravgjam e Romane, Aśkalune  thaj Egipchan komu-
niteti ko kinbikin buti, po agor la kan kaj ano privatune servisja-e thaneske siton 
majśuka pozicionime kana sito o puchipe te puragjol than vaś te khuven pi buti o 
gjene kotar akava komuniteti, o kondicie siton po lache numaj o rodlaripka e 
butikerutnenge siton po lache numaj ini o olenge hakja. Numaj gendo po harno 
gendo e gjenengo sito ano servisja thaj publikune institucije.

Po paśe e situacia koba siton pi buti kotar o Romano, Aśkaluno thaj Egipchan 
komuniteti statistikuno mothovgjola po nakhipe:

71



Kotorleipe e butikerutnengo kotar o romano, aśkaluno thaj egipchan komuniteti
ano Prizrenoski komuna:

Publikuno
sektori

Privatno
sektori

Biraipne
organizacie 

Sindikat Centro vaś
socialuni buti

Korkoro
butipe

1 butikerutno 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti

18 
butikerutne 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti (14 
gjuvla thaj 4 

muśa)

11 
butikerutne 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti 

8  kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti 
siton aktivno 

ani akaja 
sindikata

lena -  227 
familie kotar 
Rom, Aśkali 

thaj Egipchan 
komuniteti e 

517 
kotorgjene

16 
butikerutne 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti 
koorkoro 

arakhle buti

37 gjene kotar 
Rom, Aśkali 

thaj Egipchan 
komuniteti 

phiravde 
trajnipe/kursi

4 butikerutne 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti 

nane 
butikerutne 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti

Akava Konsili 
phiravla e rola 
e sindikateski 
e butikerutne 

kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti 

6 butikerutne 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti 

3 butikerutne 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti 
(muśua)

6 butikerutne 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti

4 butikerutne 
– 1 polici thaj  

1 civiluno 
butikerutno 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti

20 
butikerutne 
kotar Rom, 
Aśkali thaj 
Egipchan 

komuniteti 

Servisi e
akuzipasko 

Abi Center BRO Nevo
Koncepti

Sindikata e
skoluipaski

Socialuno
Aźutipe

CPŚSindikata e
sastipaski

BRO Durmish
AsllanoNTP Bekqeli 

Elkos Group 

nane butikerutne
kotar Rom,
Aśkali thaj
Egipchan

komuniteti  

nane butikerutne
kotar Rom,
Aśkali thaj
Egipchan

komuniteti  

nane butikerutne
kotar Rom,
Aśkali thaj
Egipchan

komuniteti  

nane butikerutne
kotar Rom,
Aśkali thaj
Egipchan

komuniteti  

Bazikuni Kriselin
ano Prizreno

Rajonaluni Policia

Regiolani Saslarni
ano Prizreno

Emona City 

Sindikata e
o�sialune
civilengo

Savoruno Konsili
e Kriselinako Super Viva 

Viva Fresh 
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Ki diskusija koja phiravdila averune akterenca kotar o institucie thaj konkluzie , 
dikhola kaj nane regularune kedipja maśkar ofisiajune manuśa kotar o institucie 
thaj Romano, Aśkaluno thaj egipchan komuniteti, er esa te len informacia kaj si 
śaipe te gatisaren aplikacia vaś o socialune skema, kondicie vaś aplikipe, afati e 
aplikipasko, ta. Numaj palo rodlaripe lelam kan kane nane seriozno informiśipe 
kotar akala institucie  koja anla transparenca e institucionengi numaj dilema ko 
korkoro komuniteti phano aplikipa, kondicie thaj beneficie kotar socialuni skema. 
Ini ano Centri vaś Socialuni Buti thaj Centro vaś Socialuno Treningo  ani 
Prizrenoski Komuna manglape te vazdol pere kapacitetja thaj te gatisaren po 
lungo vrama plus bugjeti ko neve śaipja ano akala centrja e resa te uchargon sa 
rodarinja maj paśe o marginilizume grupe, so anla kaj o rodlarin pana siton uche.

Ano akala kedipja potencirisalo kaj o ofiserja kotar o institucie siolen vulneti te 
angaźingjon ano vazdipe e kapacitetjengo ko komuniteti thaj olengo kotorleipe, 
numaj si problemi kaj nane neve bukjake thana thaj adekvatno komunalune 
politike soske komiteti vaś komunitetja kova gji po jekh niveli  uche reprezinti 
thaj olengo hako po lokaluno niveli.

Involvipe ano egzistune sindikatja ani Prizrenoski komuna achola jekh uchi res te 
phergjol, numaj akaja praktika paśarla śaipe  akale komunitetesko te oven kotor 
ko decizije ko averune than interesesko vaś o dizutne  thaj dela sarbaripe hako 
vaś kotorleipe ano decizipe, koba siton profesionalune thaj skolume kola siolen 
o butikerutne kotar akava komuniteti.

Ano publikune institucien manglape te lachargjon o procedure e regrutipaski thaj 
menagjipasko ko manuśikane kajnakja  e resa kaj o procesi te lachargjol kana 
sito o puchipe kotorleipe e komunitetjengo  te ovel progresi thaj ta na ovol 
diskriminipe ko ni jekh aplikipe  ko konkursi ano avere butithana. Pana nane 
pakhjavipe kotar o komuniteti Rom, Aśkali thaj Egipchan komuniteti soske kaj e 
buti sitoj po harno niveli kotar e instituciengo.
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8. Rekomandipja

6.1   Kotorleipe ano kotorleipe ko sakova indipendno sindikati ano Prizreno, kote 
majharno po jekh gjeno kotar Rom, Aśkali thaj Egipchan komuniteti

Numaj ni jekh egzistimi sindikata ano Prizrenoski komuna nanola gjene kotar 
Romano, Aśkaluno thaj egipchan komuniteti. Akava fakti but śuka mothovla 
olengo nareprezentipe ano procesja e decizipaske thaj dizutno aktivizmi.

Akava rekomandipe lela kan kaj ano sakova aktiv sindikati ani Prizrenoski 
komuna , maj harno 1 ( jekh) gjeno manglape te ovol kotar o minoriteti, numaj  
ano akava puchipe Rom, Aśkali thaj Egipchan komuniteti. 

6.2  Barabarno tretiripe kana siton o puchipe o kokursaj vaś te khuve pi buti, 
bukjake thana, profesionaluno avancipe thaj śaipe te involingjon ano trajnipja

Po anglo ver trebul te durongjon o diskriminipe pi linguni thaj etnikuni baza. Te le 
buti thaj te ovo kotor kote ka sikljove po trajnipe resla te phiravgjon po barabar-
no principi, bi ulavipasko. Akala procesja therna hako te monitoriśingjon e 
komunake mekanizma kola reslona thaj efektivuno.

6.3  Kotorleipe ano lokaluno decizipe

Ini kaj ano akaja lokaluni legistratura 2017-2021 ano asamblea komunaki nane ni 
jekh gjeno kotar o komuniteti Rom, Aśkali thaj Egipchan akava na dela hako kaj 
on ta na oven kotor odote kote lelona dicizipe. Komiteti vaś Komunitetja sitoj 
jekhe mekanizmosta kote o komuniteti Rom, Aśkali thaj Egipchan  therla hako te 
oven so po but gjene e resa te brahkningjon olenego ekonomikuno thaj socialu-
no  brahknipe thaj direkno te oven kotor e  politikengo kola kreiringona komu-
nake politike.

Semnipe e kotorleipasko eno lokaluno decizipe bajarla brahknipe e 
institucionengo

6.4  Te lachargjol o niveli e butikerutnengo kotar o Rom, Aśkali thaj Egipchan 
komuniteti ano publikune institucie 
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Publikune Institucie te putaren so po but śaipja vaś e buti, thaj so po but butirod-
larne kotar minoritarune komunitetja. Lokaluno niveli sakoja ver manglape te 
ovol transparentno thaj o konkursi te resol so po paśe e dizutnenge, bi ulavdo o 
komunitetja.

6.5  Ko śaipe e butikeripasko, te resolpe te lachargjol e ekonomikuni thaj 
socialuni situata

O butikeripe anla pe jekh po lacho ekonomikuno thaj socialuno gjivdipe, 
majpaśe kana lepargjona o grupe e manuśenge kola na siton but kotorleipe  ano 
amalipe, numaj akate sijamen duj vere diskriminipe  ko butirodipe, po baro 
bibutipe thaj phare ekonomikune kondicie. Śaipe vaś te khuvolpe pi buti haribut 
ka lokhjarol akaja situata thaj ka sarbarjol jekh dinjitetno gjivdipe akale komu-
nitetesko.

6.6  Te vazdingjol o kapacitetja e butirodlardengo kotar Rom, Aśkali thaj Egip-
chan komuniteti, thaj trajnipja numaj informtivinu sesionja, e resa te lokhjara o 
butikeripe

Te pengjargjon o bazikune ekonimikune thaj socialune hakja, kotorleipe ano 
trajnipja kola vazdena o kvalifikipe ki buti thaj butirodipe, lacho thaj po sig 
informipe ko bukjake thana- siton uche semnipja ko drom te lachargjol o kondic-
ie ki buti thaj butirodljaripe ko akava komuniteti. Vilnipe te resolpe thaj 
kotorleipe, phando putaripa e śaipna kotar o institucie, ka ovol o drom kova dela  
te resope jekh perspektiva. Numaj ini po baro gendo e gjenengo registripe ano 
Centro vaś Profesionaluno Śaipe thaj eaverune kursja ka dol phiko e procesesko 
ki butirodipe.

6.7  Gjamavipe e specifikune politikengo kotar Asamblea e Komunaki phando e 
supervizia thaj brahknipe e socialune thaj ekonomikune hakoa ko Tom, Aśkali 
thaj Egipchan komuniteti

Sakoja komuna koja sila jekh baro gendo e minoritarune komuniteti, manglape te 
therol ulavdi politika vaś monitoripe olenge hakjengo. Ano akava eventi, e 
Pizrenoski komuna genla 4 mile thaj 417 dizutne kotar o Rom, Aśkali thaj Egip-
chan komuniteti, so mothovla kaj o gendo sito baro thaj rodingjola bazikune 
hakja thaj barabarno tretiripe olenge dizate.
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6.8  Kreiripe e efektivume politikengo ko butirodipe, po lokaluno tahj centraluno 
niveli 

O niveli e kreiripasko e neve bukjake thanengo, kreiripe e kondiciengo e 
bukjake thaj te putargjon konkursja kola siton transparentne  ka resol influencia 
te barol o gendo e butikerutnengo numaj ini o miniritaruno komuniteti.

6.9  O vigjaipe kotar e komunake grantja – ulavipe po barabano chand

Kharipe vaś o granti kotar e komunaki asamblea ovla putardo vaś saren, numaj 
rekomadingjola kaj o ulavipe te ovolpe  pi baza e meritengi thaj barabarno bi 
ulavdo etnia, beśa, lingo ta. 

6.10  Te kreiringjon o grupe vaś avokipe ko lokaluno niveli

E komuna ano sarbaaripe e civilune amalipa thaj aktivistja  manuśikane hapjengo 
ani diz, te avokinen ano amalipe thaj institucie, majpaśe kana gendingjola kaj 
egzistirinena o dujver standardja eventalno diskriminipe.

9. Agoripe

E res akale dokumentesko sito te paśakaren e dizutnentne jekh śuźo dikhlarin 
phando e aktualuna situacia e butikerutnengi kotar o Rom, Aśkali thaj Egipchan 
komuniteti ani Prizrenoski Komuna. 
Angaźipe e socio-ekonomikune akterengo ani Komuna e Kosovaki, civilune 
amalipe sa dizutnengo  bichala po drom e realiziciako efektivune akale doku-
mentesko, numaj ini po buvlo, thaj jekh pro angle thaj aźutipe  akale komu-
niteteske  te oven po paśe meritimi buti  thaj bi diskriminipe kova siton aktua-
lune.
Akava egzekutivuno kedipe e dokumentesko zorale dela rekomandipe e prezen-
cako ko Rom, Aśkali thaj Egipchan komuniteti ano sakova sindikati/amalipe ani 
Prizrenoski Komuna, sakoja ver  ano akordipe e andrune regulore thaj operative 
akale sindikatengo/amalipasko.
Te resolpe o integripe e Rom, Aśkali thaj Egipchan komunieti maj paśe ano 
skoluipe thaj butikeripe , na reslola e angaźipa e korkore komunitetesko, numaj 
o amalipe ano sarbaripe e instituinengo akterja mangelape te formirinen adekva-
tuno mekanizmi te ovelolen paśipe ki kinbikin e bukjako, trajnipja thaj te vazding.
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jon olenge kapacitetja. Mangelape te resen te oven gardianja e brahknipasko e 
barabarno hakoske, thaj akale dromea te siguringjon jekhipe ano gjivdipe e sa 
komunitetejengo.

Chekatno res e avokipasko po puchipe e komunitetjengo Rom, Aśkali thaj 
Egipchan po avipe ka ovol informiśipe thaj te vazdingjol o kapaciteja akale 
butikerutnengo vaś olenge socialune hakja thaj o lokhjaripe te kuven pi buti, 
deindo theksi kaj majlacho thaj sarbarno drom  sito te resen te ovel lolen 
kotorleipe e butikerutnengo kotar akava komunieti ano egzistime 
sindikati/amalipe ano Prizreno, numaj na te oven member numaj mangelape te 
resen te oven kotor e decizipe so mangla te phenol kaj ano sakoja chekatuni e 
sindikata te ovol maj hari po jekh gjeno kotar Rom, Aśkali thaj Egipchan komu-
nieti. Resipa ki akaja res sakova manuś kotar o Rom, Aśkali thaj Egipchan komu-
niteti, kova sito pi buti ka ovol kotor e deciziapasko ano averune profilja e 
sindikata, kola egzistirinena ani tumari komuna.

Akava dokumenti sile res te paśarol direktno rekomndipe Prizrenoska Komu-
nake, kaj sile śansa te resol seriozno te realizingjol thaj vulneti vaś javeripe akala 
situaciako.
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10.  Lista e haingpaski thaj e personengo kolenca phiravdilo kontakti:

- Thamin e Bukjako ani Republika e Kosovaki – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2735

- Thamin ko Brahknipe thaj Promovipe e Hakosko ko Komunitetja thaj   
 olenge Gjene ani Republika e Kosovaki  – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2531 

- Thamin vaś o Brahknipe kotar e Diskriminacia – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=10924

- Thamin te paśargjon servisi e manuśenge bi bukjako thaj odolenge kola  
 rodena buti– 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=12743 

- Sarbaripe thaj sastipe pi buti – 
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=8689 

- Thamin vaś o inspektorati –
 https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=3252 

- Strategia vaś ivolvipe e Romane tha Aśkaluno komuniteti ano Kosvako  
 Amalipe  –
 file:///C:/Users/HP/Downloads/ALB-STRATEGJI    
 A%20P%C3%8BR%20P%C3%8BRFSHIRJEN%20E%20KOMUNITETE  
 VE%20ROM%20DHE%20ASHKALI%20N%C3%8B%20SHO   
 Q%C3%8BRIN%C3%8B%20KOSOVARE%202017-2021%20(1).pdf
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O ofisijalune manuśa kolenca phiravgjam kontakti po vrama kana phirakarg-
jam o rodaripe: 

- Nuhi Koqinaj – Direktori ano Centro e Socialuna Bukjako 
- Sinan Gashi – O Centro vaś Profesionaluno Śajnipe
- Islam Elshani – Ofisi vaś o Komunitetja
- Fejzë Kabashi – Direktoriati vaś e Buti thaj Socialuno Lachogjivdipe
- Vesel Gashi – Direktoriati e regionaluna Policiako ano Prizreno
- Njomza Pirku – Oficeri e personelesko ani Bazikuni Kriselin ano Prizreno
- Xhemajl Qelaj – Administratori ani bazikuni  Penaluno manuśthemelore  
 në Prizren
- Reshit Kushaj – Sindikata e skoluipaski 
- Bajram Kryeziu – Sindikata e sastipaski 
- Gani Rexha – Sindikata e civilune oficirja 
- Mehmedali Gashi – Direktori ano ŚCFS ano Prizreno
- Sadik Dana – Direktori e personelesko ano Abi Center
- Besnik Krasniqi – Menagjeri Operativune Kotoresko ko Ekoregjioni ano  
 Prizreno
- Luljeta Braha – Śefica e Admintratako ano Operativune Kotoresko e   
 Ekoregjionesko ano Prizreno
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Nevo Koncepti sitoj biraipni organizacia koja startingja pi buti ko 26 Novenbro 
2014 berś. O manuśa kola thovde o temeli e organizaciako siton intelektualja 
kotar romano komuniteti kola buderi berś sineton angaźime ano averune forme 
thaj dende po kontributi ko zoralipe thaj progresi ano statusi e romane komu-
nitetesko ano averune thana e Kosovake , sar ano Prizreno, Gjakova, Fezeviqi, 
Pekja, Rahuco, Fushe Kosova thaj Suhareka. 

Vizioni e BRO-ako sito kaj o  Nevo Koncepti te resol te integreśinol o Romano, 
Aśkaluno thaj Egipchan komuniteti thaj te dol kontributi ano aźutipe e lachog-
jivdipe e amalipasko, numaj e  Misia  e akala organizaciako sito te angaźingjol 
ano lacharipe e poziciako e Romane, Aśkalune tha Egipchan komuniteti ano 
skoluipe, butikeripe thaj aver opcie kola siolen influenca te ovol olengo po 
lachogjivdipe.

Nevo Koncepti kerla buti e chavorenaca,e ternenca thaj familie kotar Rom, Aśkali 
thaj Egipchan komunieti, thaj e lokalune thaj centralune institucie, buderi 
lokalune thaj maśkarselikane organizaciepunon, meda thaj gjene kola siton po 
interesi.

Akaja analiza publikingjola ano kuadro e projektesko “Lacharipe e dialogesko 
maśkar o butikerutne e Rom, Aśkali thaj Egipchan komuniteti thaj akterja 
socio-ekonomikune”. 
Akava projekti siole pe res te inicirinol o butikeripe ko komunieti Rom, Aśkali thaj 
Egipchan , te lacharol o sarbutipe maśkar butikerutne kotar kava komuniteti thaj 
socio-ekonomikune akterja po centraluno thaj lokaluno niveli, te vazhdol o 
kapaciteti thaj gogjaveripe akale butikerutnengi  koba sito semno thaj brahkno 
olenge socialune hakja thaj te formiringjon organizative structure akale butikerut-
nenge.

Akava projekti sile phikodeipe kotar Olof Palme International Center thaj imple-
mentingjona kotar e BRO “Nevo Koncepti”.
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Ky publikim është pjesë e projektit "Përmirësimi i dialogut ndërmjet 
punëtorëve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe akterëve 
socio-ekonomik", implementuar nga Nevo Koncepti dhe financuar nga 
Olof Palme International Center, përkrahur nga Qeveria Suedeze.

This publication is part of the project " Improving dialogue between 
Roma, Ashkali and Egyptian workers and institutional socio-economic 
actors", implemented by Nevo Koncepti, financed by Olof Palme Interna-
tional Center supported by Swedish Government.


