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HYRJE 

 

Raporti, bazuar në këtë hulumtim, përshkruan gatishmërinë e 

komunitetit serb nga pjesa qendrore e Kosovës/në jug të Ibrit për një 

marrëveshje të mundshme gjithëpërfshirëse midis Prishtinës dhe 

Beogradit, si dhe situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë. Hulumtimi u 

bazua në pyetësorët e anketës, të krijuar nga Forumi për Zhvillimin e 

Shoqërisë dhe Bashkëpunim Multietnik - FDMC. Tema e hulumtimit 

është dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës, ngjarja më e rëndësishme 

për serbët në Kosovë në vitet e fundit. Janë arritur disa marrëveshje në 

Bruksel, të cilat pak a shumë kanë ndikuar në jetën e serbëve në Kosovë. 

Ne paragrafin vijues japim disa informacione në lidhje me marrëveshjet e 

nënshkruara. 

Dialogu i Brukselit filloi në vitin 2011, nën patronatin e Bashkimit 

Evropian, duke i dhënë fund "status quo" të pas luftës midis Kosovës dhe 

Serbisë. Procesi i Brukselit mund të ndahet në dy faza: të ashtuquajturën 

fazë të "negociatave teknike", të cilat çuan në nënshkrimin e 

marrëveshjeve të shumta midis Beogradit dhe Prishtinës në vitin 2011 dhe 

faza e "dialogut politik", pas së cilës u nënshkrua marrëveshja 15-pikëshe 

në vitin 2013.  

Dialogu teknik filloi në Bruksel më 8 mars 2011. Të dy palët, 

sipas pretendimeve të tyre, erdhën në Bruksel të gatshme për dialog, me 

propozime që do të duhej të "përmirësonin jetën e njerëzve". 

Delegacionin e Prishtinës udhëhoqi Zëvendëskryeministrja e Kosovës në 

atë kohe, Edita Tahiri, ndërsa atë të Beogradit Drejtori politik i Ministrisë 

së punëve të Brendshme, Borko Stefanovic, me ndërmjetësim të BE-së 

(negociatat i udhëhoqi Robert Cooper), dhe SHBA-ve (delegacioni tre 

anëtarësh nga Uashingtoni ishte udhëhequr nga Thomas Kantrimen, 

Zëvendës ndihmës i sekretarit të shtetit për Evropë dhe Eurazi).  
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Në "negociatat teknike", Beogradi dhe Prishtina lidhën këto 

marrëveshje: 

 Shkëmbimi i zyrtarëve ndërlidhës 

 Vulat doganore 

 Librat kadastral 

 Njohja e diplomave universitare 

 Përfaqësimi dhe bashkëpunimi rajonal 

 Marrëveshje për pikat e integruara administrative/vendkalimet 

kufitare 

 Fondi Zhvillimor për Veriun (për katër komuna me shumicë serbe 

në veri të Kosovës) 

 

Në "dialogun politik", Prishtina dhe Beogradi në vitin 2013 arritën një 

marrëveshje 15-pikëshe në 2013, e njohur si Marrëveshja e Brukselit. 

 

 Themelimi i Asociacionit/Shoqatës së komunave me shumicë 

serbe (gjashtë nga pesëmbëdhjetë pikat e marrëveshjes i 

dedikohen Asociacionit/Shoqatës.) 

 Integrimi i pjesëtarëve të strukturave të sigurisë serbe në Policinë 

e Kosovës 

 Integrimi i gjyqësorit në kornizën ligjore të Kosovës 

 Organizimi i zgjedhjeve lokale në katër komunat në veri 

 Telekomunikimet dhe energjia 

 Beogradi dhe Prishtina nuk do të bllokojnë ose inkurajojnë të 

tjerët të bllokojnë përparimin e palës tjetër në rrugën e tyre drejt 

BE 

 Komisioni i Kosovës dhe Serbisë për Personat e Zhdukur 

 Bashkëpunimi ndërmjet odave ekonomike 

 Bashkëpunimi ndërmjet deputetëve 

 Bashkëpunimi i shoqërisë civile 

 

Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar Marrëveshjen e Brukselit si një 

marrëveshje ndërkombëtare, dhe me këtë institucionet e Kosovës 

detyrohen ta zbatojnë atë. Nga ana tjetër, Kuvendi i Serbisë nuk e bëri 

këtë. Gjykata Kushtetuese e Serbisë konkludoi se marrëveshja ishte vetëm 

një dokument politik. 
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HULUMTIMI 

A JANË TË GATSHME KOMUNITETET NË KOSOVËN 

QENDRORE PËR PASOJAT/PËRFITIMET POTENCIALE 

TË MARRËVESHJES MUNDSHME GJITHËPËRFSHIRËSE 

PRISHTINË-BEOGRAD? 

METODOLOGJIA 

Mënyra e hulumtimit: hulumtim me anketë (450 pyetësorë dhe 50 F2F 

pyetësorë). 

Koha e hulumtimit: korrik/gusht 2019 

Numri i të anketuarve: 500 

Përshkrimi i të anketuarve: 

Mosha: U anketuan 12 persona të moshës 17 vjeç ose më pak, si 

dhe 47 persona të moshës 56 vjeç ose më të vjetër. Gjithashtu, u 

intervistuan 93 persona të moshës midis 18 dhe 25 vjeç, 143 të 

anketuar të moshës nga 26 deri 35 vjeç, dhe 126 ishin nga 36 deri 

45 vjeç. 79 të intervistuar ishin të moshës nga 46 deri 55 vjeç. 

Vendbanimi: Të gjithë të anketuarit janë nga pjesa e Kosovës 

qendrore, kryesisht nga zonat rurale dhe të gjithë janë të 

përkatësisë serbe.  

Arsimi: Nga 500 të anketuar me shkollë të mesme profesionale 

ishin 168 persona, u intervistuan 21 studentë, ndërsa 181 të 

anketuar kishin të përfunduar arsimin e lartë, në studimet bazike 

ose master. 

Lloji i mostrës:  Mostra jo e rastësishme në klaster. 

Grupet e synuara: Popullata e kombësisë serbe me vendbanim në 

Kosovën qendrore/në jug të Ibrit. 
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 Hulumtimi është zhvilluar në bazë të pyetësorëve që u hartuan me 

përfaqësuesit e programit të FDMC. Të anketuarit e intervistuar gjithashtu 

u intervistuan duke përdorur teknikën “ballë për ballë (face-to-face) - 

F2F” me intervistuesin. Anketuesit përdorën rregulla të rëndësishme që 

ndikuan në përfaqësimin pozitiv të hulumtimit, duke respektuar hapat e 

vendosura më parë në trajnim, si dhe rregullit të "Ditëlindjes së parë". 

Janë respektuar hapat që mbulojnë edhe hollësitë më të vogla për 

të përmbushur objektivin e hulumtimit, ndërsa rregulli i "ditëlindjes së 

parë" në përzgjedhjen e familjarëve, ku u intervistua ai familjar, ditëlindja 

e të cilit ishte më e afërta me datën e vizitës, duke shmangur mundësinë 

që i anketuari i parë për të hapur derën të përgjigjet në pyetjet e anketës. 

Anketuesit intervistuan të anketuarit që ishin mbi 18 vjeç (dhe në disa 

raste, janë anketuar personat e moshës 17 vjeç). Hulumtimi filloi në një 

rrugë të zgjedhur rastësisht dhe në shtëpinë e parë në atë rrugë, më pas 

zgjidhej çdo rrugë e dytë dhe çdo shtëpi e tretë në atë rrugë. Me këtë u 

sigurua një larmi e plotë të mostrave, në mënyrë që raporti të përfaqësojë 

strukturën më reale sociale në Kosovën qendrore. (mosha, gjinia, arsimi 

...). 

Hulumtimi u zhvillua në disa komuna në Kosovën qendrore 

(Graçanicë, Kllokot, Partesh, Shtërpce, Ranillug, Novobërdë), ndërsa 

numri i të anketuarve në komunë ishte në përpjesëtim me numrin e 

përgjithshëm të anketuarve në anketë.  
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PARAQITJA GRAFIKE DHE SHPJEGIMI 

 

TË DHËNAT E TË ANKETUARVE 

 

46.20% e grave dhe 53% e burrave të komuniteti serb nga Kosova 

qendrore në jug të Ibrit serb morën pjesë në anketën "A është i gatshëm 

komuniteti serb në Kosovën qendrore/në jug të Ibrit i gatshëm për pasojat 

- përfitimet potenciale të marrëveshjes gjithëpërfshirëse Prishtinë-

Beograd?”. Shumica e personave të anketuar ishin nga 26 deri në 35 vjeç, 

143 prej tyre, 126 ishin nga 36 deri në 45, ndërsa 93 ishin 18 deri 25 vjeç. 

12 të anketuar janë të moshës nën 17 vjeç dhe 79 të anketuar nga 46 deri 

55. Janë anketuar edhe 47 persona mbi 56 vjeç. 

 

 

 

53.80%
46.20%

Gjinia

Muski Ženski

12

93

143

126

79

47

≤  1 7 1 8  – 2 5 2 6  – 3 5 3 6  – 4 5 4 6  – 5 5 ≥  5 6

MOSHA E TË ANKETUARVE

Sa vjeç jeni?
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Niveli i arsimit i të anketuarve 

 

Me fakultet të përfunduar, nivelin master, u intervistuan 60 të 

anketuar (12%), ndërsa 121 persona (24.20%) përfunduan nivelin bazë të 

studimeve. Arsimin e lartë ka nisur 104 të anketuar (20,80%), por pa 

diplomë të fituar, ndërsa pyetjeve në hulumtimin tonë me shkollë të 

mesme profesionale u përgjigjen 168 persona. Janë intervistuar 21 

persona (4%) me shkollë fillore të mbaruar, ndërsa po aq të anketuar 21 

(4.20%) kanë nisur shkollën e mesme profesionale (pa diplomë). Pa 

shkollë fillore të përfunduar ishin 6 (gjashtë) ose (1.20%) të anketuar, 

vetëm njëri prej tyre kishte të filluar arsimin fillor. 

Niveli i arsimimit të anketuarve dallon. Shumicën e bëjnë ata 

persona me arsim të mesëm të përfunduar profesional, respektivisht 168, 

që është 33.6% e numrit të përgjithshëm të anketuarve. 181 të anketuar, 

që përben 36.2% të anketuarve, kanë të përfunduar arsimin e lartë, 

nivelin master dhe bazik të studimeve. 

Nuk kam vijuar 
shkollën 

1.00%

Shkolla fillore e 
nisur, por jo e 

përfunduar 
0.20%

Shkolla fillore e 
përfunduar 

4.00%

Shkolla e 
mesme 

profesionale e 
nisur, por jo e 

përfunduar 
4.20%

Shkolla e 
mesme 

profesionale e 
përfunduar 

33.60%

Arsimi i lartë i 
nisur, pa 

diplomë të 
fituar 

20.80%

Fakulteti i 
përfunduar, 
niveli bazë i 
studimeve 

24.20%

Fakulteti i 
përfunduar, 

niveli master i 
studimeve 

12.00%
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Të anketuarit, 321 (42.8%) marrin më së shumti informacione 

rreth Dialogut të Brukselit përmes televizioneve që transmetojnë në 

gjuhën serbe, e 117 (15.6%) informohen për këtë temë të rëndësishme 

përmes deklaratave dhe shpjegimeve nga negociatorët e Beogradit. 99 

(13.2%) të anketuarve informohen përmes portaleve në internet, ndërsa 69 

(9.2%) prej tyre vetëm përmes portaleve në gjuhën serbe. Deklaratat dhe 

shpjegimet e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian janë mënyra kryesore 

e informimit për Dialogun e Brukselit për 30 (4%) të anketuarve, e për 

vetëm 22 (3%) të anketuar është relevante ajo çfarë thonë politikanët 

lokalë serbë. 

321

24

69

12

99

15

117

27

30

12

22

2

42.80%

3.20%

9.20%

1.60%

13.20%

2%

15.60%

3.60%

4%

1.60%

3%

0.20%

Televizioni në gjuhën serbe

Televizioni në gjuhën shqipe

Mediat e shtypura (revista, gazeta, javore
etj.) në gjuhën serbe

Mediat e shtypura (revista, gazeta, javore
etj.) në gjuhën shqipe

Portalet e internetit/rrjetet shoqërore në
gjuhën serbe

Portalet e internetit/rrjetet shoqërore në
gjuhën shqipe

Deklaratat dhe shpjegimet e negociatorëve
të Beogradit

Deklaratat dhe shpjegimet e negociatorëve
të Prishtinës

Deklaratat dhe shpjegimet e përfaqësuesve
të Bashkimit Evropian

Deklaratat dhe shpjegimet e organizatave të
tjera ndërkombëtare dhe ambasadave

Deklaratat dhe shpjegimet e politikanëve
lokal serbë

Deklaratat dhe shpjegimet e politikanëve
lokal shqiptarë

0 100 200 300 400

Burimi i informacionit për Dialogun e Brukselit:
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Të anketuarit besojnë se nuk janë informuar sa duhet për Dialogun 

e Brukselit dhe këtë e thonë më shumë se 246 (49.2%), ndërsa 149 

(29.2%)  pretendojnë se janë pak të informuar, ndërsa vetëm 65 (13%) 

thonë se janë të informuar sa duhet. Përgjigje të qartë konfirmuese dhanë 

37 (7.4%) të anketuar, ndërsa 6 (1.2%) të anketuar besojnë se nuk janë 

ofruar opsione të duhura me të cilën do t’i përgjigjeshin pyetjes. 

 

Karakteristike është se shumica të anketuarve konsiderojnë se nuk 

janë të informuar sa duhet për Dialogun e Brukselit, gati gjysma. Një 

numër shumë i vogël i të anketuarve ishin të informuar për rrjedhën e 

deritashme të Dialogut të Brukselit, vetëm 102 (20.4%) e të anketuarve. 

 

 

 

 

7.40%

49.20%

13.00%

29.20%

1.20%

SA TË ANKETUAR KONSIDEROJNË SE JANË TË 
INFORMUAR PËR DIALOGUN E BRUKSELIT?

Po Jo Jam informuar sa duhet Jam i informuar pak Asnjëra nga të ofruarat



RAPORTI 

A janë të gatshme komunitetet në Kosovën qendrore për pasojat/përfitimet potenciale të 

marrëveshjes gjithëpërfshirëse Prishtinë-Beograd? 

 

12 

 

 

Sa i përket sasisë së informatave për Dialogun e Brukselit në 

publik, 269 (53.8%) e të anketuarve mendojnë se nuk ka, 116 (23.2%) 

thonë se ka për tema të caktuara, 30 (6%) se nuk ka për tema të caktuara e 

61 (12.2%) të anketuar thanë se nuk dinë. Vetëm 24 (4.8%) e të 

anketuarve mendojnë se ka mjaft informata për Dialogun e Brukselit, e 30 

(6%) mendojnë se ka mjaft informata për tema të caktuara. 

 

4.80%

53.80%
23.20%

6.00%

12.20%

A ka në publik mjaft informata për Dialogun e 
Brukselit?

Ka Nuk ka Për tema të caktuara, ka Për tema të caktuara, nuk ka Nuk e di



RAPORTI 

A janë të gatshme komunitetet në Kosovën qendrore për pasojat/përfitimet potenciale të 

marrëveshjes gjithëpërfshirëse Prishtinë-Beograd? 

 

13 

 

 

Shumica e të anketuarve të cilët u përgjigjën se në publik nuk ka 

informata të mjaftueshme në lidhje me Dialogun e Brukselit mendojnë se 

ato nuk ndahen qëllimisht sepse nuk janë në interes të qytetarëve. 192 të 

anketuar (36%) e mendojnë këtë, ndërsa 132 (25%) thonë se qytetarët nuk 

janë të interesuar të informohen. 162 të anketuar (31%) mendojnë se 

politikanët në përgjithësi nuk ndajnë informacionet, ndërsa 13 (2%) 

mendojnë se opozita lokale do të keqpërdorte procesin dhe se situata 

politike do të komplikohej më tej nëse të gjitha informacionet do të 

ndaheshin në publik. Një numër i vogël, 30 prej tyre (6%) nga numri i 

përgjithshëm i të anketuarve, nuk kanë qëndrim ose mendojnë se është 

diçka tjetër. 

 

31%

2%

25%

36%

6%

Pse nuk ka informata të mjaftueshme në lidhje 
me Dialogun e Brukselit në publik?

Politikanët në përgjithësi nuk ndajnë informata

Që të mos e keqpërdorin procesin opozitat lokale dhe të komplikojnë më shumë
situatën politike

Qytetarët nuk mundohen të informohen

Nuk ndahen qëllimisht sepse nuk janë në interes të qytetarëve

Diçka tjetër
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Shumica e të anketuarve nga 

Kosova qendrore, 263 (56.6%), thonë 

se i njëjti informacion nuk jepet nga 

të gjitha palët në Dialogun e 

Brukselit, gjë që tregon mos 

transparencën e bisedimeve në 

Bruksel, si dhe paraqitjen jo të 

sinqertë të përfaqësuesve të ekipeve 

negociuese. 86 (17.2%) të anketuar 

mendojnë se vetëm nganjëherë të 

gjitha palët japin të njëjtin 

informacion, 74 (14.8%) të anketuar 

nuk e dinë nëse të gjitha palët japin të 

njëjtin informacion, ndërsa vetëm 12 

(2.4%) të anketuar janë përgjigjur po. 

45 (9%) të anketuar thonë se të gjitha 

palët nganjëherë nuk japin të njëjtin 

informacion. 

274 (54.8%) të anketuar 

mendojnë se përfaqësuesit politik me 

qellim paraqesin një interpretim të 

ndryshuar të informacionit për të 

treguar veten si fitues, 33 (6.60%%) 

mendojnë se edhe vetë përfaqësuesit 

politik nuk e kuptojnë se çfarë është 

rënë dakord në Bruksel, ndërsa 133 

ose 26.6% të anketuar mendojnë se 

janë të dyja. 

Shumica e të anketuarve besojnë se negociatorët, për shkak të 

dëshirës për t’u paraqitur si fitues, qëllimisht në publik paraqesin 

informacione të ndryshuara për negociatat dhe për këtë arsye publiku 

informohet ndryshe nga ndërmjetësit dhe ndryshe nga ekipet negociuese. 

2.40%

17.20
%

56.60
%

9.00%

14.80
%

Mendimi i të 
anketuarve nëse japin 

të gjitha palët të 
njëjtin informacion 

mbi rezultatet e 
dialogut

Po Nganjëherë po

Jo Nganjëherë jo

Nuk e di

54%

6.60%

26.60
%

12.00
%

Nëse jo, pse?

Politikanët trillojnë informatat

Politikanët nuk e kuptojnë se
çfarë është rënë dakord

Të dyja

Diçka tjetër
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Përgjegjësinë kryesore për ofrimin e informacionit mbi Dialogun e 

Brukselit, sipas mendimit të komunitetit serb në jug të Ibrit, kanë të gjithë 

përfaqësuesit barabartë dhe këtë e thonë 204 (25) të anketuar. Gjithsej 

168 (21%) persona mendojnë se përfaqësuesit e Bashkimit Evropian kanë 

përgjegjësinë kryesore për ofrimin e informacionit. 148 (18.5%) të 

anketuar mendojnë se përfaqësuesit e autoriteteve në Beograd kanë 

përgjegjësinë kryesore për ofrimin e informacionit, ndërsa 124 (15.5%) 

thonë se përgjegjësinë kryesore kanë autoritetet e Prishtinës. 92 (11.5%) 

të anketuar besojnë se mediat kanë përgjegjësinë kryesore për sigurimin e 

informacionit mbi Dialogun e Brukselit. (Tetë) 8 ose (1%) e të anketuarve 

shohin përgjegjësinë tek organizatat joqeveritare, ndërsa 20 (2.5%) prej 

tyre mendojnë se askush nuk është përgjegjës. 32 persona (4%) mendojnë 

se përfaqësuesit lokal serb kanë përgjegjësinë për ofrimin e informacionit, 

ndërsa 4 të anketuar (0,5%) mendojnë se është dikush tjetër. 

15.50%

18.50%

21.00%

4.00%

25.50%

11.50%

1.00% 2.50% 0.50%

Kush është më përgjegjës për dhënien e 
informacioneve rreth Dialogut të Brukselit?

Përfaqësuesit e pushtetit në Prishtinë Përfaqësuesit e pushtetit në Beograd

Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian Përfaqësuesit politikë lokal serbë

Të gjithë përfaqësuesit barabartë Mediat

Organizatat joqeveritare Askush

Dikush tjetër
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Në pyetjen kujt i besojnë të anketuarit më shumë, 288 nuk i 

besojnë askujt, që ishte edhe përgjigjja më e zakonshme me 36%. 

pjesëmarrje Të anketuarit në hulumtim më së shumti u besojnë 

përfaqësuesve të pushtetit në Beograd, 284 ose 35.5% prej tyre. 

Përfaqësuesve të Bashkimit Evropian u besojnë 68 (8.5%) persona, ndërsa 

40 (5%) të anketuar u besojnë përfaqësuesit politik lokal serb, ndërsa 28 

(4%) të anketuar u besojnë mediave të huaja. Shumë pak të anketuar kanë 

besim tek përfaqësuesit në Prishtinë, organizatat joqeveritare dhe mediat 

lokale. 

 

4.00%

35.50%

8.50%
5.00%

2.50%

3.50%

3.00%

36.00%

2.00%

Kujt i besoni më shumë kur bëhet fjalë për 
informacione rreth Dialogut të Brukselit?

Përfaqësuesve të pushtetit në Prishtinë Përfaqësuesve të pushtetit në Beograd

Përfaqësuesve të Bashkimit Evropian Përfaqësuesve politik lokal serb

Përfaqësuesve të mediave lokale Mediave të huaja

Organizatave joqeveritare Askujt

Dikujt tjetër
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INFORMIMI PËR RRJEDHËN E DIALOGUT TË 

BRUKSELIT DERI MË TANI 

 

 

 

Të anketuarit nuk janë të njoftuar sa marrëveshje janë nënshkruar 

në Bruksel, madje 72.4% ose 362 të anketuar e thonë këtë, ndërsa 35 

(7%) thonë se janë nënshkruar 3 (tri) marrëveshje, 36 (7.2%) thonë se 4 

(katër ), 33 (6.6%) thonë janë nënshkruar 2 (dy) dhe 34 (6.8%) 

konsiderojnë se është nënshkruar vetëm një marrëveshje. 

 

 

Shumica e të anketuarve nuk e dinë sa marrëveshje janë 

nënshkruar, gjë që tregon se të anketuarit nuk janë të informuar për 

rrjedhën e dialogut dhe se procesi nuk është transparent sa duhet.  

6.80%
6.60%

7.00%

7.20%

72.40%

Sa marrëveshje janë nënshkruar deri më tani në 
Bruksel?

1 2 3 4 Nuk e di



RAPORTI 

A janë të gatshme komunitetet në Kosovën qendrore për pasojat/përfitimet potenciale të 

marrëveshjes gjithëpërfshirëse Prishtinë-Beograd? 

 

18 

 

 

Të anketuarit kanë mendime të ndryshme për atë çfarë është 

dakorduar përmes Dialogut të Brukselit deri më tani, kështu që 136 (17%) 

të anketuar pohojnë se asgjë nuk është dakorduar plotësisht, 100 (12.5%) 

thonë se është dakorduar liria e lëvizjes, si dhe patentë shoferët, targat e të 

ngjashme, 128 (16%) thonë se është dakorduar asociacioni/shoqata e 

komunave me shumicë serbe, të cilën serbët e quajnë Asociacioni i 

komunave serbe (AKS). 116 (14.5%) të anketuar mendojnë se është 

dakorduar marrëveshja për energjetikë dhe telekomunikacion, 28 

mendojnë se asgjë nuk është dakorduar, 96 (12%) thonë se është 

dakorduar integrimi i institucioneve gjyqësore serbe në kornizën juridike 

të Kosovës, 84 (10.5%) thonë se zgjedhjet lokale dhe zgjedhja e 

përfaqësuesve lokalë janë rezultat i marrëveshjes në Bruksel, ndërsa 92 

(16%) 128

(11.5%) 92

(12%) 96

(10.5%) 84

(14.5%) 116

4(0.5%)

(1.5%) 12

(0.5%)4

(12.5%) 100

(17%) 136

(3.5%)28

Asociacioni/Shoqata e komunave serbe

Integrimi i strukturave serbe të sigurisë
(policia dhe mbrojtja civile) në kornizën…

Integrimi i institucioneve gjyqësore serbe në
kornizën juridike të Kosovës

Zgjedhjet për përfaqësuesit lokalë (zgjedhjet
komunale)

Energjia dhe telekomunikacioni

Integrimi i dy palëve në Bashkimin Evropian

Integrimi i Kosovës në organizatat
ndërkombëtare

Njohja e Kosovës nga Serbia si shtet

Liria e lëvizjes (patentë shoferi, targat etj.)

Asgjë nuk është dakorduar plotësisht

Asgjë nuk është dakorduar

Sipas mendimit tuaj, çfarë është dakorduar deri 
tani përmes Dialogut të Brukselit (marrëveshja)? 
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(11.5%) thonë se integrimi i strukturave të sigurisë serbe është një nga 

rezultatet e dialogut në Bruksel. 

Se nuk kanë 

qëndrim të caktuar për 

temat që diskutohen në 

Bruksel, respektivisht se 

temat të cilat diskutohen 

edhe janë edhe nuk janë 

relevante dhe të 

rëndësishme për jetën e 

përditshme të qytetarëve, 

mendojnë 209 (41.8%) të 

anketuar, 141 (28.2%) 

thonë se janë shumë 

relevante dhe të 

rëndësishme, 106 (21.2%) 

thonë se nuk kanë qëndrim, 

ndërsa të tjerët, 44 (8.8%) 

konsiderojnë se nuk janë 

relevante. 

172 (34%) të 

anketuar konsiderojnë se në 

dialogun në Bruksel nuk 

është zgjidhur asnjë 

problem, e madje 151 (30%) 

mendojnë se problemet janë 

thelluar më shumë, 113 

(23%) mendojnë se të gjitha 

problemet janë zgjidhur 

pjesërisht, e 55 (11%) thonë 

që vetëm një ose disa 

probleme janë zgjidhur. Vetëm 9 (nëntë) (2%) të anketuar mendojnë se 

janë zgjidhur të gjitha problemet. 

28.20%

41.80%

8.80%

21.20%

A janë relevante dhe të 
rëndësishme temat për të 
cilat bisedohet për jetën e 
përditshëm të qytetarëve?

Shumë relevante

Disa janë relevante, e disa jo

Nuk janë relevante

Nuk kam qëndrim

2%

23%

34%
30%

11%

Cili/at probleme janë 
zgjidhur përmes dialogut 

deri më tani?

Të gjithë

Problemet janë zgjidhur pjesërisht

Asnjë

Problemet janë thelluar më shumë

Vetëm një ose disa probleme janë zgjidhur
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Me zgjidhjet nga Brukseli nuk janë të kënaqur 303 (60,6%) të 

anketuar, 70 (14%) nuk kanë qëndrim, 50 (10%) pjesërisht nuk ishin të 

kënaqur, ndërsa 70 (14.6%) thanë se ishin të kënaqur pjesërisht. Vetëm 4 

(0.8%) të anketuar thanë se ishin të kënaqur me zgjidhjet e dakorduara 

deri tani midis Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel.  

 

Është e qartë se komuniteti serb në Kosovën qendrore nuk është i 

kënaqur me zgjidhjet e deritanishme që rrjedhin nga Dialogu i Brukselit, 

siç tregon fakti se më shumë se gjysma, përkatësisht 303 ose 60.6% të 

anketuar u përgjigjën në këtë pyetje se ishin të pakënaqur. 

0.80%

14.60%

10.00%

60.60%

14.00%

A jeni të kënaqur me zgjidhjet e deritashme?

Jam Pjesërisht jam Pjesërisht nuk jam Nuk jam Nuk kam qëndrim
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Të anketuarit kanë mendime të ndryshme në lidhje me atë se cilat 

probleme të reja janë shfaqur nga dialogu deri më tani, kështu që 129 

(25.8%) thonë se kjo ishte futja e taksës 100% për mallrat serbe, 123 

(24.6%) thonë se janë paraqitur probleme me dokumentacionin, d.m.th. 

mosnjohjen e disa dokumenteve serbe nga institucionet e Kosovës, 67 

(13.4%) të anketuar thonë se Asociacioni/Shoqata e komunave serbe e 

dakorduar, të cilën serbët e quajnë Asociacion i komunave serbe (AKS), 

ende nuk është implementuar. 57 (11.4%) persona thonë se siguria është 

përkeqësuar, 48 (9,6%) mendojnë se ka ndodhur paqëndrueshmëria 

politike dhe 76 (15.2%) thonë se liria e lëvizjes është zvogëluar. 

 

Në nëntor të vitit 2018, qeveria e Kosovës vendosi taksa 100% për 

mallrat nga Serbia, që më së shumti preku komunitetin serb në Kosovën 

qendrore. 

Siguria e 
përkeqësuar

11.40%

Dokumentacio
ni

24.60%

Paqëndrueshm
ëria politike

9.60%

Taksat
25.80%

Liria e lëvizjes
15.20%

AKS
13.40%

SIPAS MENDIMIT TUAJ, CILAT JANË PROBLEMET 
E REJA QË JANË PARAQITUR NGA DIALOGU DERI 

MË TANI?
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122 (24.4%) të anketuar nuk kanë qëndrim se si do të zhvillohet 

Dialogu i Brukselit në të ardhmen, ndërsa 105 (21%) të anketuar 

mendojnë se dialogu do të ngec dhe do të ndërpritet. 109 (22%) të 

anketuar mendojnë se dialogu do të bëhet gjithnjë e më shumë politik dhe 

se aty do të diskutohet njohja e Kosovës, ndërsa 135 (27%) thonë se 

dialogu do të vazhdojë, por nuk do të ketë shumë ndikim në marrëdhëniet 

në Kosovë. Vetëm 29 (5.8%) të anketuar thanë se dialogu do të zhvillohet 

pozitivisht, se problemet praktike do të zgjidhen dhe se bisedimet do të 

kontribuojnë në pajtimin e qëndrueshëm. 

 

5.80%

27.00%

21.80%
21.00%

24.40%

Sipas mendimit tuaj, si do të zhvillohet dialogu 
në të ardhmen dhe a do të nënshkruhet 

eventualisht marrëveshja gjithëpërfshirëse?

Në mënyrë pozitive, do të zgjidhen problemet praktike dhe do të kontribuojë në
pajtimin e qëndrueshëm

Do të vazhdoj me dialog, por nuk do të ketë shumë ndikim në marrëdhëniet në
Kosovë

Do të bëhet gjithnjë e më shumë politike dhe do të diskutohet njohja e Kosovës

Në mënyrë negative, dialogu do të ngecë dhe do të ndërpritet
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Kur u pyetën nëse eventualisht do të nënshkruhej marrëveshja 

gjithëpërfshirëse, 192 (38.4%) të anketuar u përgjigjën se jo, e 157 

(31.4%) mendojnë se do të nënshkruhet, por jo shpejt. Nga 500 të 

anketuar, 137 (27%) prej tyre nuk kanë qëndrim për këtë pyetje, ndërsa 

vetëm 14 (2.8%) mendojnë se shumë shpejt do të nënshkruhet një 

marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. 

 

Sipas mendimit të 

304 (61%) të anketuarve, 

dialogu duhet të 

vazhdojë, 81 (16%) 

mendojnë se nuk duhet të 

vazhdohet, ndërsa 115 

(23%) thonë se nuk kanë 

qëndrim për të. 

 

 

2.80%

31.40%

38.40%

27.40%

Sipas mendimit tuaj, a do të nënshkruhet 
eventualisht marrëveshja gjithëpërfshirëse?

Do të nënshkruhet, shumë shpejt Do të nënshkruhet, por jo shpejt

Nuk do të nënshkruhet Nuk kam qëndrim

Po
60.80%

Jo
16.20%

Nuk kam 
qëndrim
23.00%

A duhet të vazhdojnë 
negociatat në Bruksel me 
synimin për të gjetur një 

zgjidhje gjithëpërfshirëse?

Po Jo Nuk kam qëndrim
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Në pyetjen nëse në 

dialogun në Bruksel duhet të 

përfshihen SHBA-të, Kina dhe 

Rusia, 351 (70%) të anketuar u 

përgjigjen me pohim, 99 (20%) 

prej tyre nuk kanë qëndrim, 

ndërsa 50 (10%) të anketuar 

thonë se në dialogun në Bruksel 

nuk do të duhej të përfshiheshin 

fuqitë më të mëdha botërore. 

 

 

 

Në pyetjen nëse Dialogu i Brukselit ka alternative, 167 (33.4%) të 

anketuar u përgjigjën jo. Që Dialogu i Brukselit ka alternativë u 

përgjigjën 84 (16.8%), ndërsa 249 (49.8%) nuk kishin asnjë qëndrim për 

këtë çështje. 

70.20%

10.00%

19.80%

A e mbështesni vazhdimin 
e dialogut në Bruksel me 

përfshirjen e SHBA-ve, 
Kinës dhe Rusisë?

Po Jo Nuk kam qëndrim

Po
16.80%

Jo
33.40%

Nuk kam qëndrim
49.80%

A ka alternativë Dialogu i Brukselit?

Po Jo Nuk kam qëndrim
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Prej të anketuarve të cilët thanë se Dialogu i Brukselit kishte një 

alternative, 214 (42.8%) e shohin këtë alternativë në bisedimet në Kombet 

e Bashkuara, 209 (41.8%) thonë se alternativë do të ishin bisedimet midis 

serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës, 45 (9%) thonë se do të duhej të ishte 

marrëveshja e bashkësisë ndërkombëtare, ndërsa 32 (6.4%) të anketuar 

thonë se është e nevojshme një zgjidhje e imponuar. 

 

Shumica e të 

anketuarve, 339 (67.8%) 

nuk kanë qëndrim kur 

bëhet fjalë për 

ndryshimin e formatit të 

dialogut në Bruksel dhe 

uljen në nivelin teknik. 

Nga numri i përgjithshëm 

i të anketuarve, 104 

(20.8%) thonë se formati 

nuk duhet të ndryshohet, 

e vetëm 57 (11.4%) 

mendojnë se formati 

duhet të ndryshohet. 

 

6.40%

42.80%
41.80%

9.00%

Nëse po, cila është alternativa?

Zgjidhje e imponuar

Bisedime në KB

Bisedime të serbëve dhe shqiptarëve të
Kosovës

Marrëveshja e bashkësisë ndërkombëtare

11.40%

67.80%

20.80%

A duhet ndryshuar formati i 
dialogut në Bruksel dhe të 

ulet në nivel teknik?

Po Nuk kam qëndrim Jo
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PERSPEKTIVA/KONTEKSTI POLITIK I 

MARRËVESHJES EVENTUALE 

GJITHËPËRFSHIRËSE 

 

Të anketuarit e intervistuar, ose 170 (34%) thonë se një 

marrëveshje gjithëpërfshirëse eventuale do të ndikonte negativisht në 

marrëdhëniet midis serbëve dhe shqiptarëve, qëndrim nuk kanë 132 

(26.4%), e se nuk do të ndikojë thanë 141 (28.2%) të anketuar. Vetëm 57 

(11.4%) të anketuar thanë se do të ndikojë në mënyrë pozitive.  

Shumica e të anketuarve, respektivisht 262 (52.4%) besojnë se nuk 

ka vullnet politik për të arritur eventualisht një marrëveshje 

gjithëpërfshirëse, ndërsa 125 (25%) thonë se nuk dinë nëse ekziston 

vullneti. 40 (8%) të anketuar janë përgjigjur në mënyrë pozitive, ndërsa 

73 (14.6%) nuk kanë qëndrim për këtë çështje. 

11.40%

28.20%
34.00%

26.40%

Sipas mendimit tuaj, si do të ndikojë një 
marrëveshje gjithëpërfshirëse në marrëdhëniet 

midis serbëve dhe shqiptarëve?

Në mënyrë pozitive Nuk do të ndikojë aspak

Në mënyrë negative Nuk kam qëndrim

Po
8.00%

Jo
52.40%

Nuk kam 
qëndrim
14.60%

Nuk e di 
25.00%

A EKZISTON VULLNETI I SINQERTË POLITIK PËR TË 
ARRITUR MARRËVESHJE GJITHËPËRFSHIRËSE?
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Siç tregon studimi ynë, shumica e të anketuarve iu përgjigjën kësaj 

pyetje në mënyrë pohuese, respektivisht që disa marrëveshje të 

nënshkruara shkelen, më saktë 384 (76.8%), ndërsa vetëm 11 (2.20%) 

thanë se nuk shkelen, e 105 (21%) nuk kanë qëndrim. 

 

Një nga arsyet e këtij treguesi është, sipas të anketuarve, mungesa 

e vullnetit të përfaqësuesve shqiptarë për të filluar me realizimin dhe 

zbatimin e marrëveshjes për krijimin e Asociacionit të komunave me 

shumicë serbe (AKS), që i intereson më së shumti serbët nga Kosova 

qendrore. 
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Kur bëhet fjalë për shkeljen e marrëveshjeve të nënshkruara në 

Bruksel, 372 (46.5%) të anketuar thonë se përfaqësuesit politik të 

Prishtinës shkelin marrëveshjet, ndërsa 164% (20.5%) të anketuar 

mendojnë se përfaqësuesit e BE-së e bëjnë këtë. 60 (7.5%) të anketuar 

mendojnë se shqiptarët e Kosovës shkelin Marrëveshjen e Brukselit. 

Përfaqësuesit politik të organizatave të tjera ndërkombëtare dhe 

ambasadave fajësohen nga 84 (10.5%) të anketuar. Sa i përket dështimit 

për të treguar vullnet politik për të nënshkruar eventualisht një 

marrëveshje gjithëpërfshirëse, të anketuarit fajësojnë më së shumti 

përfaqësuesit politik në Prishtinë, 224 (28%), ndërsa 180 (22.5%) të dy 

palët (Beogradin dhe Prishtinën), përderisa Bashkimin Evropian e 

fajësojnë 136 (17%) të anketuar. 
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PASQYRA E SHOQËRISË DHE NDIKIMI I 

PËRGJITHSHËM I ZGJIDHJES TË MUNDSHME 

GJITHËPËRFSHIRËSE NË KOSOVË 

 

 

Kur u pyetën "Cila nga zgjidhjet e ofruara do të ishte më e 

pranueshme për ju në kuadër të një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse", 172 

(34.4%) të anketuar nuk kanë qëndrim, ndërsa për 143 (28.6%) prej tyre 

zgjidhja më e pranueshme është "status quo". Për ndarjen eventuale ishin 

57 (11.4%) të anketuar, 51 (10.2%) për përkufizimin eventual, ndërsa 

vetëm 10 (2%) janë për njohjen pa kushte të Kosovës nga Serbia. 67 

(13.4%) të anketuar konsiderojnë se ekziston një zgjidhje tjetër. 
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Të anketuarit e intervistuar, ose 202 (40.4%) thonë se një 

marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit do të 

kishte ndikim negativ, 129 (25.8%) thonë se nuk do të kishin ndikim fare, 

ndërsa 117 (23.4%) nuk kanë qëndrim.  Vetëm 52 (10.4%) të anketuar 

mendojnë se një marrëveshje gjithëpërfshirëse Prishtinë-Beograd do të 

ndikonte pozitivisht në marrëdhëniet midis serbëve dhe shqiptarëve. 
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Vlerësimi i situatës së sigurisë në Kosovë nga serbët e anketuar 

nga Kosova qendrore pas marrëveshjes eventuale gjithëpërfshirëse është 

shqetësues. Vetëm 42 (8.4%) thonë se situata do të ishte e qetë dhe 

stabile, 104 (20.8%) thonë se do të ishte e qetë por jo stabile, 98 (19.6%) 

nuk kanë qëndrim, 132 (26.4%) mendojnë se do të ishte jo stabile, 65 ( 

13%) se do të kishte tensione, 15 (3%) se do të ndodhte një konflikt 

eventual dhe 44 (8.8%) se situata e sigurisë do të ishte shumë jo stabile. 

 

Serbët e intervistuar nga qendra e Kosovës, siç tregon anketa, 

janë shumë të shqetësuar për situatën e sigurisë pas arritjes eventuale të 

një marrëveshje gjithëpërfshirëse. 
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Pas arritjes eventuale të një marrëveshje gjithëpërfshirëse, të 

anketuarit thonë se situata për pakicat do të ishte e keqe dhe kështu 

mendojnë 203 (40.2%) të anketuar, 176 (35.2%) nuk kanë qëndrim, 42 

(8.4%) se situata është e mirë, 68 (13.6%) thonë se është shumë e keqe, 

dhe vetëm 11 (2.2%) se është shumë e mirë. Kur bëhet fjalë për pozitën e 

komunitetit shumicë, të anketuarit, 174 (34.4%) nuk kanë qëndrim, 157 

(31.4%) se është e mirë, 106 (21.2%) se është shumë mirë, 55 (11%) se 

është e keqe, dhe vetëm 8 (1.6%) të anketuar mendojnë se situata pas një 

marrëveshjeje gjithëpërfshirëse do të ishte shumë e keqe. 

11

42

176

203

68

106

157

174

55

8

0 50 100 150 200 250

Shumë e mirë

E mirë

Nuk kam qëndrim

E keqe

Shumë e keqe

Cila do të ishte situata në Kosovë për komunitetin shumicë pas arritjes
se një marrëveshje gjithëpërfshirëse?

Cila do të ishte situata në Kosovë për pakicat pas arritjes se një
marrëveshje gjithëpërfshirëse?



RAPORTI 

A janë të gatshme komunitetet në Kosovën qendrore për pasojat/përfitimet potenciale të 

marrëveshjes gjithëpërfshirëse Prishtinë-Beograd? 

 

33 

 

 

Një numër i madh i të anketuarve serb nga Kosova qendrore ose 

463 (92) thonë se ka zhvendosje nga Kosova, ndërsa 32 (6.4%) thonë se 

nuk e dinë, e vetëm 5 (1%) të anketuar thonë se nuk ka zhvendosje . 

 

Nëse një marrëveshje eventuale gjithëpërfshirëse do të ndikonte në 

zhvendosjen nga Kosova, 239 (47.8%) të personave të intervistuar thanë 

se nuk do të ndodhte, ndërsa 122 (24.4%) nuk kishin një mendim. Se një 

marrëveshje eventuale gjithëpërfshirëse do të ketë ndikim negativ në 

zhvendosje, respektivisht nëse arrihet do të rritet zhvendosja nga Kosova, 

e thonë 80 (16%) persona, ndërsa 59 (11.8%) thanë se një marrëveshje 

gjithëpërfshirëse nuk do të ndikonte në zhvendosje. 
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KONKLUZIONET 

 

 Serbët nga Kosova qendrore nuk janë të informuar sa duhet për 

Dialogun e Brukselit, numrin e marrëveshjeve, si dhe rëndësinë e 

temave të diskutuara nga Beogradi dhe Prishtina, me 

ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. 

 Komuniteti serb në Kosovën qendrore konsideron se bisedimet 

nuk janë transparente dhe se për ato ka shumë pak informata. 

 Serbët nga Kosova qendrore informohen kryesisht nga media në 

gjuhën e tyre, si dhe nga politikanët (negociatorët) nga Beogradi, 

ndërsa shumë rrallë ose pothuajse kurrë nuk marrin informacion 

nga pala tjetër negociuese. 

 Publiku nuk ka informacione të mjaftueshme në lidhje me 

Dialogun e Brukselit sepse ajo që është rënë dakord nuk është në 

interes të qytetarëve, kështu që negociatorët me qëllim nuk i 

ndajnë ato. 

 Palët negociuese nuk japin të njëjtin informacion për publikun për 

rrjedhën dhe rezultatet e dialogut. 

 Përfaqësuesit politik, respektivisht negociatorët, me qellim 

përshtatin informacionet për të portretizuar veten si fitues. 

 Autoritetet në Beograd, të ndjekura nga mediat, janë më 

përgjegjëse për sigurimin e informacionit mbi Dialogun e 

Brukselit. 

 Serbët nga Kosova qendrore më së shumti i besojnë autoriteteve 

në Beograd. 

 Shumica e të anketuarve nuk e dinë nëse temat e diskutuara në 

Bruksel kanë prioritet.  

 Shumica e serbëve nga Kosova qendrore besojnë se asgjë nuk 

është dakorduar plotësisht në Bruksel. 

 Shumica e serbëve të anketuar konsideron se asnjë problem nuk 

është zgjidhur me dialogun në Bruksel, ndërsa një numër pak më i 

vogël mendon se problemet janë thelluar më shumë. 



RAPORTI 

A janë të gatshme komunitetet në Kosovën qendrore për pasojat/përfitimet potenciale të 

marrëveshjes gjithëpërfshirëse Prishtinë-Beograd? 

 

35 

 

 Të anketuarit nuk janë të kënaqur me zgjidhjet e Brukselit. 

 Të anketuarit nuk kanë një qëndrim të qartë në lidhje me 

mbështetjen për Dialogun e Brukselit, as nëse e mbështesin 

dialogun, as nëse Dialogu i Brukselit ka një alternative, e as nëse 

formati i dialogut duhet të ndryshohet. 

 Shumica e serbëve mendojnë se dialogu i Brukselit do të zgjasë 

për një kohë të gjatë. 

 Të anketuarit fajësojnë negociatorët e Kosovës për shkeljen dhe 

mosrespektimin e marrëveshjeve në Bruksel. 

 Jeta e komunitetit shumicë në Kosovë do të jetë e mirë pas 

zgjidhjes gjithëpërfshirëse. 

 Jeta e komunitetit pakicë në Kosovë do të përkeqësohet pas 

zgjidhjes gjithëpërfshirëse. 

 Për serbët, situata e sigurisë do të përkeqësohet pas zgjidhjes 

gjithëpërfshirëse.  

 Serbët nga Kosova qendrore besojnë se ka zhvendosje nga Kosova 

dhe se do të vazhdoj në një shkallë më të madhe pasi të arrihet një 

marrëveshje gjithëpërfshirëse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAPORTI 

A janë të gatshme komunitetet në Kosovën qendrore për pasojat/përfitimet potenciale të 

marrëveshjes gjithëpërfshirëse Prishtinë-Beograd? 

 

36 

 

REKOMANDIMET 

 

1. Rritja e transparencës për temat, rrjedhën e bisedimeve dhe 

rezultatet e dialogut në Bruksel, dhe adresim më të shpeshtë të 

publikut nga të gjithë pjesëmarrësit në negociata. 

 

2. Si sponsor, Bashkimi Evropian duhet të bëhet pjesëmarrës më 

aktiv në këtë proces dhe të parandalojë negociatorët nga Beogradi 

dhe Prishtina që të paraqesin informacione të ndryshuara me 

qëllim. 

 

3. Qeveritë e Serbisë dhe të Kosovës duhet të krijojnë kushte për 

informimin e rregullt dhe të saktë të publikut për Dialogun e 

Brukselit 

 

4. Ekziston nevoja për përfshirje më intensive të organizatave të 

shoqërisë civile dhe publikut profesional në procesin e 

negociatave dhe realizimin e asaj që është dakorduar. 

 

5. Të vendosen afate të përcaktuara mirë për zbatimin e 

marrëveshjeve të Brukselit. 

 

6. Organizimi më i shpeshtë i debateve publike dhe tryezave të 

rrumbullakëta ndërmjet qytetarëve dhe negociatorëve nga të dy 

palët. 

 

7. Vendosja e një monitorimi më të mirë nga mediat mbi rrjedhën e 

dialogut dhe zbatimin e asaj që është dakorduar. 

 

8. Rritja e aktiviteteve nga ana e institucioneve të Kosovës me qëllim 

të rritjes së sigurisë dhe ndjenjës së sigurisë së komunitetit serb. 
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9. Pjesëmarrja më e shpeshtë e politikanëve në debate publike dhe 

tryeza të rrumbullakëta me temë dialogun. 

 

10. Bashkimi Evropian duhet të ofrojë më shumë shpjegime dhe 

udhëzime në procesin e zbatimit të Dialogut të Brukselit dhe t'i 

paralajmërojë palët në mënyrë interne për pasojat e aktiviteteve të 

tyre. 

 

11. Qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë duhet të përfshihen më shumë 

në fushatat publike për të fituar mbështetjen e qytetarëve për 

nënshkrimin e marrëveshjes gjithëpërfshirëse sa më shpejt që të 

jetë e mundur. 
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„Raporti i anketës për gatishmërinë e komuniteteve në Kosovën 

qendrore për pasojat/përfitimet potenciale të marrëveshjes 

gjithëpërfshirëse Prishtinë-Beograd“ 
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