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17 shtatëmbëdhjetë dëmtime të
pronës së Kishës Ortodokse Serbe 11 njëmbëdhjetë sulme fizike dhe

kërcënime me forcë

dhjetë raste të dëmtimit/vjedhjes/
plaçkitjes së shtëpive10
tre shkrime të grafiteve me
përmbajtje ofenduese3

katër raste të dëmtimit
të pronës publike4
tre raste të vjedhjes së pronës
së luajtshme private3

Grup Qytetarësh për Reagim të Shpejt   (RRCG)

NUMRI I INCIDENTEVE
SIPAS REGJIONEVE

INCIDENTET NËPËR KOMUNAINCIDENTET E SIGURISË
NË PERIUDHËN NGA

1 JANARI DERI MË
30 QERSHOR 2021

Grupi Qytetarësh për Reagimit të Shpejtë 
(RRCG) u krijua në maj të vitit 2020 në përgjig-
je të krizës pandemike me qëllim të monitori-
mit të zbatimit të masave të institucioneve 
qendrore dhe lokale në luftë kundër pande-
misë, procesit të vaksinimit, situatës së sigu-
risë, përfshirë përgjigjen institucionale ndaj 
qytetarëve në mjediset e banuara nga pjesë-
tarët e komuniteteve jo-shumicë, si dhe ndaj 
komunitetit shqiptar në katër komuna në veri 
të Kosovës.

Gjendja e sigurisë gjatë vitit 2020 ishte një nga 
çështjet kryesore brenda komuniteteve 
jo-shumicë.
Në periudhën nga 1 janari deri më 31 dhje-
tor 2020,  OJQ Aktiv regjistroi 76 incidente 
të ndryshme në të gjithë Kosovën në mjediset 
e banuara nga pjesëtarët e komunitetit serb. 
Informacioni i marrë është vërtetuar me fakte 
nga raportimet e rregullta të koordinatorëve 
të RRCG-së, raportet e policisë përfshirë edhe 
monitorimin e mediave.

THEMELUAR NË MAJ 2020
HUB: OJQ AKTIV

7 REGJIONE DHE 21 KOMUNA
15 KOORDINATORË TERENI

PRILL – KORRIK 2021; 210 RAPORTE

Serb 10; Shqiptar 1; Boshnjak 1,
Goran 1, Rom 1, Turk 1
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Përmes monitorimit të drejtpërdrejtë të trendeve në komunitetet jo-shumicë, është regjistruar një 
rritje e shqetësimeve brenda komunitetit serb si pasojë e një numri të incidenteve të sigurisë. Gjatë 
6 muajve të parë, OJQ Aktiv dhe RRCG regjistruan 48 incidente të ndryshme në të gjithë Kosovën, 
dhe rritja e numrit të incidenteve në periudhën nga 23 marsi deri më 30 qershor, gjatë së cilës 
u regjistruan 27 incidente të ndryshme, është veçanërisht shqetësuese.

Graçanicë (8) - 11 rast i dëmtimit të pronës 
publike; 1 rast i vjedhjes së shtëpive; 2 raste 
të vjedhjes së pronës së luajtshme private; 3 
raste të sulmit fizik; 1 rast i dëmtimit të 
pronës së Kishës Ortodokse Serbe.
Rahovec (5) - 2 raste të dëmtimit të pronës 
së Kishës Ortodokse Serbe; 1 rast i shkrimit 
të grafiteve me përmbajtje ofenduese; 1 rast 
sulmi fizik; 1 rast të vjedhjes së pronës së 
luajtshme private.
Pejë (5) - 4 raste të dëmtimit të pronës së 
Kishës Ortodokse Serbe; 1 rast i shkrimit të 
grafiteve me përmbajtje ofenduese.
Vushtrri (3) - 2 raste të sulmit fizik; 1 rast i 
dëmtimit të pronës së institucioneve publi-
ke.
Obiliq (3) - 2 raste të dëmtimit/vjedh-
jes/plaçkitjes së shtëpive; 1 rast i dëmtimit të 
pronës së institucioneve publike.
Viti (3)  - 2 raste të dëmtimit/vjedhjes/plaç-
kitjes së shtëpive; 1 rast i dëmtimit të pronës 
së Kishës Ortodokse Serbe.

Mitrovica e Veriut (2) - 2 raste të sulmit 
fizik.
Gjilan (2) - 1 rast i sulmit fizik; 1 rast i dëmti-
mit të pronës së Kishës Ortodokse Serbe.
Lipjan (2) - 1 rast i sulmit fizik; 1 rast i dëmti-
mit të pronës së Kishës Ortodokse Serbe.
Kllokot (2) - 1 rast i dëmtimit të pronës së 
Kishës Ortodokse Serbe, 1 rast i dëmtimit/v-
jedhjes/plaçkitjes së shtëpive.
Shtërpcë (2) - 2 raste të dëmtimit të 
pronës së Kishës Ortodokse Serbe.
Novobërdë (2) - 1 rast i dëmtimit/vjedh-
jes/plaçkitjes së shtëpive; 1 rast i dëmtimit të 
pronës së institucioneve publike.
Klinë (1) - 1 rast i dëmtimit/vjedhjes/plaçkit-
jes së shtëpive.
Prishtinë (1) - 1 rast i shkrimit të grafiteve 
me përmbajtje ofenduese.
Prizren (1) - 1 rast i dëmtimit të pronës së 
Kishës Ortodokse Serbe.
Partesh (1) - 1 rast i dëmtimit të pronës së 
Kishës Ortodokse Serbe.
Kamenicë (1) - 1 rast i dëmtimit të pronës 
së Kishës Ortodokse Serbe.
Gjakovë (1) - 1 rast i dëmtimit/vjedh-
jes/plaçkitjes së shtëpive.
Ferizaj (1) - 1 rast i dëmtimit të pronës së 
Kishës Ortodokse Serbe.

Istog (2) - 1 rast i dëmtimit/vjedhjes/plaçkit-
jes së shtëpive; 1 rast i sulmit fizik.

3 0

Kërkesa të parashtruara
ndaj institucioneve 3 :

Qeveria e Kosovës 1
Lista Serbe 2

Informata kthyese/
Përgjigje të institucioneve 0  

Informacioni dhe shifrat e treguara në infografikë nuk janë përfun-
dimtare. Në periudhën pas 30 qershorit, trendi i rritjes së numrit të 

incidenteve vazhdoi.

AK IV

20 raste të sulmeve fizike ndaj pjesëtarëve 
të komunitetit serb,
7 raste të djegies ose shkatërrimit të shtëpi-
ve (dhe/ose objekteve ndihmëse) në pronësi 
të personave të nacionalitetit serb,
18 raste të vjedhjeve dhe plaçkitjeve të 
shtëpive në pronësi të personave të naciona-
litetit serb,
11 raste të vjedhjes së pronës së luajtshme 
private,

9 raste të shkrimit të grafiteve në objekte 
publike ose private, të cilat përmbajnë gjuhë 
urrejtjeje ose një mesazh me qëllim të nxit-
jes së provokimit në mesin e popullatës 
lokale,
5 raste të sulmeve në pronën e institucione-
ve publike, 
6 raste të dëmtimit të objekteve fetare të 
Kishës Ortodokse Serbe
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