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Përmbledhje ekzekutive  

 Përmbledhja e Pulsit Publik ofron një vështrim konciz të treguesve kyç të matur nga Anketa 

Pulsi Publik. Ndër të tjera, kjo anketë mbledhë të dhëna lidhur me mendimet e qytetarëve për 

Institucionet e Kosovës, me fokus në çështjet politike, ekonomike, të sigurisë dhe ato zhvillimore. 

Kjo përmbledhje mbulon periudhën prej Shtatorit 2015 deri në Mars 2016 dhe ndjekë traditën e 

raporteve të kaluara duke analizuar situatën në zhvillim në Kosovë1. Përveç treguesve kyç të 

zakonshëm, ky numër paraqet gjithashtu hollësi lidhur me zhvillimet socio-politike të kohëve të 

fundit në Kosovë. Të dhëna shtesë të marra përmes kësaj ankete do të vihen në dispozicion përmes 

dokumenteve të Analizës së Pulsit Publik dhe Dokumentit të Veprimit.  

 Rezultatet e anketës sugjerojnë që kënaqshmëria e qytetarëve me të gjitha institucionet e 

Kosovës, me përjashtim të Kuvendit, është rritur diku prej 4 – 16 pikë të pëqindjes krahasuar me 

anketën e fundit të Pulsit Publik. Sidoqoftë, perceptimet e qytetarëve për Kuvendin kanë rënë me 

3%. Pavarësisht nga luhatjet e raportuara në perceptimet e qytetarëve, nivelet e përgjithshme të 

kënaqshmërisë së qytetarëve mbesin mjaft të ulëta, ku performanca e Presidentës ka marrë rezultat 

më të lartë, prej 45.7%. Afër 70% të Kosovarëve janë të pakënaqur me orientimin politik aktual të 

Kosovës. Ngjashëm, Indekset e Demokratizimit (ID) dhe ato Ekonomike (IE), që përcjellin 

mendimet e Kosovarëve për praktikat demokratike (siç janë votimi, liria e shprehjes, etj.), 

respektivisht perceptimet për kushtet mbizotëruese ekonomike, kanë pësuar rritje, por vazhdojnë 

të kenë vlerësime të ulëta. Konkretisht, në shkallën prej 1 deri në 3, ID-ja ka shënuar 1.12 pikë dhe 

IE-ja ka shënuar 0.89 pikë.  

 Përveç matjes së këtyre treguesve të zakonshëm, në anketën e fundit të Pulsit Publik 

qytetarët gjithashtu janë pyetur që të diskutojnë për problemet më kryesore me të cilat ballafaqohet 

Kosova tani, si dhe për mendimet e tyre lidhur me çështjet që duhet të diskutohen në Bruksel. Ndër 

të tjera, qytetarët kanë raportuar papunësinë (57.1%), varfërinë (21.4%) dhe korrupsion (5.6%) si 

tri problemet më të mëdha që ndikojnë në mirëqenien e tyre sociale. Sa i përket temave për t’u 

diskutuar në Bruksel, shumica e të anketuarve nga të gjitha përkatësitë etnike besojnë që Brukseli 

luan rol kyç në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përveç gjetjeve të 

theksuara më lartë, ky raport paraqet edhe rezultate tjera për të ofruar një vështrim të hollësishëm 

të gjendjes aktuale në Kosovë.  

                                                           
1 Për UNDP-në, referencat për Kosovën  kuptohen të jenë në kontekst të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së (1999) 
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Treguesit kryesor të Pulsit Publik 

Kënaqshmëria me performancën e institucioneve të Kosovës  

Rezultatet e Anketës së fundit të Pulsit Publik tregojnë se që nga Shtatori i vitit 2015 ka 

pasur një rritje të përgjithshme të kënaqshmërisë së Kosovarëve me performancën e institucioneve 

kyçe ekzekutive, legjislative dhe gjyqësore të Kosovës. Megjithatë, me gjithë rritjen, përqindja 

mesatare e Kosovarëve që janë të kënaqur me këto institucione mbetet e ulët, aktualisht në vetëm 

23%. Në vijim janë paraqitur nivelet e kënaqshmërisë së qytetarëve me secilin nga institucionet e 

sipërpërmendura.  

Presidenti/ja. Pjesëmarrësit në anketë janë pyetur që të vlerësojnë kënaqshmërinë e tyre 

me performancën e Presidentës të Kosovës. Rezultatet tregojnë që prej Shtatorit 2015 deri në Prill 

2016, nivelet e kënaqshmërisë me performancën e Presidentës 2  janë ngritur me 16 pikë të 

përqindjes, duke e bërë këtë nivelin më të lartë të kënaqshmërisë që nga Nëntori i vitit 2014.  

Dega legjislative. Sa i përket degës legjislative të Kosovës, qytetarët kanë vlerësuar 

performancën e Kryetarit të Kuvendit dhe atë të vet Kuvendit. Derisa vlerësimet e kënaqshmërisë 

me Kryetarin e Kuvendit kanë pasur rritje prej 4 pikë të përqindjes, 3% më pak qytetarë kanë 

raportuar se janë të kënaqur me punën e Kuvendit. Rrjedhimisht, Kuvendi mbetet institucioni i 

vetëm legjislativ puna e të cilit është vlerësuar si më pak e kënaqshme në krahasim me anketat e 

mëparshme.3   

Dega Ekzekutive. Sa i përket institucioneve ekzekutive, kënaqshmëria e Kosovarëve me 

performancën e institucioneve qendrore nuk ka nxjerrë në pah ndonjë ndryshim të 

konsiderueshëm, ndërkaq kënaqshmëria e tyre me performancën e Kryeministrit është rritur me 

afërsisht 4 pikë te përqindjes prej Shtatorit të vitit 2015 deri në Prill të vitit 2016.  

Dega e gjyqësorit. Institucionet gjyqësore kanë ndjekur trendin e rritjes së kënaqshmërisë 

së Kosovarëve me institucionet qendrore. Për shembull, niveli i kënaqshmërisë me punën e 

gjykatave të Kosovës është rritur me rreth 4 pikë të përqindjes nga Shtatori 2014 deri në Prill 2016. 

Niveli i kënaqshmërisë me Prokurorinë ka pasur rritje të ngjashme, ku 17%  e qytetarëve, krahasuar 

                                                           
2 Kjo shifër paraqet nivelet e kënaqshmërisë me ish-Presidenten e Kosovës, Atifete Jahjaga.  
3 Pakënaqshmëria me performancën e Kuvendit mund të jetë rritur për shkak se Kuvendi i Kosovës nuk ishte pothuajse funksional për disa muaj 

me radhë nga fundi i vitit 2015 dhe fillimi i vitit 2016. Partitë udhëheqëse dhe opozita nuk kanë mundur të gjejnë gjuhë të përbashkët lidhur me 

implementimin e Asociacionit të komunave me shumicë serbe, kështu janë përdorur gazi lotsjellës dhe masa tjera për të penguar punën e 
Kuvendit.  
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me 13% të raportuar në Shtator të vitit 2015, kanë raportuar se janë të kënaqur me këtë institucion 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1:Nivelet e kënaqshmërisë së Kosovarëve me institucionet kyçe ekzekutive, legjislative dhe 

gjyqësore të Kosovës  

 

Treguesit politik  
Mar 

07 

Maj 

08 

Qer 

09 

Pri 

10 

Nën 

10 

Qer 

11 

Tet  

12 

Pri 

13 

Pri 

14 

Nën 

14 

Mar 

15 

Shta 

15 

Pri 

16 

Kënaqshmëria 

me 

Presidentin/en 

Presidenti/ja 52.0% 74.0% 61.7% 54.9% 30.8% 54.1% 47.1% 45.1% 48.8% 40.7% 30.2% 30.4% 45.7% 

Kënaqshmëria 

me 

Ekzekutivin 

Institucionet 

qendrore 
30.5% 46.9% 53.1% 29.2% 25.1% 32.6% 27.2% 27.0% 44.2% 19.3% 18.1% 17.3% 17.8% 

Kryeministri 54.0% 72.0% 53.8% 36.4% 30.7% 37.6% 27.3% 30.4% 48.5% 34.1% 23.6% 14.6% 18.3% 

Kënaqshmëria 

me 

Legjislativin 

Kuvendi 31.0% 51.4% 53.2% 34.1% 32.1% 41.0% 32.1% 32.3% 46.5% 16.1% 19.3% 19.9% 17.3% 

Kryetari i 

Kuvendit 
35.4% 56.5% 51.6% 36.0% 33.3% 60.9% 44.7% 45.8% 57.8% 23.3% 20.1% 19.8% 24.3% 

Kënaqshmëria 

me Gjyqësorin 

Gjykata 20.0% 21.0% 32.7% 27.2% 18.5% 26.9% 24.3% 16.7% 37.5% 22.8% 17.2% 13.9% 18.4% 

Prokuroria 22.7% 22.7% 31.7% 26.9% 15.1% 20.0% 15.0% 17.7% 38.1% 21.0% 17.0% 12.8% 16.9% 

 

Perceptimet për drejtimin politik dhe ekonomik të Kosovës 

Përderisa kënaqshmëria e Kosovarëve me institucionet kyçe ekzekutive, gjyqësore dhe 

legjislative është përmirësuar, e njëjta gjë nuk mund të thuhet për kënaqshmërinë e tyre me 

drejtimin aktual politik të Kosovës. Më konkretisht, krahasuar me Shtatorin e vitit 2015, anketa 

më e fundit nxjerr në pah një rënie prej 5 pikë te përqindjes në kënaqshmërinë me drejtimin aktual 

politik të Kosovës. Fatkeqësisht, vetëm një pjesë e pakët,  rreth 7% e Kosovarëve, duket se janë 

ose të kënaqur ose shumë të kënaqur me drejtimin aktual politik të Kosovës, dhe pothuajse 20% 

kanë mendim neutral për këtë çështje (Fig. 1).    
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Figura 1: Kënaqshmëria e Kosovarëve me drejtimin politik të Kosovës   

 

  Edhe pse është rritur pakënaqësia e qytetarëve me drejtimin politik të Kosovës, gjetjet 

aktuale tregojnë që përqindja e Kosovarëve që shprehin gatishmërinë për t’iu bashkuar protestave 

për arsye politike ka rënë dukshëm që nga Shtatori 2015, nga 42% në 25.5% (Fig 2). Kur 

analizohen këto gjetje nga aspekti i përkatësisë etnike, del që një përqindje më e madhe e të 

anketuarve Serbë të Kosovës (40%), krahasuar me ata Shqiptarë të Kosovës (28%), janë të gatshëm 

t’u bashkohen protestave për arsye politike. Për më tepër, vetëm 14% e pjesëtarëve të grupeve tjera 

etnike janë të gatshëm që të protestojnë për arsye politike.  

Figura 2: Përqindja e të anketuarve që do të merrnin pjesë në protesta për arsye politike  
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Përveç gatishmërisë së tyre për të marrë pjesë në protestë, dhe si një tregues për sigurinë, 

të anketuarit janë pyetur që të vlerësojnë ndjenjën e tyre të përgjithshme të sigurisë nga dhuna dhe 

krimi në rrugët e Kosovës. Të dhënat nga Prilli i vitit 2016 tregojnë se gjatë gjashtë muajve të 

fundit përqindja e atyre që ndihen të sigurt kur janë në rrugë ka shënuar një rritje të lehtë, duke 

arritur në 68% (Fig. 3). Analiza gjinore nuk nxjerr dallime të konsiderueshme ndërmjet 

perceptimeve të grave dhe burrave në lidhje me sigurinë. 

Figura 3: Perceptimet për sigurinë  

 

Indekset e demokratizimit dhe besueshmërisë ekonomike  

Rezultatet e anketës së Prillit 2016 tregojnë që Indeksi i Demokratizimiti (ID) ka arritur 

vlerësimin më të lartë (1.12 pikë) që nga Prilli i vitit 2014. Kjo do të thotë që më shumë qytetarë 

janë të kënaqur, ndër të tjera, me shkallën e zgjedhjeve të lira dhe të drejta, performancën e 

Institucioneve Qendrore, pavarësinë e sistemit gjyqësor, lirinë e shprehjes dhe të medieve, dhe 

ekzistencën e shoqërisë civile “mbikëqyrëse” në Kosovë. Analiza gjinore nuk nxjerr në pah 

dallime të konsiderueshme ndërmjet mendimeve të burrave dhe grave sa i përket proceseve të 

demokratizimit në Kosovë. Si burrat ashtu edhe gratë raportojnë se janë të pakënaqur me progresin 

e proceseve demokratike në Kosovë. Rrjedhimisht, rezultati më i fundit i ID-së prej 1.12 pikë në 

shkallën prej 0 deri në 3, mbetet i ulët.  
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Figura 4: Indekset e demokratizimit dhe besueshmërisë ekonomike 4 

 

Për të përcaktuar se cilët tregues kanë ndikuar në rritjen e raportuar të ID-së, të dhënat nga 

anketa e Shtatorit të vitit 2015 janë krahasuar me të dhënat nga anketa e Prillit të vitit 2016. Ndër 

të tjera, besimi që Kushtetuta e Kosovës dhe Ligjet e Kosovës respektojnë të drejtat e njeriut ka 

ndikuar më së shumti në këtë rritje. Konkretisht, derisa në Shtator të vitit 2015 vetëm 20% e të 

anketuarve besonin që ligjet e Kosovës respektojnë të drejtat e njeriut, ky tregues është rritur në 

32% në Prill të vitit 2016. Një rritje e ngjashme është raportuar edhe me besimin që shoqëria civile 

në Kosovë shërben si monitorues i besueshëm i zhvillimeve demokratike, tregues ky që është rritur 

nga 23% në 32%. Përveç kësaj, numri i qytetarëve të cilët besojnë që zgjedhjet në Kosovë janë 

demokratike dhe në përputhje me standardet ndërkombëtare është rritur nga 23% në 30%. Për më 

tepër, përqindja e atyre që, pavarësisht nga politikat ditore dhe pritjet për të ardhmen, pajtohen që 

proceset demokratike në Kosovë janë të orientuara në drejtimin e duhur, është rritur nga 15% në 

23%. Në fund, treguesit e tjerë për demokratizim tregojnë rritje të besimit të qytetarëve në zotësinë 

e Kuvendit për të monitoruar performancën e institucioneve publike (27%) dhe në pavarësinë e 

kompetencave vendim-marrëse të gjyqësorit (21%) (Tabela 2).   

 

                                                           
4 Shiko faqen e fundit të dokumentit për më shumë informata lidhur me përllogaritjen e indekseve  
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Tabela 2: Analiza e trendëve të komponentëve të Indeksit të Demokratizimit – përqindja e 

përgjigjeve pozitive në pyetjet për Indeksin e Demokratizimit (përqindja e të anketuarve që 

“pajtohen plotësisht” apo “kryesisht pajtohen”) 

 
Kryesisht Po dhe Plotësisht 

Po 

Nën 

10 

Qer 

11 

Nën 

11 

Pri 

12 

Tet 

12 

Pri 

 13 

Pri  

14 

Nën  

14 

Mar 

15 

Shta 

15 

Pri  

16 

A janë zgjedhjet në Kosovë 

demokratike dhe në 

përputhje me standardet 

ndërkombëtare?  

31.0% 29.3% 23.1% 17.0% 16.2% 15.0% 36.4% 34.0% 26.2% 23.0% 30.3% 

A e monitoron Kuvendi 

performancën e 

Institucioneve Qendrore?  

20.7% 20.7% 19.4% 16.7% 17.7% 17.5% 28.5% 21.5% 21.2% 21.8% 26.6% 

A është sistemi gjyqësor në 

Kosovë i pavarur në 

vendimet që merr? 

13.2% 15.6% 11.3% 12.3% 15.7% 10.6% 24.8% 16.0% 13.6% 17.6% 21.0% 

A gëzojnë mediat në Kosovë 

liri të shprehjes? 
29.2% 33.9% 33.3% 34.7% 37.3% 24.6% 45.4% 39.6% 35.5% 46.5% 47.3% 

A shërben shoqëria civile në 

Kosovë si monitoruese e 

vërtetë e zhvillimeve 

demokratike në Kosovë? 

22.6% 18.9% 20.3% 19.0% 24.4% 18.3% 28.8% 21.3% 19.5% 23.1% 32.1% 

A është duke punuar qeveria 

lokale e juaj (komuna) në 

përputhje me prioritetet e 

qytetarëve të Kosovës?  

27.7% 26.7% 29.0% 25.7% 27.3% 26.1% 32.6% 29.5% 23.3% 27.2% 28.9% 

A është duke punuar Qeveria 

e Kosovës në përputhje me 

prioritetet e qytetarëve të 

Kosovës?  

14.3% 16.1% 14.6% 12.9% 15.3% 16.4% 26.4% 18.2% 11.8% 15.5% 18.9% 

A janë kushtetuta dhe ligjet e 

Kosovës në fuqi demokratike 

dhe a i respektojnë të drejtat 

e njeriut?  

32.6% 27.9% 26.5% 25.9% 26.0% 33.0% 35.3% 24.2% 23.5% 19.8% 31.7% 

Pavarësisht politikës ditore 

dhe duke shikuar përpara 

drejt të ardhmes, a pajtoheni 

se proceset demokratike në 

Kosovë janë 

institucionalizuar dhe janë 

duke shkuar në drejtimin e 

duhur?  

25.6% 24.5% 17.9% 18.1% 18.6% 23.0% 33.0% 19.5% 17.3% 15.4% 23.1% 

 

Ngjashëm sikur Indeksi i Demokratizimit, edhe Indeksi i Besueshmërisë Ekonomike ii 

(IBE), gjithashtu i matur në shkallën 0 – 3, është llogaritur për këtë raport. Bazuar në të dhënat e 

fundit të Pulsit Publik , IBE-ja e përgjithshme e Kosovës është 0.89, krahasuar me 0.87 në Shtator 

të vitit 2015 (Fig. 4). Megjithatë, gjetjet tregojnë që, në mesatare, Kosovarët nuk kanë mendim 

favorizues për gjendjen aktuale të ekonomisë së Kosovës. Për të gjurmuar ndryshimin në 

perceptimin për ekonominë e Kosovës, ekipi i Pulsit Publik ka krahasuar përgjigjet aktuale 

pozitive për IBE-në me ato të Shtatorit të vitit 2015. Rezultatet nxjerrin në pah që pritjet afatshkurta 

(gjashtë mujore) të Kosovarëve për të ardhurat totale të familjeve të tyre, si dhe pritjet për kushtet 
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e punësimit janë rritur me 8 pikë të përqindjes dhe 6 pikë të përqindjes respektivisht. Përveç kësaj, 

vlerësimet e qytetarëve lidhur me kushtet aktuale të të bërit biznes dhe ato të punësimit janë rritur 

me 7 pikë te përqindjes, respektivisht 3 pikë te përqindjes (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Analiza e trendëve të përgjigjeve pozitive në pyetjet për komponentët e IBE-së (përqindja 

e të anketuarve që i shohin këta komponentë si të “favorshëm”) 

 

Të favorshme 
Nën  

10 

Qer 

 11 

Nën  

11 

Pri  

12 

Tet  

12 

Pri  

13 

Pri 

14 

Nën 

14 

Mar 

15 

Shta 

15 

Pri 

16 

Çfarë janë 

pritjet tuaja në 

lidhje me të 

ardhurat totale 

të familjes 

suaj pas 

gjashtë 

muajsh? 

16.8% 12.1% 8.5% 9.9% 9.6% 7.6% 17.0% 19.7% 15.1% 15.9% 23.4% 

Çfarë është 

vlerësimi juaj 

mbi kushtet 

aktuale të 

biznesit? 

10.7% 9.7% 6.0% 7.9% 6.7% 4.8% 11.6% 8.8% 8.1% 8.3% 14.4% 

Çfarë është 

mendimi juaj 

mbi gjendjen 

aktuale të 

punësimit? 

4.0% 3.3% 3.8% 3.4% 3.8% 5.1% 9.2% 7.7% 5.0% 6.8% 10.3% 

Çfarë janë 

pritjet tuaja 

lidhur me 

gjendjen e 

punësimit pas 

gjashtë 

muajsh? 

14.3% 12.4% 8.0% 7.6% 7.4% 6.4% 13.7% 7.3% 6.0% 8.0% 14.0% 
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Perceptimet për problemet më kryesore me të cilat përballet Kosova aktualisht  

Më shumë se tre të katërtat e Kosovarëve (78%) mendojnë që problemet më të mëdha me 

të cilat përballet Kosova aktualisht lidhen me kushtet socio-ekonomike në vend. Në të vërtetë, të 

anketuarit kanë përzgjedhur papunësinë (57.1%), varfërinë (21.4%) dhe korrupsionin (5.6%) si tri 

problemet më të mëdha të cilat ndikojnë në mirëqenien e tyre sociale. Këto shifra mund të 

shpjegojnë pjesërisht rezultatin e ulët të Indeksit të Besueshmërisë Ekonomike në këtë anketë  

(Fig. 6).    

 

Figura 6: Perceptimet për problemet më kryesore me të cilat përballet Kosova 

 

Për shembull, shumica dërmuese e të anketuarve mbesin skeptikë lidhur me punësimin e 

bazuar në merita në sektorin publik (Fig. 7). Kur kemi parasysh që sektori publik është 

punëdhënësi më i madh në Kosovë, kjo shifër shpjegon pse një numër aq i vogël i të anketuarve 

(14%) janë optimist për arritjen e punësimit në gjashtë muajt e ardhshëm (Tabela 3). Më tutje, 

shumica e Kosovarëve (81%) besojnë që lidhjet familjare, ryshfetet, lidhjet me parti dhe faktorët 

tjerë jo-meritorë janë elementet që ndikojne  në arritjen e punësimit në sektorin publik. Vetëm 

rreth 19% e të anketuarve besojnë që arsimi, përvoja profesionale dhe trajnimi profesional 

ndihmojnë për punësim në sektorin publik (Fig. 7).  
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Figura 7: Perceptimet për meritokracinë në arritjen e punësimit në sektorin publik 

 

Bindja që vendet e punës në sektorin publik janë të rezervuara për ata që mund të paguajnë 

ryshfete apo që kanë lidhje familjare tregon që korrupsioni mbetet një prej problemeve kryesore 

me të cilin ballafaqohen Kosovarët aktualisht. Në të vërtetë, një numër i madh i të anketuarve 

mendojnë që korrupsioni në shkallë të madhe është i përhapur në shumë institucione. Ndër 

institucionet që perceptohen si më të korruptuarat përfshihen: Gjykatat e Kosovës (42%), Agjencia 

Kosovare e Privatizimit (39%), ofruesit e shërbimeve shëndetësore (38%), 

Institucionet/Administrata Qendrore (37%), Doganat (32%) dhe Korporata Energjetike e Kosovës 

(31%). Policia e Kosovës, organizatat ndërkombëtare dhe bankat perceptohen si institucionet më 

së paku të korruptuara. Aktualisht, 14% e Kosovarëve (krahasuar me 19% në Shtator të vitit 2015) 

besojnë që korrupsioni në shkallë të madhe është i pranishëm në Policinë e Kosovës. Përveç kësaj, 

16% e Kosovarëve (krahasuar me 23% gjatë Shtatorit të vitit 2015) mendojnë që institucionet 

ndërkombëtare janë të ndikuara nga korrupsioni i shkallës së lartë (Tabela 4).    
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Tabela 4: Perceptimet për nivelin e korrupsionit në shkallë të lartë në institucionet kombëtare dhe 

ndërkombëtare në Kosovë 

  Nën-10 Qer-11 Nën-11 Pri-12 Shta-12 Pri-13 Pri-14 Nën-14 Mar-15 Shta-15 Pri-16 

Shëndetësia  (spitalet 

dhe qendrat e 

mjekësisë familjare) 

47.9% 40.7% 49.8% 43.3% 51.6% 50.4% 40.4% 56.2% 52.6% 51.5% 37.9% 

KEK 52.4% 47.9% 61.2% 47.8% 53.8% 48.8% 24.4% 39.1% 44.7% 35.6% 31.1% 

Gjykatat  49.7% 41.6% 55.6% 44.5% 47.5% 56.4% 32.2% 42.1% 42.9% 46.9% 42.3% 

Doganat   45.1% 42.3% 53.7% 43.2% 49.9% 58.9% 22.5% 33.4% 38.7% 41.3% 32.3% 

Administrata/qeveria 

qendrore 
47.5% 41.4% 43.3% 39.5% 35.7% 46.1% 24.0% 37.5% 38.5% 36.0% 36.6% 

AKP (Agjencia 

Kosovare e 

Privatizimit)  

52.0% 40.5% 51.9% 49.4% 46.4% 48.7% 24.6% 34.8% 37.1% 38.3% 39.2% 

Komunat (qeveritë 

lokale) 
32.9% 30.4% 31.9% 30.1% 32.2% 38.9% 20.6% 33.2% 33.8% 28.6% 30.0% 

Policia e EULEX-it 

(CIVPOL)  
22.9% 26.2% 27.1% 28.3% 28.7% 38.3% 11.1% 16.5% 32.2% 35.2% 28.8% 

Arsimi (shkollat, 

universiteti) 
14.4% 13.1% 17.3% 26.2% 23.5% 31.6% 13.0% 24.3% 29.3% 29.0% 17.5% 

ATK  (Administrata 

Tatimore e Kosovës)  
   24.9% 36.5% 38.1% 33.6% 42.5% 16.5% 28.0% 28.1% 25.0% 18.2% 

PTK  34.0% 32.4% 46.6% 41.8% 45.1% 41.4% 15.4% 21.3% 25.9% 25.2% 18.4% 

Bankat 14.4% 14.9% 22.0% 20.5% 22.8% 37.5% 12.0% 17.0% 24.3% 23.3% 23.1% 

Organizatat 

ndërkombëtare 
14.7% 12.3% 20.3% 19.3% 20.8% 24.8% 10.8% 16.2% 20.4% 22.9% 16.0% 

Policia e Kosovës 

(PK) 
15.2% 15.5% 19.5% 19.4% 28.0% 30.3% 11.5% 16.1% 20.4% 19.0% 13.6% 
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Perceptimet dhe reagimet e qytetarëve për zhvillimet e kohëve të fundit socio-politike në Kosovë 

Një prej temave kryesore të diskutuara gjatë raundit të fundit të bisedimeve ndërmjet 

udhëheqësve Kosovarë dhe Serbë në Bruksel ishte krijimi i Asociacionit të komunave me shumicë 

Serbe në Kosovë. Duke marrur parasysh rëndësinë që i është dhënë kësaj marrëveshjeje, në anketën 

e fundit të Pulsit Publik Kosovarët janë pyetur për mendimet e tyre për këtë çështje. Gjetjet nxjerrin 

në pah që shumica e Serbëve të Kosovës (69%) fuqishëm apo deri diku fuqishëm përkrahin 

themelimin e këtij Asociacioni. Në anën tjetër, shumica e Shqiptarëve të Kosovës (94%) dhe 

komuniteteve tjera në Kosovë (94%) kanë deklaruar se e kundërshtojnë fuqishëm apo deri diku 

fuqishëm krijimin e Asociacionit. Megjithatë, 6% e Shqiptarëve dhe komuniteteve tjera të 

Kosovës, ngjashëm sikur shumica e Serbëve të Kosovës, përkrahin fuqishëm apo deri diku krijimin 

e këtij Asociacioni (Fig. 9).         

 

Figura 9.  Shkalla e përkrahjes për krijimin e Komunitetit/Asociacionit të komunave me shumicë 

Serbe  

 

Për më tepër, gjetjet nxjerrin në pah ngjashmëritë dhe dallimet në mendime ndërmjet 

Shqiptarëve dhe Serbëve të Kosovës për sa i përket Asociacionit. Konkretisht, një numër i 

konsiderueshëm i Shqiptarëve të Kosovës (32%) dhe Serbëve të Kosovës (29%) pajtohen që 

krijimi i Asociacionit u mundëson institucioneve Serbe të vazhdojnë të ekzistojnë në Kosovë. 

Megjithatë, derisa 35% e Shqiptarëve të Kosovës kanë deklaruar se krijimi i Asociacionit 
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nënkupton ndarjen e Kosovës në pjesën e Shqiptarëve dhe atë të Serbëve, vetëm 17% e Serbëve të 

Kosovës kanë të njëjtin mendim. Për më tepër, 6% e Shqiptarëve të Kosovës e konsiderojnë 

Asociacionin të jetë ekuivalent me Republika Srpskas në Bosnjë, ndërkaq 20% e Serbëve të 

Kosovës besojnë që kjo do të nënkuptonte fundin e Institucioneve Serbe në Kosovë. Në fund, rreth 

4% e Shqiptarëve të Kosovës konsiderojnë që ky Asociacion ka një ndikim të papërfillshëm në 

zhvillimin e Kosovës. Shumica e etniciteteve tjera në Kosovë (48%) kanë deklaruar që krijimi i 

Asociacionit nuk është relevant për jetët e tyre (Fig. 8).       

 

Figura 8. Perceptimet lidhur me ndikimin e Komunitetit/Asociacionit të komunave me shumicë 

Serbe 

 

 

 

Përveç mbledhjes së të dhënave lidhur me ndikimin e Asociacionit, anketa gjithashtu ka 

kërkuar informata lidhur me çështjet tjera që Kosovarët i shohin si tema meritore për t’u diskutuar 

në Bruksel. Gjetjet tregojnë që shumica e Shqiptarëve të Kosovës (63%) e shohin Marrëveshjen e 

Stabilizim - Asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian me rëndësi të jashtëzakonshme.  
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Për më tepër, shumica e Serbëve të Kosovës (62.5%) dhe një pjesë e konsiderueshme e Shqiptarëve  

të Kosovës (56%) dhe komuniteteve tjera të Kosovës (52.5%) besojnë që marrëveshja e Brukselit 

për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës është e rëndësishme. Në fund, 

pothuajse 54% e Shqiptarëve të Kosovës dhe 25.5% e Serbëve të Kosovës e konsiderojnë 

marrëveshjen për demarkacionin e kufirit ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës si çështjen më të 

rëndësishme që duhet diskutuar dhe finalizuar përmes marrëveshjes së Brukselit (Fig. 10).     

 

Figura 10. Çështjet e rëndësishme për të diskutuar në Bruksel  

 

 
 

Për shkak të tensioneve politike që aktualisht ekzistojnë ndërmjet institucioneve qendrore 

të Kosovës dhe partive opozitare, të anketuarit janë pyetur nëse i përkrahin apo jo veprimet e 

ndërmarra nga partitë opozitare në Kosovë. Gjetjet nxjerrin në pah që shumica e Kosovarëve (73%) 

miratojnë protestat paqësore të organizuara nga opozita për të sfiduar disa praktika të 

institucioneve qendrore të Kosovës, të cilat opozita i konsideron se janë të papërshtatshme. Krahas 

përkrahjes së protestave paqësore, kërkesa e opozitës për zgjedhje të parakohshme përkrahet nga 

42% e pjesëmarrësve në anketë. Në të njëjtën kohë, vetëm 10% e të anketuarve  miratojnë aktet e 

dhunshme nga protestuesit (hedhjen e gurëve, dëmtimin e pronës publike, etj.). Një përqindje pak 

më e lartë (17%) e të anketuarve kanë shprehur përkrahjen për përdorimin e gazit lotsjellës për të 

penguar punën e Kuvendit të Kosovës (Fig. 11).   
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Figura 11.  Miratimi i veprimeve të ndërmarra nga opozita e Kosovës 

 

 

 

Përveç raportimit për miratimin ose jo ne lidhje me veprimet e opozitës, të anketuarit janë 

pyetur gjithashtu për perceptimin e tyre për veprimet e ndërmarra nga institucionet qendrore të 

Kosovës. Rreth 81% e të anketuarve përkrahin veprimet e ndërmarra nga institucionet qendrore të 

Kosovës. Ndër tjerash, angazhimi i forcave të Policisë së Kosovës për mbrojtjen e Kuvendit të 

Kosovës është përshëndetur nga 42% e të anketuarve. Për më tepër, rreth 39% e Kosovarëve kanë 

miratuar arrestimet e pjesëtarëve të opozitës të cilët dyshoheshin për veprime të jashtëligjshme në 

të kaluarën (Fig. 12).       

 

Figura 12. Miratimi i veprimeve të kohëve të fundit të ndërmarra nga institucionet qendrore të 

Kosovës  
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Më 26 Shkurt 2016, Kuvendi i Kosovës zgjodhi Presidentin e ri të Kosovës. Për të shfaqur 

mospajtimin e tyre me procesin zgjedhor, deputetët opozitarë të Kuvendit nuk morën pjesë në 

ceremoninë e inaugurimit të Presidentit. Sipas rezultateve të anketës, zgjedhja e Presidentit ishte e 

rëndësishme për Kosovarët, pasi që shumica (71%) e kishte ndjekur këtë proces me mjaft interes 

apo deri diku me interes (Fig. 13). Konkretisht, 75.5% e Shqiptarëve të Kosovës, 42% e 

komuniteteve tjera të Kosovës dhe 18% e Serbëve të Kosovës kishin ndjekur zgjedhjet 

Presidenciale.  

Figura 13. Me sa interes e keni përcjellur procesin e zgjedhjes së Presidentit?  

 

Përveç pyetjes nëse e kanë përcjellë me interes zgjedhjen e Presidentit, Kosovarët 

gjithashtu janë pyetur nëse do të miratonin vetë procesin zgjedhor. Anketa e Prillit të vitit 2016 

nxjerrë në pah që pothuajse gjysma e qytetarëve të Kosovës (49%) nuk e përkrahin procesin e 

zgjedhjes së Presidentit. Rreth 35% e të anketuarve miratojnë fuqishëm apo deri diku fuqishëm 

procesin zgjedhor, ndërsa 16% e Kosovarë nuk kishin përgjigje apo nuk kanë ditur si të përgjigjen 

në këtë pyetje (Fig. 14).      
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Figura 14. Shkalla e miratimit të procesit të zgjedhjes së Presidentit  

 

 

 

Qëndrimet kundrejt votimit 

Fatkeqësisht, rezultatet e anketës së fundit zbulojnë se Kosovarët janë shumë skeptikë për 

praktikat e votimit në Kosovë. Një numër i konsiderueshëm i të anketuarve (42%) besojnë që vota 

e tyre nuk mund të ndihmojë që të përmirësohet situata politike aktuale në Kosovë, ndërsa 20% të 

tjerë nuk janë të sigurt për mundësinë e tyre për të ndikuar situatën përmes votimit. Megjithatë, në 

anën tjetër pozitive, 38% e votuesve potencial, krahasuar me 29% në Shtator të vitit 2015, besojnë 

që vota e tyre mund të ndihmojë për të ndryshuar gjendjen në Kosovë (Fig. 15). 

Figura 15. Perceptimet për mundësinë për të bërë ndryshim përmes votimit  
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Në anketën Pulsi Publik të anketuarit gjithashtu janë pyetur për preferencën e tyre për 

votim, dhe gjetjet tregojnë që 34% e tyre do të votonin për një parti apo koalicion të caktuar politik 

nëse do të mbaheshin zgjedhjet, ndërsa 12% nuk kanë preferenca politike. Një tjetër rezultat që del 

në pah është përqindja e lartë e atyre që kanë deklaruar se nuk do të votojnë (20%) dhe atyre që 

nuk janë përgjigjur fare në këtë pyetje (34%) (Fig. 16). 

 

Figure 16. Preferencat e votimit 

 

 
 

Synimet për të votuar janë të rëndësishme për t’i kuptuar për shkak të krizës politike të 

kohëve të fundit dhe diskutimeve që po zhvillohen lidhur me mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve 

të parakohshme. Në të vërtetë, gjetjet konfirmojnë që shumë Kosovarë (42%) pajtohen që zgjedhjet 

e parakohshme duhet të mbahet për Kuvendin e Kosovës (Fig. 17). Megjithatë, 34% e Kosovarëve 

më me dëshirë do të pritnin zgjedhjet e rregullta, që janë të planifikuara të mbahen në vitin 2018. 

Pjesa tjetër e të anketuarve (24%) nuk kanë ditur si të përgjigjen apo nuk kanë pasur përgjigje në 

këtë pyetje.  

 

Figura 17. Preferencat për kohën e zgjedhjeve 

 

 

 

34%

20%

34%

12% Po, do të votoj

Nuk do të votoj

Nuk ka përgjigje

Aktualisht nuk kam ndonjë

preferencë politike

42%

34%

24% Zgjedhjet e parakohshme për

Kuvendin e Kosovës

Zgjedhjet e rregullta në vitin 2018

Nuk e di dhe nuk ka përgjigje



 

20 
 

    PËRMBLEDHJE E PULSIT PUBLIK  

Maj 2016  

 

  

Metodologjia 

Gjetjet e paraqitura në këtë përmbledhje janë bazuar në një anketën me 1,306 qytetarë të Kosovës 

mbi moshën 18 vjeçare. Në mostër janë përfshirë të dyja gjinitë, meshkuj dhe femra nga të gjitha 

komunat dhe rajonet e Kosovës, duke mbuluar zonat rurale dhe ato urbane. Konkretisht, mostra ka 

përfshirë 896 Shqiptarë, 210 Serbë dhe 200 pjesëtarë të pakicave jo-Serbe të Kosovës (gjegjësisht 

Turq, Boshnjakë, Goranë, Romë, Ashkali dhe Egjiptianë). Ekipi që ka realizuar anketën ka 

përdorur mostrimin e rastësishëm të probabilitetit në shumë faza. Mostra është përfaqësuese e 

ekonomive familjare në Kosovë. Anketa është realizuar nga Index-Kosova (Prishtinë) gjatë fundit 

të Marsit dhe fillimit të Prillit të vitit 2016. 

Shënim për peshimin e totaleve  

Anketat e realizuara për Pulsin Publik marrin mostra më të mëdha të pakicave në mënyrë që të 

dhënat të mund të ndahen sipas përkatësisë etnike. Megjithatë kur bëhen përllogaritjet për totalet, 

ekipi bën peshimin sipas shifrave aktuale të popullatës.  

Që nga viti 2002, për peshimin e totaleve në anketat tona për nivel të Kosovës kemi shfrytëzuar 

përqindjet në vijim:  

 Shqiptarë të Kosovës 88% 

 Serbë të Kosovës 6% 

 Të tjerë (Boshnjakë, Turq, Goranë, RAE) 6%. 
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Sipas regjistrimit të popullsisë dhe rezultateve zyrtare nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, 

përbërja etnike aktuale është si vijon: 

Përkatësia etnike Popullata  Përqindja 

Shqiptarë të Kosovës 1,616,869 92.93 

Serbë të Kosovës 25,532 1.47 

Turq të Kosovës 18,738 1.08 

Boshnjakë të Kosovës  27,533 1.58 

Romë 8,824 0.51 

Ashkali 15,436 0.89 

Egjiptian 11,524 0.66 

Goranë 10,265 0.59 

Të tjerë 2,352 0.14 

Gjithsej 1,739,825 100.00 

 

Nëse do t’i aplikonim shifrat e mësipërme në anketat tona, peshimi do të ishte si në vijim: 

 93% Shqiptarë 

 2% Serbë 

 5% të tjerë 

Duke e pasur parasysh që Serbët në pjesën veriore të Kosovës nuk kanë marrë pjesë në regjistrimin 

e popullsisë, së bashku me vështrimin e përgjithshëm që shkalla e pjesëmarrjes së Serbëve në 

pjesën tjetër të Kosovës është më e ulët, ne kemi vlerësuar se duhet të shtojmë edhe 40,000 të tjerë 

për Serbët, që arrin totalin prej 61,532. Kjo gjithashtu rritë numrin e përgjithshëm të popullsisë së 

Kosovës në 1,779,825. 

Kur merren në konsideratë këto ndryshime, peshimi në anketat tona është bërë si në vijim:  

 92% Shqiptarë të Kosovës  

 4% Serbë  

 4% të tjerë (Boshnjakë, Turq, Goranë, RAE). 
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Përllogaritja e indekseve  

i Indeksi i Demokratizimit është një mesatare e përbërë e bazuar në vlerësimin e të anketuarve të nivelit të 

tyre të pajtimit apo mospajtimit lidhur me zhvillimin e proceseve të mëposhtme në Kosovë: shkallën e 

zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, monitorimi i Kuvendit, performanca e institucioneve qendrore, 

pavarësia e sistemit gjyqësor, liria e shprehjes dhe medieve, ekzistenca e një shoqërie civile mbikëqyrëse 

në Kosovë, funksionimin e institucione qendrore në bazë të prioriteteve të qytetarëve, kushtetutës dhe 

ligjeve të bazuara në të drejtat e njeriut dhe nëse qeveritë lokale punojnë në përputhje me prioritetet e 

qytetarëve. Indeksi është vlerë e vazhdueshme e cila mund të sillet nga 0 - 3 (maksimumi), ku rezultati prej 

0 do të thotë që asnjë nga të anketuarit nuk konsiderojnë që demokratizimi është në rrugën e duhur, ndërkaq 

rezultati prej 3 do të thotë që të gjithë të anketuarit pajtohen plotësisht se demokratizimi është në rrugën e 

duhur. 

 
ii Indeksi i besueshmërisë ekonomike është një mesatare e përbërë e cila përllogaritet në bazë të vlerësimit 

të anketuarve për atë se sa të favorshme ose të pafavorshme janë kushtet aktuale ekonomike në Kosovë. 

Konkretisht, të anketuarit vlerësojnë kushtet në vijim: pritjet në lidhje me gjendjen e përgjithshme të të 

ardhurave dhe punësimit të familjes së tyre për gjashtë muajt e ardhshëm dhe vlerësimin e kushteve aktuale 

për biznes dhe të punësimit. Vlerat mund të sillen nga 0 (minimumi) deri në 3 (maksimumi) ku vlerat nga 

0-1.5 tregojnë vlerësim jo të favorshëm të gjendjes ekonomike, ndërsa vlerat 1.5-3 tregojnë vlerësim 

kryesisht të favorshëm. 

 

                                                           


