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     Procesi i Integrimit 
 

I. Integrimi i stafit të Mbrojtjes Civile (MC) 
 
Procesi i integrimit të individëve do të jetë në përputhshmëri me marrëveshjen e Brukselit dhe ligjeve të 
Kosovës për shërbyesit civil 
 

1. Pala e Beogradit ka dorëzuar një listë prej 751 anëtarëve të MC-së për tu integruar në 
institucionet e Kosovës. 

2. Pala e Prishtinës në total ka ofruar 483 pozita për pjesën veriore, nga të cilat 80 në Agjencinë për 
Menaxhimin e Emergjencave dhe 25 në Shërbimin Korrektues të Kosovës; 50  pozita në fondet 
kontigjente, ku ata do të marrin paga por vendet e punës do të përcaktohet në sektorin publik 
brenda 3 viteve. 

3. Pranueshmëria: Nga gjithsej 751 persona, vetëm ata që posedojnë dokument identifikimi valid 
të Kosovës ose vërtetim të aplikim për dokumentin e identifikimi nga Kosova, të cilët nuk janë 
ende në listën e pagave të ndonjërit nga institucionet e Kosovës dhe ata të cilët do ta kalojnë 
verifikimin e sigurisë do të jenë të pranueshëm për integrim. 

4. Pas vlerësimit të përshtatshmërisë paneli do të bëjë përzgjedhjen e individëve për pozitat 
specifike duke u bazuar në interesimin e shprehur (më shumë se një opsion), edukimin e tyre 
dhe përvojës profesionale. 

5. Në përgjithësi, paneli do të përbëhet nga 4 anëtarë. Dy anëtar nga institucionet e Kosovës, një 
përfaqësues nga ish-MC-ja; dhe një përfaqësues i BE-së. Ndërsa për pozitat që kanë të bëjnë me 
çështjet e trashëgimisë kulturore dhe fetare (20 në total) Kisha Ortodokse Serbe nga Kosova dhe 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës do të konsultohen para përzgjedhjes 
përfundimtare. Më 8 prill 2015 emrat e anëtarëve të panelit do të  përcjellën tek  lehtësuesit e 
BE-së. 

6. Paneli i lartpërmendur do të themelohet më 27 prill 2015,  kur do të zhvillohet takimi i parë. 
Takimi i panelit do të mbahet në Prishtinë në lokalet që do të vendos pala e Prishtinës. 

7. Paneli duhet ta përmbyll punën e tij jo më vonë se më 14 gusht 2015, dhe të gjitha kontratat e 
punës duhet të nënshkruhen deri më 15 shtator 2015, kur i gjithë procesi i integrimit duhet të 
kryhet.  

8. Paneli do të vendos për metodën e përzgjedhjes, duke përfshirë intervistat e mundshme me 
kandidatët e caktuar, nëse dhe kur është e nevojshme. Është obligim i kandidatëve dhe 
punëdhënësit të tyre aktual që të sigurojnë të gjitha informatat shtesë siç kërkohet nga paneli. 

9. Paneli fillimisht do të vendosë në përzgjedhjen e kandidatëve në fushën e menaxhimit të 
emergjencave (80 pozita) dhe si punonjës të shërbimit korrektues (25 pozita). Përzgjedhja për 
këtyre pozitave duhet të kryhet më 15 qershor 2015 dhe nënshkrimi i kontratave më 1 korrik 
2015. 

10. Pas përzgjedhjes së kandidatëve dhe njoftimit me shkrim nga paneli, kandidatët do të kenë afat 
prej 15 ditëve që të nënshkruajnë kontratën e punës dhe deklaratën (drafti në aneks). Pala e 
Prishtinës do të bëjë çdo gjë që është e nevojshme për të përshpejtuar pajisjen me dokumente. 
Në rast se kandidati i përzgjedhur nuk e nënshkruan kontratën e punës dhe deklaratën 15 ditë 
pas marrjes së njoftimit nga paneli, ajo pozitë do t’i ofrohet personit tjetër dhe ky person do të 
largohet nga lista e të përgjegjshmëve për integrim. Në rastet kur kandidatët e përzgjedhur në 
periudhën mes 15 korrikut dhe 14 gushtit 2015 dështojnë në nënshkrimin e kontratës së punës 
dhe deklaratës, 30 ditë shtesë (deri më 15 shtator 2015) do t’i jepen panelit për përzgjedhjen e 
re dhe ofrimit të pozitave të paplotësuara tek kandidatët  tjerë të pranueshëm. 
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11. Të gjitha pozitat e ofruara, do të përmbushen nga kandidatët e pranueshëm me ish-anëtarë të 
MC-së. 
 
II.  Trajtimi i lokacioneve dhe pajisjeve të MC 

 
12. Pala e Beogradit ka dorëzuar tek ndërmjetësit e BE-së një listë të vendndodhjes së lokacioneve  

dhe <<pikave të vëzhgimit>> aktualisht nën udhëheqjen e anëtarëve të MC-së. 
13. Tri pikat e vëzhgimit në mes rrugës Mitrovicë - Jarinjë do të largohen nga rruga më 20 prill 2015, 

dhe pika vëzhguese e vendosur në pjesën veriore në Urën kryesore në Mitrovicë  do t’i 
dorëzohet PK-së poashtu më 20 prill 2015. Procesi do të monitorohet dhe verifikohet nga PK-ja 
dhe EULEX. 

14. Bazuar në listën e dorëzuar të lokacioneve, pala e Prishtinës do të bëjë vlerësimin se cila nga 
lokacionet mund të vazhdojnë të përdoren me qëllim të hapjes së institucioneve relevante të 
Kosovës, ku do të punojnë stafi i integruar. Është në përgjegjësinë e palës së Prishtinës që të 
ofrojnë, pajisin, dhe rinovojnë këto lokacione dhe të tjera të nevojshme më së voni deri më 1 
Shtator 2015. Dorëzimi i këtyre lokacioneve do të fillojë kur paneli do të verifikojë tek 
ndërmjetësit e BE-së integrimin e plotë të 105 anëtarëve të MC-së. Procesi do të jetë gradual, do 
të përmbyllet jo më vonë se më 20 korrik 2015. 

15. Secila pikë vëzhgimi, duke përfshirë pajisjet teknike dhe qendrën e situatave, do të largohen apo 
dorëzohen tek PK-ja më 20 prill 2015. 

16. Pala e Beogradit ka njoftuar se MC-ja i posedon rreth 500 xhaketa zyrtare. Pala e Beogradit në 
formë të shkruar do të informoje ndërmjetësit e BE-së për ndërprerjen e përdorimit të këtyre 
xhaketave zyrtare në ditën e integrimit të 105 kandidatëve të përzgjedhur. Gjatë dhe pas 
integrimit ish anëtarëve të MC-së nuk do të lejohen të mbahen të veshura më asnjë lloj 
uniformash apo veshje civile të ngjashme me simbolet e MC-së. Pas integrimit, punëdhënësi do 
të vendos për kodin e veshjes, duke përfshirë edhe uniformat nëse dhe kur janë të përdorshme, 
varësisht nga institucioni ku individi do të integrohet. 

17. Pala e Beogradit do të ofrojë një inventar të të gjitha pajisjeve që aktualisht janë në përdorim 
dhe zotim të MC-së tek ndërmjetësit e BE-së më 24 prill 2015. Pala e Prishtinës do të vendos 
nëse këto pajisje do të vazhdojnë të përdoren nga institucionet e Kosovës në komunat veriore,  
pajisjet e mbetura do të transferohen tek pala e Beogradit, të cilat do të verifikohen nga PK dhe 
EULEX. 

18. Pala e Beogradit ka ofruar konfirmim me shkrim se MC-ja dhe anëtarët e saj nuk posedojnë 
asnjë armë zyrtare. Në rast se pala e Prishtinës do të ofrojë prova të besueshme se MC-ja 
posedon armë zyrtare do të njoftojë ndërmjetësit e BE-së, dhe EULEX-i dhe PK-ja së bashku do 
të fillojnë operacionet e kërkimit pa paralajmërim. 

 
III. Notifikimet: 

 
19. Pala e Beogradit në formë të shkruar do të njoftojë ndërmjetësit e BE-së për ndërprerjen e 

pagave dhe ofrimit të ndonjë ndihme financiare për MC-në në Kosovë më 1 shtator 2015, përveç 
personave që përfshihen në pikën 10 deri më 15 shtator 2015, dhe do të miratoj rregulloret e 
brendshme të nevojshme për ta zbatuar këtë vendim. Një kopje e kësaj rregulloreje do të 
dorëzohet tek ndërmjetësit e BE-së më 1 shtator 2015. 

20. Pala e Beogradit më 24 prill 2015 në formë të shkruar do të njoftojë ndërmjetësit e BE-së se MC-
ja në Kosovë më nuk do të ekzistoj përbrenda sistemit të Serbisë nga 1 shtatori 2015. 

 


