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Përmbledhje Ekzekutive
Qëllim i këtyre profileve të komunave të Rajonit të Mitrovicës është të përdoren si shtytje për
hapjen e debatit publik, dhe t’i ndihmojnë vendim-marrësit komunalë dhe kombëtarë në
formulimin dhe zbatimin e politikave që do t’i adresojnë nevojat e popullatës rinore, gjegjësisht
të grup-moshës 15-29 vjet.
Për këtë qëllim, KIPRED-i ka përmbledhur të dhënat për strukturën e popullatës dhe lëvizjet
demografike, për nivelin dhe strukturën e arsimit, të kulturës dhe të sportit, shtrirjen e
teknologjisë informative, strukturën religjioze, përfshirë këtu edhe numrin e objekteve dhe të
klerikëve fetarë, ekstremizmin e dhunshëm, nivelin e kriminalitetit, strukturën e popullatës
sipas aktivitetit ekonomik, buxhetet komunale dhe mbështetjen që ato e ofrojnë për aktivitetet
rinore, për komunat e Mitrovicës së Jugut, të Vushtrrisë dhe të Skënderajt.
Të dhënat tregojnë që, me përjashtim të komunës së Mitrovicës së Jugut, shumica e popullatës
së grup-moshës 15-29 vjet të komunave të këtij rajoni jetojnë në pjesët rurale të këtyre
komunave. Nivelin më të lartë të arsimit e ka Komuna e Mitrovicës së Jugut, më pas vjen
Komuna e Vushtrrisë dhe ajo e Skënderajit, e cila qëndron më së dobëti në rajon.
Komuna e Mitrovicës së Jugut ka infrastrukturë solide kulturore dhe sportive për të rinjtë,
ndërsa në komunat e Vushtrisë dhe Skënderajt, kjo infrastructure është ndjeshmërisht më
dobët. Për sa i përket strukturës religjioze, shumica absolute e banorëve në këto komuna (99%),
janë deklaruar që i përkasin besimit islam.
Në Komunën e Mitrovicës së Jugut, raporti xhami për banorë në fshatra është 0.62 xhami në
1000 banorë, ndërsa në qytet është 0.34 xhami në 1000 banorë; në Komunën e Vushtrrisë ky
raport është 0.8 xhami në 1000 banorë në fshatra, dhe 0.33 xhami në 1000 banorë në qytet;
dhe në Komunën e Skënderajt, 0.39 xhami në 1000 banorë në fshatra, dhe 0.15 xhami në 1000
banorë në qytet.
Numri i individëve që u janë bashkangjitur luftrave të huaja, domethënë, organizatave
terroriste në Irak dhe Siri, për Komunën e Mitrovicës së Jugut është 0.11 në 1000 banorë, për
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Komunën e Vushtrrisë është 0.15 individë në 1000 banorë, ndërsa për Komunën e Skënderajt
është 0.15 individë në 1000 banorë. Në përgjithësi, gjendja ekonomike e këtyre individëve
kryesisht është e mesme, dhe ata kryesisht kanë shkollim të mesëm dhe ulët.
Numri i veprave penale për 1000 banorë është më i larti në Komunën e Vushtrrisë me 14.6,
ndërsa më i ulëti është në Komunën e Skënderajt me 6.5, ndërsa në ate të Mitrovicës së Jugut
ky numër është 11.8.
Në Komunën e Vushtrrisë 7% e popullatës janë në gjendje të rëndë ekonomike, duke jetuar nga
ndihmat sociale, ndërsa 7.6% si burim kryesor të jetesës i kanë pensionet; në Komunën e
Mitrovicës së Jugut 8.1% e popullatës jetojnë nga ndihmat sociale, dhe 9.4% nga pensionet;
ndërkaq, gjendja më e rëndë është në Komunën e Skënderajt, ku 11.2% e popullatës jetojnë
nga ndihmat sociale, dhe 9.4% nga pensionet.
Për sa i përket shpenzimeve kapitale dhe subvencioneve për kulturë, sport dhe rini, në
Komunën e Mitrovicës së Jugut këto paraqesin 2.1% të vlerës së përgjithshme të shpenzimeve
kapitale dhe subvencioneve, në atë të Vushtrrisë 7.9%, ndërsa në Skënderaj 7.3%. Këto
shpenzime nuk i plotësojnë as për së afërmi nevojat për aktivitetet jashtëshkollore të të rinjve
të këtyre komunave.
Në fund, në tabelën e mëposhtme është dhënë një pasqyrë e përmbledhur e të dhënave socioekonomike për komunat e rajonit të Mitrovicës.
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Popullata
Grup-mosha 15-29
Qyteti
Fshati
Niveli i Arsimit
Analfabetë (në 1000 banorë)
Pa shkollim fillor (në 1000 banorë)
Shkolla fillore (në 1000 banorë)
Shkolla e mesme (në 1000 banorë)
Studimet e larta (në 1000 banorë)
Institucione shkollore
Religjioni
Xhamitë
Klerikë Islam
Kisha Katolike
Klerikë Katolikë
Kisha protestante
Klerikë protestantë
Kisha ortodokse
Luftëtarë të Huaj Terroristë
Mosha mesatare
Niveli i Arsimit
Gjendja ekonomike
Prapavija kriminale
Kriminaliteti (vepra penale/në 1000 banorë)
Gjendja ekonomike
Popullata ekonomikisht aktive
Të punësuar
Me ndihma sociale
Të varur nga pensioni
Buxheti komunal (EUR)
Shpenzimet kapitale dhe subvencionet
Shpenzimet kapitale dhe subvencionet për rini

Mitrovicë
69346
26.5.%
63.3.%
36.7.%

Vushtrri
64468
28.1.%
38.20%
61.8.%

Skenderaj
52343
28.8.%
13.20%
86.80%

34
90
462
371
75
33

33
99
485
349
66
41

45
106
552
285
56
30

25
26
1
1
1
4
1
8 (+7)
34.1
Mesëm/Ulët
Dobët/Mesëm
***
11.8

44
49
0
0
0
1
3
10 (+1)
25.8
Ulët/Mesëm
Mesëm
30%
14.6

18
22
0
0
0
1
2
8
***
Mesëm/Ulët
Mesëm
100%
6.5

41.85.%
48.5.%
8.10%
9.40%
19.7 milion
24.4.%
2.10%

44.20%
44.30%
7%
7.6.%
19.1 milion
28.80%
7.9.%

32.50%
44.15%
11.2.%
9.4.%
13.4 milion
28.50%
7.30%
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Profili i Komunës së Mitrovicës së Jugut
Fakte dhe shifra



Struktura e popullsisë dhe lëvizjet demografike

Për nga popullsia, Mitrovica e Jugut është një komunë mesatare në nivelin e Kosovës. Të dhënat
e regjistrimit të popullsisë të vitit 2011 tregojnë që Komuna e Mitrovicës së Jugut i ka patur
71,909 banorë, ndërkohë që deri në vitin 2018 kjo shifër ka rënë për 2,563 banorë, domethënë,
në 69,346 banorë.1 Sipas përkatësisë etnike, 96.7% të banorëve të Mitrovicës së Jugut janë
shqiptarë, 0.9% ashkali, 0.7% turq, 0,7 rom dhe 1% i përkasin grupeve etnike të tjera. Raporti
gjinor i popullatës është 50.5% meshkuj, dhe 49.5% femra.

Kjo analizë është e përqëndruar në të rinjtë, dhe atë në grupmoshën 15-29 vjet, dhe këta e
paraqesin 26.5% të popullsisë së përgjithshme, domethënë, në raport me grupmoshat 0-14
(28.3%), së bashku me 30-80 vjet (45.2%)2. Regjistrimi i popullsisë tregon që numri më i madh i
të rinjëve në Komunën e Mitrovicës së Jugut (63.3%) jetojnë në qytet, ndërkaq, pjesa tjetër prej
36.7% jeton në 46 fshatrat e komunës.3

1

Vlerësim, Popullsia e Kosovës, Agjencia e Statistikave të Kosovës. Linku: http://ask.rks
gov.net/media/4118/vlersimi-i-popullsise-2017.pdf
2
Popullsia sipas përkatësisë etnike 2011, Platforma Online ASK Data, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
3
Popullsia sipas moshave dhe llojit të vendbanimit, Platforma Online ASK Data, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
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Niveli dhe struktura e arsimit, kulturës dhe sportit.

Të dhënat për popullatën mbi 10 vjet, sipas nivelit të arsimit dhe njohjes së lexim-shkrimit,
tregojnë që në 1000 banorë, 34 janë analfabetë, 90.8 nuk e kanë përfunduar asnjë nivel të
shkollimit, 462.5 kanë përfunduar vetëm shkollën fillore, 371.7 kanë përfunduar shkollën e
mesme, dhe 75 i kanë përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare. 4
Komuna e Mitrovicës së Jugut ka gjithsej 33 institucione arsimore parashkollore, fillore dhe të
mesme5, me 1118 mësimdhënës 6, dhe me një raport prej 1.21 shkollave në 1000 banorë të
moshës deri 19-vjeçare. Në mars të vitit 2013, në Komunën e Mitrovicës së Jugut është
themeluar Universiteti “Isa Boletini”7, në të cilin studiojnë 2956 studentë8, si dhe International
Business College Mitrovica (IBC-M)9 i themeluar në mars 2010, me rreth 300 studentë10. Në këtë
qytet është hapur edhe kampusi i Kolegjit “Fama”11, për numrin e studentëve të të cilit nuk ka
të dhëna të paraqitura në domenin publik.
Në komunën e Mitrovicës së Jugut janë të regjistruara 44 klube sportive, të cilat aktivitetet e
tyre i zhvillojnë në objektet dhe fushat sportive që gjenden në këtë komunë, si Stadiumi Olimpik
‘’Adem Jashari’’, Stadiumi ‘’Riza Lushta’’, Palestra ‘’Minatori’’, Qendra multifunksionale
‘’Omnisport’’, Qendra Sportive ‘’Fatime Xhaka,’’ si dhe dy fushat ndihmëse me barë sintetik. Po
ashtu, në komunën e Mitrovicës së Jugut janë edhe Qendra e Kulturës “Rexhep Mitrovica”,

4

Popullsia e moshës 10 vjeçe e mbi sipas nivelit të arsimimit (2011), Platforma Online ASK Data, Agjencia e
Statistikave të Kosovës.
5
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Mitrovicë/Mitrovica South Municipal Profile (2018),
https://www.osce.org/mission-in-kosovo/122118?download=true.
6
Statisktikat e Arsimit në Kosovë 2017/2018, Agjencia e Statistikave të Kosovës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë. Linku: http://ask.rks-gov.net/media/4145/stat-e-arsimit-2017-2018-shqip.pdf.
7
Universiteti Isa Boletini.Linku: http://www.umib.net//
8
Statistikat e Arsimit në Kosovë 2017/2018, Agjencia e Statistikave të Kosovës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë. Linku: http://ask.rks-gov.net/media/4145/stat-e-arsimit-2017-2018-shqip.pdf
9
International Business College Mitrovica. Linku: http://www.ibcmitrovica.eu/
10
Quick Facts IBCM, https://www.spark-online.org/about-us/annual-reports/work/international-business-collegemitrovica/
11
Kolegji Fama Mitrovicë. Linku: http://kolegjifama-edu.org/mitrovice/
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Teatri i Qytetit ‘’Muharrem Qena”, Galeria e Arteve, Bibloteka e Qytetit ‘’Latif Berisha,” Muzeu i
Qytetit, Qendra Rinore Bare etj.12


Teknologjia Informative

Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për shtrirjen e Internetit, shihet që në
vitin 2011 qasje në Internet kanë patur 60% e popullsisë, ku përqindjet përkatëse për qytet dhe
për fshatra ishin 65.3% dhe 49.3%13. Këto shifra nuk e pasqyrojnë gjendjen e sotme, ku kjo
shtrirje me siguri se ka patur zgjerim të madh, falë sistemeve Wi-Fi dhe platformave të
telefonisë mobile.


Struktura religjioze

Në aspektin e përkatësisë religjioze, 99.3% e popullatës së Komunës së Mitrovicës së Jugut janë
deklaruar të besimit islam, ndërkaq, nga pjesa tjetër, të besimit katolik janë deklaruar 0.05%, të
besimit ortodoks 0.015%, dhe 0.635% të tjerë janë personat pa përkatësi fetare, si dhe ata që
kanë preferuar të mos përgjigjen.14
Në territorin e Komunës së Mitrovicës së Jugut janë funksionale 25 xhami, nëntë prej të cilave
janë në qytet dhe 16 ndodhen nëpër fshatra. Numri i klerikëve islamë është 26.15 Këtu duhet
theksuar që pas përfundimit të konfliktit/luftës në vitin 1999, në territorin e kësaj komune në
shërbim të besimtarëve islamë kanë hyrë 11 xhami të reja16. Raporti xhami për banorë në
fshatra është 0.62 xhami në 1000 banorë, ndërkaq, në qytet 0.34 xhami në 1000 banorë. Në
këtë komunë veprojnë edhe tri shoqata nën autoritetin e Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), ku

njëra është humanitare, e dyta e të rinjëve, dhe e treta e grave17. Besimtarët katolikë në
shërbim të tyre e kanë një kishë katolike dhe një klerik të Ipeshkvisë së Kosovës, besimtarët

12

Të dhëna nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Mitrovicës së Jugut, 06.05.2019.
Penetrimi i Internetit te Ekonomitë Familjare (2011), Platforma Online ASKDATA, Agjencia e statistikave të
Kosovës.
14
Popullsia sipas gjinisë, religjionit dhe komunës 2011, Platforma Online ASK Data, Agjencia e Statistikave te
Kosovës.
15
Të dhëna nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK), 7 korrik, 2018
16
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Mitrovicë/Mitrovica South Municipal Profile (2018),
https://www.osce.org/mission-in-kosovo/122118?download=true.
17
Të dhëna nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK), 7 korrik, 2018.
13
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protestantë e kanë një kishë protestante dhe katër klerikë protestantë18, ndërsa besimtarët
ortodoksë e kanë 1 kishë ortodokse19.


Ekstremizmi i dhunshëm

Sipas të dhënave të Policisë së Kosovës, grupeve terroriste në Siri dhe Irak u janë bashkangjitur
8 individë nga komuna e Mitrovicës së Jugut, përkatësisht, 0.11 individë në 1000 banorë. Të
dhënat për prapavijën personale të këtyre individëve tregojnë që ata kanë nivel të mesëm dhe
të ulët të shkollimit, dhe se janë në një gjendje ekonomike të dobët dhe të mesme. Sa i përket
këtyre individëve 7 nga ta janë meshkuj, kurse 1 është femër, dhe mosha mesatare e tyre është
34.1 vjet. Po ashtu duhet theksuar se në komunën e Mitrovicës së Jugut janë 7 individë të
arrestuar për veprimtari terroriste apo për vepra tjera të ndërlidhura me këtë veprimtari.20
Këtu duhet theksuar se nuk ka evidence publike që dëshmon që Kuvendi Komunal i Mitrovicës
së Jugut deri më tash ka mbajtur qoftë edhe një mbledhje e vetme ku do të trajtohej ky
problem i sigurisë 21.


Niveli i kriminalitetit

Statistikat për nivelin e kriminalitetit në Komunën e Mitrovicës së Jugut tregojnë që brenda vitit
të kaluar (2018) në këtë Komunë janë kryer 818 vepra penale 22, domethënë, 11.8 vepra penale
për 1000 banorë, shifër kjo që e pasqyron një nivel mesatar të kriminalitetit. Pjesa më e madhe
e veprave penale hyjnë në kategoritë e veprave kundër pasurisë (419), dhe të veprave kundër
jetës dhe trupit (223).23

18

Të dhëna nga Ipeshkvia e Kosovës, 19 korrik 2018, dhe Bashkësia e Kishës Protestante të Kosovës, 20 korrik
2018.
19
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Mitrovicë/Mitrovica South Municipal Profile (2018),
https://www.osce.org/mission-in-kosovo/122118?download=true.
20
Të dhëna nga Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, Policia e Kosovës, 24 maj 2019.
21 Shih proces-verbalet e Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Jugut. https://kk.rksgov.net/mitroviceejugut/category/dokumentet-e-kuvendit/procesverbalet-e-kuvendit/
22
Të dhëna nga Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, Policia e Kosovës, 24 maj 2019.
23
Ibid.

10



Struktura e popullatës sipas aktivitetit ekonomik

Të dhënat statistikore (2011) për Komunën e Mitrovicës së Jugut tregojnë se nga 21 mijë
persona të moshës mbi 15 vjet, vetëm 41.85% janë ekonomikisht aktivë – dhe vetëm 48.5% prej
tyre janë të punësuar. Ekonomikisht joaktivë janë deklaruar 58.15% e popullsisë mbi 15 vjet.24
Struktura e pjesës së punësuar të popullatës sipas shkollimit, për grup-moshën 15-29 vjet është
paraqitur në grafikun e mëposhtëm.

Sa i përket qytetarëve që nuk janë ekonomikisht aktivë, 29.5% e tyre si arsye për këtë e
deklarojnë vijimin e shkollimit, ndërsa 45.2% kanë deklaruar që kujdesen për familjen apo
shtëpinë. Këtu duhet të ceket se 8.1% e popullatës janë në gjendje ekonomike të rëndë, duke
jetuar nga ndihmat sociale, ndërkaq, 9.4% si burim kryesor të jetesës i kanë pensionet.25.


Buxheti Komunal dhe mbështetja për aktivitetet rinore.

Për vitin 2019, komuna e Mitrovicës së Jugut ka buxhet prej rreth 19.7 milionë €. Të hyrat në
buxhet janë kryesisht nga grantet qeveritare, të cilat e përbëjnë rreth 86.5% të totalit të tij,
rreth 12.5% Komuna i gjeneron nga të hyrat vetanake, ndërkaq rreth 1% janë financim nga
huamarrja. Rreth 61% të buxhetit total shpenzohen për kategorinë e pagave dhe të mëditjeve.

24

Popullsia e moshës 15 vjeç e mbi sipas statusit të aktivitetit aktual (2011), Platforma Online ASKDATA, Agjencia e
Statistikave të Kosovës.
25
Popullsia sipas burimit kryesor të jetesës (2011), Platforma Online ASKDTA, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
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Kategoria e mallrave dhe shërbimeve bën pjesë me rreth 12.1%, ndërkaq, pjesa që i dedikohet
investimeve kapitale është rreth 21.7% e shumës totale.26

Nëse analizojmë buxhetin në raport me investimet kapitale dhe subvencionet për përkrahjen e
kulturës, rinisë dhe të sportit, dhe më në veçanti, me infrastrukturën dhe aktivitetet që
ndërlidhen me rini, shihet që buxheti nuk e përfaqëson në asnjë mënyrë këtë grup të popullatës
(grup-mosha 15-29 vjet) që e paraqet 26.5% të popullatës së përgjithshme të Komunës së
Mitrovicës së Jugut. Në buxhetin e vitit 2019, vetëm 0.52% (102,500 Euro) të buxhetit total
parashihet të shpenzohet në një mënyrë që do të ketë impakt tek të rinjtë, dhe kjo është e
kategorizuar në kuadrin e shpenzimeve kapitale dhe të subvencioneve, duke e paraqitur 2.1%
të këtyre shpenzimeve. Për më tepër, 48.8% e kësaj shume është e dedikuar për subvencione
dhe transfere, ndërsa 51.2% për shpenzime kapitale27.

26

Ligji mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019, Ministria e
Financave, https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/4CEFBA4C-4397-4901-AB93-2AA37F43A9F7.pdf.
27
Ibid.
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Fakte dhe shifra



Struktura e popullsisë dhe lëvizjet demografike

Për nga popullsia, Vushtrria është komunë e mesme në nivel të Kosovës. Të dhënat e
regjistrimit të popullsisë të vitit 2011 tregojnë që kjo komunë i ka patur rreth 69 mijë banorë,
ndërkaq, deri në vitin 2018 kjo shifër ka rënë për më shumë 5 mijë banorë, domethënë tani ka
rreth 64 mijë.28 Sipas përkatësisë etnike, 98.5% të banorëve të Vushtrrisë janë shqiptarë, 0.55%
serbë, 0.4% turq dhe 0.55% u përkasin grupeve të tjera etnike. Raporti gjinor i popullatës është
51.5% meshkuj dhe 48.5% femra.

Kjo analizë është e përqëndruar në të rinjtë, dhe atë në grupmoshën 15-29 vjet, dhe këta e
paraqesin 28.1% të popullsisë së përgjithshme, domethënë, në raport me grupmoshat 0-14
(28.1%), së bashku me 30-80 vjet (43.8%)29. Regjistrimi i popullsisë tregon që numri më i madh i
të rinjëve në Komunën e Vushtrrisë (61.8%) jetojnë në 66 fshatrat e komunës, ndërkaq, pjesa
tjetër prej 38.2% jeton në qytet.30

28

Vlerësim, Popullsia e Kosovës, Agjencia e Statistikave të Kosovës. Linku: http://ask.rks
gov.net/media/4118/vlersimi-i-popullsise-2017.pdf
29
Popullsia sipas përkatësisë etnike 2011, Platforma Online ASK Data, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
30
Popullsia sipas moshave dhe llojit të vendbanimit, Platforma Online ASK Data, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
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Niveli dhe struktura e arsimit, kulturës dhe sportit.

Të dhënat për popullatën mbi 10 vjet, sipas nivelit të arsimit dhe njohjes së lexim-shkrimit
tregojnë se në 1000 banorë, 33 janë analfabetë, 99 nuk kanë përfunduar asnjë nivel të
shkollimit, 485 kanë përfunduar vetëm shkollën fillore, 349.6 kanë përfunduar shkollën e
mesme, dhe 66.4 kanë përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare. 31
Komuna e Vushtrrisë i ka gjithsej 41 institucione arsimore parashkollore, fillore dhe të mesme32
me një raport prej 1.53 shkollave në 1000 banorë të moshës deri në 19-vjet. Në 36 institucione
arsimore me 809 mësimdhënës mësimi zhvillohet me Kurrikulë të Ministrisë së Arsimit
Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës33, ndërsa me kurrikulë të Serbisë mësimi zhvillohet në
pesë institucione me 70 mësimdhënës dhe personel administrativ34. Në komunën e Vushtrrisë
janë të regjistruara 27 klube sportive, tre klube-shoqata kulturore, kurse sa i përket numrit të
objekteve kulturore sekulare, teatrove, kinemave dhe biblotekave në këtë komunë janë gjithsej
10 sosh.35


Teknologjia Informative

Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për shtrirjen e Internetit, shihet që në
vitin 2011 qasje kanë patur 54.8% e popullsisë të Komunës së Vushtrisë, ku përqindjet
përkatëse për qytet dhe për fshatra ishin 62.5% dhe 49.3%36. Këto shifra nuk e pasqyrojnë
gjendjen e sotme, ku kjo shtrirje me siguri se ka patur zgjerim të madh falë sistemeve Wi-Fi dhe
platformave të telefonisë mobile.

31

Popullsia e moshës 10 vjeçe e mbi sipas nivelit të arsimimit (2011), Platforma Online ASK Data, Agjencia e
Statistikave të Kosovës.
32
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Municipal Profile of Vushtrri/ Vučitrn (2018),
https://www.osce.org/kosovo/13134?download=true.
33
Statisktikat e Arsimit në Kosovë 2017/2018, Agjencia e Statistikave të Kosovës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë. Linku: http://ask.rks-gov.net/media/4145/stat-e-arsimit-2017-2018-shqip.pdf.
34
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Municipal Profile of Vushtrri/ Vučitrn (2018),
https://www.osce.org/kosovo/13134?download=true.
35
Të dhëna nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Vushtrrisë, 03.05.2019.
36
Penetrimi i Internetit te Ekonomitë Familjare (2011), Platforma Online ASKDATA, Agjencia e statistikave të
Kosovës.
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Struktura religjioze

Në aspektin e përkatësisë religjioze, 99.2% e popullsisë së Komunës së Vushtrrisë janë deklaruar
të besimit islam, ndërkaq, të besimit ortodoks janë deklaruar 0.55%, dhe 0.25% të të tjerëve
përfshijnë personat e përkatësive tjera fetare, personat pa përkatësi fetare, si dhe ata që kanë
preferuar të mos përgjigjen.37
Në territorin e Komunës së Vushtrrisë janë funksionale 44 xhami, nëntë prej të cilave janë në
qytet dhe 35 ndodhen nëpër fshatra. Numri i klerikëve islam është 49.38 Këtu duhet theksuar që
pas përfundimit të konfliktit/luftës në vitin 1999, në territorin e kësaj komune në shërbim të
besimtarëve islamë kanë hyrë 34 xhami të reja 39. Raporti xhami për banorë në fshatra është
0.8 xhami në 1000 banorë, ndërkaq, në qytet 0.33 xhami në 1000 banorë. Në këtë komunë
veprojnë edhe tri shoqata nën autoritetin e Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), ku një është
humanitare, një e të rinjëve, dhe një e grave 40 . Besimtarët ortodoksë i kanë tre kisha
ortodokse,41 ndërkaq, besimtarët protestantë në shërbimin e tyre kanë një klerik protestant,
mirëpo nuk e kanë asnjë kishë protestante.42


Ekstremizmi i dhunshëm

Sipas të dhënave të Policisë së Kosovës, grupeve terroriste në Siri dhe Irak u janë bashkangjitur
10 individë nga komuna e Vushtrrisë, përkatësisht 0.15 individë për 1000 banorë. Të dhënat për
prapavijën personale të këtyre individëve tregojnë se 30% e tyre kanë pasur të kaluar kriminale,
pastaj, që kanë nivel të mesëm dhe të ulët të shkollimit, dhe se janë në një gjendje ekonomike
të mesme. Mosha mesatare e këtyre individëve është 25.8 vjet, dhe nëntë prej tyre janë
meshkuj dhe një është femër. Gjithashtu duhet theksuar se në komunën e Vushtrrisë janë
gjashtë anëtarë të familjeve që kanë qenë në vatrat e luftës, por që të gjithë janë kthyer. Numri
37

Popullsia sipas gjinisë, religjionit dhe komunës 2011, Platforma Online ASK Data, Agjencia e Statistikave të
Kosovës.
38
Të dhëna nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK), 7 korrik, 2018.
39
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Municipal Profile of Vushtrri/ Vučitrn (2018),
https://www.osce.org/kosovo/13134?download=true.
40
Të dhëna nga Bashëesia Islame e Kosovës (BIK), 7 korrik, 2018.
41
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Municipal Profile of Vushtrri/ Vučitrn (2018),
https://www.osce.org/kosovo/13134?download=true.
42
Të dhëna nga Bashkësia e Kishës Protestante të Kosovës, 20 korrik 2018.
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i bashkëshorteve është dy, dhe këto aktualisht janë në proces gjyqësor, kurse numri i fëmijëve
është katër dhe mosha mesatare e tyre është tre vjet.43 Po ashtu, është evidentuar edhe një
person që është arrestuar për veprimtari terroriste, i cili është me shkollim universitar dhe në
momentin e arrestimit ai ka qenë i punësuar. Këtu duhet theksuar se nuk ka evidencë publike
që dëshmon se Kuvendi Komunal i Vushtrrisë deri më tash e ka mbajtur qoftë edhe një
mbledhje të vetme për trajtimin e këtij problem të sigurisë.44


Niveli i kriminalitetit

Statistikat për nivelin e kriminalitetit në komunën e Vushtrrisë tregojnë që brenda vitit të kaluar
(2018) në këtë komunë janë kryer 941 vepra penale,45 domethënë, 14.6 vepra penale në 1000
banorë, një shifër kjo që e pasqyron një nivel të lartë të kriminalitetit. Pjesa më e madhe e
veprave penale hyjnë në kategoritë e veprave kundër pasurisë (547), dhe të veprave kundër
jetës dhe trupit (208).46


Struktura e popullatës sipas aktivitetit ekonomik

Të dhënat statistikore (2011) për Komunën e Vushtrrisë tregojnë se nga 50 mijë persona të
moshës mbi 15 vjet, vetëm 44.2% janë ekonomikisht aktivë – dhe vetëm 44.3% prej tyre janë të
punësuar. Ekonomikisht joaktivë janë deklaruar 55.8% e popullsisë mbi 15 vjet.47 Struktura e
pjesës së punësuar të popullatës sipas shkollimit, për grup-moshën 15-29 vjet, është paraqitur
në grafikun e mëposhtëm.
Ndërkaq, sa i përket qytetarëve që nuk janë ekonomikisht aktivë, 34.4% prej tyre si arsye për
këtë e deklarojnë vijimin e shkollimit, ndërsa 45.5% kanë deklaruar që kujdesen për familjen
apo shtëpinë. Këtu duhet të përmendet që 7% e popullatës janë në gjendje ekonomike të

43

Të dhëna nga Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, Policia e Kosovës, 24 maj 2019.
Shih proces-verbalet e Kuvendit Komunal të Vushtrrisë, https://kk.rks-gov.net/vushtrri/category/mbledhjetkuvendit/ekstraktet-e-procesverbaleve-te-kuvendit/.
45
Të dhëna nga Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, Policia e Kosovës, 24 maj 2019.
46
Ibid.
47
Popullsia e moshës 15 vjeç e mbi sipas statusit të aktivitetit aktual (2011), Platforma Online ASKDATA, Agjencia e
Statistikave te Kosoves.
44
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rëndë, duke jetuar nga ndihmat sociale, ndërsa 7.6% si burim kryesor të jetesës i kanë
pensionet.48



Buxheti Komunal dhe mbështetja për aktivitetet rinore.

Për vitin fiskal 2019 Komuna e Vushtrrisë e ka një buxhet prej rreth 19.1 milion €. Të hyrat në
buxhet janë kryesisht nga grantet qeveritare, që përbëjnë rreth 86.5% të totalit të tij, ndërkaq,
rreth 13.5% të pjesës së mbetur Komuna i gjeneron nga të hyrat vetanake. Pagat dhe mëditjet
mbesin kategori që përbën rreth 53.4% të buxhetit total. Kategoria e mallrave dhe shërbimeve
bën pjesë me rreth 16.1%, ndërkaq, pjesa që i dedikohet investimeve kapitale është rreth 27.8%
e shumës totale.49

48

Popullsia sipas burimit kryesor te jetesës (2011), Platforma Online ASKDATA, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
Ligji mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019, Ministria e
Financave, https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/4CEFBA4C-4397-4901-AB93-2AA37F43A9F7.pdf.
49
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Nëse buxhetin e analizojmë në raport me investimet kapitale dhe përkrahjen e kulturës, rinisë
dhe të sportit, më në veçanti me infrastrukturën dhe aktivitetet që ndërlidhen me rini, shihet
që buxheti nuk e përfaqëson mjaftueshëm këtë grup të popullatës (grup-mosha 15-29 vjet), që
e paraqet 28.1% të popullatës së përgjithshme të Komunës së Vushtrrisë.
Në buxhetin e vitit 2019, vetëm 2.28% (435,797 Euro) e buxhetit total parashihet të shpenzohet
në një mënyrë që të ketë impakt tek të rinjtë, dhe kjo është e kategorizuar në kuadrin e
shpenzimeve kapitale dhe subvencioneve, duke e paraqitur 7.9% të këtyre shpenzimeve. Për
më tepër, 13.8% e kësaj shume është e dedikuar për subvencione dhe transfere, ndërsa 86.2%
për shpenzime kapitale50.

50

Ibid.
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Profili i Komunës së Skënderajt
Fakte dhe shifra



Struktura e popullsisë dhe lëvizjet demografike

Për nga popullsia, Skënderaj është komunë e mesme në nivel të Kosovës. Të dhënat e
regjistrimit të popullsisë në vitin 2011 tregojnë që kjo komunë i ka patur 50.858 banorë,
ndërkohë që deri në vitin 2018 kjo shifër është shtuar për rreth 1500 banorë, domethënë, në
52.343.51 Sipas përkatësisë etnike, 99.6% të banorëve të Skënderajt janë shqiptarë, 0.1% serbë
dhe 0.3% i përkasin grupeve të tjera etnike. Raporti gjinor i popullsisë është 50.5% meshkuj dhe
49.5% femra.

Kjo analizë është e përqëndruar në të rinjtë, dhe atë në grupmoshën 15-29 vjet, dhe këta e
paraqesin 28.8% të popullsisë së përgjithshme, domethënë, në raport me grupmoshat 0-14
(29.5%), së bashku me 30-80 vjet (41.7%)52. Regjistrimi i popullsisë tregon që numri më i madh i

51

Vlerësim, Popullsia e Kosovës, Agjencia e Statistikave të Kosovës. Linku: http://ask.rks
gov.net/media/4118/vlersimi-i-popullsise-2017.pdf
52
Popullsia sipas përkatësisë etnike 2011, Platforma Online ASK Data, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
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të rinjëve në Komunën e Skënderajt (86.8%) jeton në 48 fshatrat e komunës, ndërkaq, pjesa
tjetër prej 13.2% jeton në qytet.53


Niveli dhe struktura e arsimit, kulturës dhe sportit.

Të dhënat për popullatën mbi 10 vjet, sipas nivelit të arsimit dhe njohjes së lexim-shkrimit
tregojnë që në 1000 banorë, 45 janë analfabetë, 106.2 nuk e kanë përfunduar asnjë nivel të
shkollimit, 552.5 kanë përfunduar vetëm shkollën fillore, 285 kanë përfunduar shkollën e
mesme, dhe 56.3 i kanë përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare. 54
Komuna e Skënderajt i ka gjithsej 30 institucione arsimore parashkollore, fillore dhe të
mesme55, me 678 mësimdhënës56, me një raport prej 1.48 shkollave në 1000 banorë deri në
moshën 19-vjeçare. Mësimi në 27 institucione arsimore zhvillohet në bazë të kurrikulës së
MASHT-it, dhe në tri në bazë të kurrikulës së Serbisë. Në komunën e Skënderajt veprojnë 16
klube sportive, dy teatro, tre biblioteka dhe tetë klube dhe shoqëri artistike.57


Teknologjia Informative

Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për shtrirjen e Internetit, shihet që në
vitin 2011 qasje kanë patur 43.2% e popullsisë, ku përqindjet përkatëse për qytet dhe për
fshatra ishin 60.5% dhe 40%58. Këto shifra nuk e pasqyrojnë gjendjen e sotme, ku kjo shtrirje me
siguri se ka patur zgjerim të madh falë sistemeve Wi-Fi dhe platformave të telefonisë mobile.


Struktura religjioze

Nga aspekti i përkatësisë religjioze, 99.7% e popullatës së Komunës së Skënderajt janë
deklaruar të besimit islam, ndërkaq 0.1% të besimit ortodoks dhe 0.2% të të tjerëve përfshijnë
53

Popullsia sipas moshave dhe llojit të vendbanimit, Platforma Online ASK Data, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
Popullsia e moshës 10 vjeçe e mbi sipas nivelit të arsimimit (2011), Platforma Online ASK Data, Agjencia e
Statistikave të Kosovës.
55
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Municipal Profile of Skënderaj/Srbica (2018),
https://www.osce.org/kosovo/13273?download=true.
56
Statisktikat e Arsimit në Kosovë 2017/2018, Agjencia e Statistikave të Kosovës, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë. Linku: http://ask.rks-gov.net/media/4145/stat-e-arsimit-2017-2018-shqip.pdf.
57
Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport, Skënderaj, https://drejtoriaperkulturerinisport.weebly.com/
58
Penetrimi i Internetit në Ekonomitë Familjare (2011), Platforma Online ASKDATA, Agjencia e Statistikave të
Kosovës.
54
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personat e përkatësive të tjera fetare, personat pa përkatësi fetare, si dhe ata që kanë
preferuar të mos përgjigjen.59
Në territorin e Komunës së Skënderajt janë funksionale 18 xhami, prej të cilave një është në
qytet dhe 17 ndodhen në fshatra. Numri i klerikëve islam është 22.60 Këtu duhet theksuar që
pas përfundimit të konfliktit/luftës në vitin 1999, në territorin e kësaj komune në shërbim të
besimtarëve islamë kanë hyrë 10 xhami të reja61. Raporti xhami për banorë nëpër fshatra është
0.39 xhami në 1000 banorë, ndërsa në qytet është 0.15 xhami në 1000 banorë. Në këtë komunë
veprojnë edhe tri shoqata nën autoritetin e Bashkësisë Islame të Kosovës (BIK), ku një është
humanitare, një e të rinjëve, dhe një e grave 62 . Besimtarët ortodoksë i kanë dy kisha
ortodokse,63 ndërsa besimtarët protestantë në shërbimin e tyre kanë një klerik protestant,
mirëpo nuk kanë asnjë kishë protestante.64


Ekstremizmi i dhunshëm

Sipas të dhënave të Policisë së Kosovës, grupeve terroriste në Siri dhe Irak u janë bashkangjitur
tetë individë nga komuna e Skënderajt, përkatësisht 0.15 individë në 1000 banorë. Të dhënat
për prapavijën personale të këtyre individëve tregojnë që 100% e tyre kanë pasur të kaluar
kriminale pastaj, që kanë nivel të mesëm dhe të ulët të shkollimit, dhe se janë në një gjendje
ekonomike të mesme.65

59

Popullsia sipas gjinisë, religjionit dhe komunës 2011, Platforma Online ASK Data, Agjencia e Statistikave të
Kosovës.
60
Të dhëna nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK), 7 korrik, 2018.
61
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Municipal Profile of Skënderaj/Srbica (2018),
https://www.osce.org/kosovo/13273?download=true
62
Të dhëna nga Bashkësia Islame e Kosovës (BIK), 7 korrik, 2018.
63
Organisation for Security and Cooperation in Europe, Municipal Profile of Skënderaj/Srbica (2018),
https://www.osce.org/kosovo/13273?download=true.
64
Të dhëna nga Bashkësia e Kishës Protestante të Kosovës, 20 korrik 2018.
65
Të dhëna nga Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, Policia e Kosovës, 24 maj 2019.

21

Këtu duhet theksuar se nuk ka evidencë publike që dëshmon që Kuvendi Komunal i Skënderajt
deri më tash ka mbajtur qoftë edhe një mbledhje e vetme ku do të trajtohej ky problem i
sigurisë66.


Niveli i kriminalitetit

Statistikat për nivelin e kriminalitetit në Komunën e Skënderajt tregojnë që brenda vitit të
kaluar (2018) në këtë komunë janë kryer 344 vepra penale,67 domethënë, 6.5 vepra penale për
1000 banorë. Pjesa më e madhe e veprave penale hyjnë në kategoritë e veprave kundër
pasurisë (162), dhe të veprave kundër jetës dhe trupit (92).68


Struktura e popullatës sipas aktivitetit ekonomik

Të dhënat statistikore (2011) për Komunën e Skënderajt tregojnë se nga 35 mijë persona të
moshës mbi 15 vjet, vetëm 32.5% janë ekonomikisht aktivë – dhe vetëm 44.15% prej tyre janë
të punësuar. Ekonomikisht joaktivë janë deklaruar 67.5% të popullsisë mbi 15 vjet.69 Struktura
e pjesës së punësuar të popullatës sipas shkollimit, për grup-moshën 15-29 vjet është paraqitur
në grafikun e mëposhtëm.
Sa i përket qytetarëve që nuk janë ekonomikisht aktivë, 31% e tyre si arsye për këtë e
deklarojnë vijimin e shkollimit, ndërsa 50.2% kanë deklaruar që kujdesen për familjen apo
shtëpinë. Këtu duhet të ceket që 11.2% e popullatës janë në gjendje ekonomike të rëndë, duke
jetuar nga ndihmat sociale, ndërkaq, 9.4% si burim kryesor të jetesës i kanë pensionet.70

66

Shih proces-verbalet e Kuvendit Komunal të Skënderajt, https://kk.rks-gov.net/skenderaj/category/dokumentete-kuvendit/ekstraktet-e-procesverbaleve-te-kuvendit//.
67
Të dhëna nga Zyra për Informim dhe Marrëdhënie me Publikun, Policia e Kosovës, 24 maj 2019.
68
Ibid.
69
Popullsia e moshës 15 vjeç e mbi sipas statusit të aktivitetit aktual (2011), Platforma Online ASKDATA, Agjencia e
Statistikave te Kosoves.
70
Popullsia sipas burimit kryesor te jetesës (2011), Platforma Online ASKDATA, Agjencia e Statistikave të Kosovës.
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Buxheti Komunal dhe mbështetja për aktivitetet rinore.

Për vitin 2019 Komuna e Skënderajt e ka një buxhet prej rreth 13.4 milion Euro. Të hyrat në
buxhet janë kryesisht nga grantet qeveritare, që përbëjnë rreth 91.2% të totalit të tij, rreth 7.5%
Komuna i gjeneron nga të hyrat vetanake, ndërkaq, 1.3% janë financim nga huamarrja. Pagat
dhe mëditjet mbesin kategori që përbën mbi 58.2% të buxhetit total. Kategoria e mallrave dhe
shërbimeve bën pjesë me rreth 11%, ndërkaq, pjesa që i dedikohet investimeve kapitale është
rreth 26.5% e shumës totale.71
Nëse buxhetin e analizojmë në raport me investimet kapitale dhe përkrahjen e kulturës, rinisë
dhe sportit, dhe më në veçanti me infrastrukturën dhe aktivitetet që ndërlidhen me rini, shihet
që buxheti fare pak përfaqëson këtë grup të popullatës (grup-mosha 15-29 vjet), që e paraqet
28.8% të popullatës së përgjithshme të Komunës së Skënderajt.
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Ligji mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019, Ministria e
Financave, https://mf.rks-gov.net/desk/inc/media/4CEFBA4C-4397-4901-AB93-2AA37F43A9F7.pdf.
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Në buxhetin e vitit 2019, vetëm 2.1% (280,000 Euro) e vlerës totale të tij, parashihet të
shpenzohet në një mënyrë që të ketë impakt tek të rinjtë, dhe kjo është e kategorizuar në
kuadrin e shpenzimeve kapitale dhe të subvencioneve, duke e paraqitur 7.3% të këtyre
shpenzimeve. Për më tepër, 37.5% e kësaj shume është e dedikuar për subvencione dhe
transfere, ndërkaq, 62.5% për shpenzime kapitale.72
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