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Përmbledhje ekzekutive  

 

Përmbledhja e 12-të e Pulsit Publik ofron një vështrim të saktë të treguesve kyç të matur 

nga Anketa Pulsi Publik. Kjo anketë mbledhë të dhëna mbi mendimet e qytetarëve për 

institucionet e Kosovës, me fokus në çështjet politike, ekonomike, të sigurisë, dhe ato 

zhvillimore.  Kjo përmbledhje mbulon periudhën nga muaji prill - tetor 2016 dhe ndjekë traditën 

e raporteve të kaluara duke analizuar situatën në zhvillim në Kosovë1.Përveç këtyre tregueseve 

kyç të zakonshëm nga kjo anketë, ky numër parqet gjithashtu disa vështrime në perceptimet të 

qytetarëve për rëndësinë, përdorimin, njohuritë dhe pritjet për liberalizimin e vizave, dhe se si do 

të ndikonte liria e lëvizjes në jetën e Kosovarëve. Të dhënat 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 se që nga prilli i vitit 2016 ka pas rënie të përgjithshme të 

kënaqshmërisë së Kosovarëve me performancën e institucioneve kyçe ekzekutive, legjislative, 

dhe gjyqësore të Kosovës, si dhe të institucionit të presidentit. Përqindja mesatare e Kosovarëve 

të cilët kanë deklaruar të jenë të kënaqur me institucionet ka rënë në vetëm 21%.  

 

Ngjashëm, rezultatet e anketës së tetorit 2016 tregojnë se që nga prilli i vitit 2016 

mesatarja e Indeksit të Demokratizimit (ID) ka rënë nga 1.13 në 1.04. Rënie vërehet edhe në 

Indeksin e Besueshmërisë Ekonomike (ECI) 2  , i cili aktualisht vlerësohet në 0.94, në krahasim  

me 1.05 në prill të vitit 2016.  

 

 Përveç kësaj, Anketa e fundit e Pulsit Publik gjithashtu ka hulumtuar opinionet e 

qytetarëve në lidhje me procesin e liberalizimit të vizave. Gjetjet zbulojnë që shumica e të 

anketuarve (rreth 90%) e konsiderojnë liberalizimin e vizave një proces të rëndësishëm, në 

mënyrë që të shfrytëzojnë regjimin pa viza për vizita familjare (44%), arsye turistike (20%), dhe 

për punësim (20%). 

 

                                                             
1 Për UNDP, referencat drejt Kosovës kuptohen të jenë në kontekst të Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së (1999) 
2 Shih faqen e fundit të dokumentit për më shumë informacione në lidhje me llogaritjen e dy indekseve 
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Treguesit kyç të Pulsit Publik  

 

Kënaqshmëria e perceptuar me performancën e institucioneve të Kosovës  

 

Rezultatet e Anketës së fundit  të Pulsit Publik tregojnë se që nga prilli i vitit 2016, ka 

pasur një rënie të përgjithshme të kënaqshmërisë së Kosovarëve me performancën e 

institucioneve kryesore ekzekutive, legjislative, dhe gjyqësore të Kosovës si dhe të institucionit 

të presidentit. Konkretisht, përqindja mesatare e kosovarëve të cilët janë të kënaqur me këto 

institucione aktualisht qëndron në vetëm 21%. Sa i përket degës së legjislativit të Kosovës, 

qytetarët kanë vlerësuar performancën e kryetarit të kuvendit dhe vetë kuvendit dhe gjetjet e 

tetorit të vitit 2016 tregojnë se vlerësimet e kënaqshmërisë për këto institucione nuk kanë pësuar 

ndonjë ndryshim rrënjësor në gjashtë muajt e fundit (kanë mbetur në 25% dhe 19%). Sa i përket 

institucioneve ekzekutive, kënaqshmëria e kosovarëve me performancën e institucioneve 

qendrore ka pësuar një ngritje të vogël, ndërsa kënaqshmëria e tyre me performancën e 

kryeministrit (20%) nuk ka pësuar ndonjë ndryshim rrënjësor mes muajve prill dhe tetor 2016.  

Sa i përket institucioneve gjyqësore, kënaqshmëria e qytetarëve me performancën e gjykatave 

është rritur për 4 pikë përqindjeje mes muajve prill dhe tetor 2016. Ndërsa niveli i kënaqshmërisë 

me performancën e prokurorive mbetet - 16% - e njëjtë si në muajin prill 2016. Rezultatet 

tregojnë se mes muajve prill dhe tetor të viti 2016, niveli i kënaqshmërisë me performancën e 

presidentit u ul për 20 pikë përqindjeje 3 (shih tabelën 1). 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
3 Shifra e Tetorit 2016 përfaqëson nivelin e kënaqshmërisë me Presidentin aktual të Kosovës. Ndërsa shifrat e anketës së prillit të 
vitit 2016 paraqesin nivelin e kënaqshmërisë me ish-Presidenten.  
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Tabela 1: Nivelet e kënaqshmërisë së Kosovarëve me institucionet kyçe ekzekutive, legjislative 

dhe gjyqësore të Kosovës 

  
Mars-07 Maj-08 Qer-09 Pri-10 Nën-10 Qer-11 Tet-12 Pril-13 Pril-14 Nën-14 Mar-15 Sht-15 Pri-16 Tet-16 

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% 20.2% 

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% 19.7% 

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% 18.9% 

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% 24.9% 

Kënaqshmëria 

me  

Presidentin 

Presidenti 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% 25.5% 

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% 22.1% 

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% 16.3% 

 

Perceptimet për drejtimin politik të Kosovës 

 

Kur janë pyetur për nivelin e kënaqshmërisë me drejtimin aktual politik të Kosovës, 

shumica e qytetarëve (69%) mbesin të pakënaqur. Sidoqoftë, krahasuar me prillin e vitit 2016, 

anketa më e fundit nxjerr në pah një rënie të pakënaqshmërisë me drejtimin aktual politik të 

Kosovës për 4 pikë përqindjeje. Fatkeqësisht, vetëm rreth 9% të Kosovarëve duket të jenë të 

kënaqur ose shumë të kënaqur me drejtimin aktual politik të Kosovës, dhe pothuajse 22% janë 

neutral mbi këtë çështje (shih Fig. 1).    
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Figura 1: Kënaqshmëria e kosovarëve me drejtimin politik të Kosovës   

 
 

Edhe pse pakënaqshmëria e qytetarëve me drejtimin politik të Kosovës ka rënë, gjetjet 

aktuale tregojnë se përqindja e kosovarëve që janë të gatshëm t'i bashkohen protestave publike 

për arsye politike është rritur ndjeshëm (39%, në krahasim me 25.5% në prill 2016) (Fig 2). Kur 

analizohen këto gjetje nga aspekti i përkatësisë etnike, bëhet e qartë se një përqindje e lartë e 

serbëve të Kosovës (40.5%), pasuar nga të anketuarit shqiptarë të Kosovës (39.5%, në krahasim 

me 28% në prill 2016), janë të gatshëm t'i bashkohen protestave për arsye politike. Për më tepër, 

28% e pjesëtarëve të grupeve tjera etnike (në krahasim me 14% në prill 2016) janë të gatshëm të 

protestojnë për arsye politike.  
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Figura 2: Përqindja e të anketuarve të cilët do të merrnin pjesë në protesta për arsye politike  

 
 

Përveç gatishmërisë së tyre për të protestuar, dhe si një tregues për siguri, të anketuarit 

janë pyetur të vlerësojnë se sa të sigurt ndihen kur ecin në rrugët e Kosovës. Të dhënat e tetorit 

2016 tregojnë se gjatë gjashtë muajve të fundit, përqindja e atyre që nuk ndihen të sigurt kur janë 

në rrugë është rritur, duke arritur në 36%. Megjithatë, gjetjet sugjerojnë se shumica e kosovarëve 

(61%) ndihen të sigurt kur ecin në rrugë (Fig. 3). Analiza gjinore nuk nxjerr në pah dallime të 

konsiderueshme ndërmjet perceptimeve të grave dhe burrave në lidhje me sigurinë. 

 
Figura 3: Perceptimet për sigurinë  
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Indekset e demokratizimit dhe besueshmërisë ekonomike  

 

Rezultatet e anketës së tetorit 2016 tregojnë që prej prillit 2016 mesatarja e indeksit të 

demokratizimit (ID) ka rënë prej 1.13 në 1.04. ID varion nga 0 deri në 3, dhe si e tillë, indeksi 

aktual shpërfaq që shumica e qytetarëve të anketuar nuk kanë opinion pozitiv në lidhje me 

proceset demokratike në Kosovë. Ngjashëm me këtë, gjetjet aktuale shpërfaqin gjithashtu një 

rënie në Indeksin e Besueshmërisë Ekonomike (IBE), e cila aktualisht vlerësohet në 0.94 në 

krahasim me 1.05 në prill të vitit 2016. Duke pasur parasysh që indeksi gjithashtu varion 

ndërmjet 0 dhe 3, është evidente që të anketuarit nuk kanë opinion të favorshëm as për gjendjen 

aktuale të ekonomisë së Kosovës, (figura 4). Të dy indikatorët kanë shkuar paralel me njëri 

tjetrin që nga viti 2011. Gjithashtu ekziston një korrelacion i ndjeshëm statistikor ndërmjet dy 

indikatorëve, fjala është që ata të cilët perceptojnë që proceset demokratike janë duke shkuar në 

drejtimin e duhur gjithashtu kanë opinion pozitiv në lidhje me drejtimin ekonomik. 

 

Figura 4: Indeksi i demokratizimit dhe i besueshmërisë ekonomike 4 

 
 

                                                             
4 Shih faqen e fundit të dokumentit për më shumë informacione në lidhje me llogaritjen e indekseve 

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

Indeksi i Demokratizimit

Indeksi i Besueshmërisë
Ekonomike



 

 
 

8 

 PËRMBLEDHJE E PULSIT PUBLIK  
 

Nëntor 2016  
 

  

Për të përcaktuar se cilët tregues kanë ndikuar në rënien e raportuar në ID-ë, të dhënat 

nga anketa e prillit të vitit 2016 janë krahasuar me të dhënat e anketës në tetor të vitit 2016. Një 

faktor që shkaktuar rënien, është që shumica e qytetarëve kanë besuar përpara që mediat në 

Kosovë e gëzojnë lirinë e shprehjes, mirëpo ky perceptim dal ngadalë është duke rënë nga 47% 

në prill të vitit 2016 në 42% në tetor të vitit 2016. Përveç kësaj, përderisa në prill të vitit 2016, 

30% e të anketuarve besonin që zgjedhjet në Kosovë janë demokratike dhe në përputhje me 

standardet ndërkombëtare, anketa e tetorit të vitit 2016 dëshmon që kjo shifër ka rënë në 28%. 

Një rënie e ngjashme është raportuar në lidhje me besimin që shoqëria civile në Kosovë shërben 

si një monitorues i drejtë i zhvillimeve demokratike; tregues ky që ka shënuar rënie nga 32% në 

30%. Në anën tjetër, numri i qytetarëve të cilët besojnë që kuvendi monitoron performancën e 

institucioneve qendrore është rritur gjatë gjashtë muajve të fundit nga 27% në prill të vitit 2016 

në 31% në tetor të viti 2016. Treguesit tjerë të demokratizimit shpërfaqin ose rritje të besimit të 

qytetarëve ose asnjë ndryshim të ndjeshëm në krahasim me gjetjet e prillit të vitit 2016. (Tabela 

2)   
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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 

që ‘’kryesisht pajtohen”) 

 
 

Ngjashëm sikurse ID, edhe treguesit e Indeksit të Besueshmërisë Ekonomike janë 

analizuar për të përcaktuar çfarë ka ndikuar në rënie të IBE-së. Gjetjet aktuale tregojnë që, 

Po Kryesisht dhe 
Po Plotësisht

Nën-11 Qer-11 Nën-11 Pril-12 Tet-12 Pril-13 Pril-14 Nën-14 Mar-15 Shta-15 Pril-16 Tet-16 Tendenca

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% 28.0%

A e monitoron 
Kuvendi 
perfomancën e 
Qeverisë?

20.7% 20.7% 19.4% 16.7% 17.7% 17.5% 28.5% 21.5% 21.2% 21.8% 26.6% 30.8%

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% 21.6%

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% 42.3%

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% 30.1%

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% 30.4%

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% 17.9%

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% 31.8%

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% 23.8%
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mesatarisht, kosovarët nuk kanë opinion të favorshëm 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 prillit të vitit 2016. 

Rezultatet nxjerrin në pah që pritjet afatshkurta (gjashtë mujore) të kosovarëve për të ardhurat 

totale të familjeve të tyre, si dhe pritjet për kushtet e punësimit, gjashtë muaj nga tash, kanë rënë 

për 5 pikë përqindjeje, gjegjësisht 4 pikë përqindjeje. Përveç kësaj, vlerësimet e qytetarëve në 

lidhje me kushtet aktuale të të bërit biznes dhe ato të punësimit kanë pësuar gjithashtu rënie të 

lehtë (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’’)  

 

 

Perceptimet për problemet më të mëdha me të cilat aktualisht përballet Kosova  

 

Më shumë se tre të katërtat e Kosovarëve (76%) mendojnë që problemet më të mëdha me 

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

anketuarit kanë përzgjedhur papunësinë (48%), varfërinë (21%) dhe korrupsionin (7%) 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. 

Kjo anketë gjithashtu ka treguar se 4% e kosovarëve e konsiderojnë ndotjen e mjedisit dhe 

infrastrukturën rrugore si ndër shqetësimet e tyre më të mëdha. (Fig. 5).   
 

 

 

 

Të favorshme Nën-11 Qer-12 Nën-11 Pril-12 Tet-12 Pril-13 Pril-14 Nën-14 Mar-15 Shta-15 Pril-16 Tet-16 Trend

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% 18.0%

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% 13.1%

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% 7.7%

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% 10.7%
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Figura 5: Perceptimet për problemet më të mëdha me të cilat përballet Kosova vazhdimisht  

 
 

Duke pasur parasysh që papunësia është perceptuar si problemi më i madh i kosovarëve, 

ata janë pyetur për opinionet e tyre në lidhje me mundësitë e punësimit meritor në sektorin 

publik. Gjetjet tregojnë se shumica e kosovarëve mbesin skeptikë lidhur me punësimin meritor 

në sektorin publik. Kur kemi parasysh që sektori publik është punëdhënësi më i madh në 

Kosovë, kjo shifër shpjegon se pse një numër aq i vogël i të anketuarve (11%) janë optimist për 

arritjen e punësimit në gjashtë muajt e ardhshëm (Tabela 3). Gjithashtu, shumica e Kosovarëve 

(77%) besojnë që lidhjet familjare, ryshfetet, lidhjet me partitë politike dhe faktorët tjerë jo-

meritorë janë elementet që ndikojnë në arritjen e punësimit në sektorin publik. Vetëm rreth 23% 

- në krahasim me 19% në prill të vitit 2016 - e të anketuarve besojnë që arsimi, përvoja 

profesionale dhe aftësimi profesional ndihmojnë për punësim në sektorin publik (Fig. 6).  
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Figura 6: Perceptimet për meritokracinë në arritjen e punësimit në sektorin publik 

 
 

Perceptimi i kosovarëve që korrupsioni është i përhapur në shkallë të lartë në shumë 

institucione,  është rritur gjatë gjashtë muajve të fundit (36.5%, në krahasim me 27.5% në prill të 

vitit 2016). Institucionet që perceptohen si më të korruptuarat janë: ofruesit e kujdesit 

shëndetësor (50% në krahasim me 38% në prill 2016), Gjykatat e Kosovës (49% në krahasim me 

42% në prill 2016), Administrata/Institucionet Qendrore (49% në krahasim me 37 % në prill 

2016), Agjencia Kosovare e Privatizimit (46%, në krahasim me 39% në prill 2016) dhe Doganat 

(45% në krahasim me 32% në prill 2016). Edhe pse përqindjet janë rritur edhe për Policinë e 

Kosovës, Organizatat Ndërkombëtare, dhe Bankat, ato ende mbeten institucione më pak të 

perceptuara si të korruptuara. Aktualisht, 21% (në krahasim me 14% në prill 2016) e kosovarëve 

besojnë se korrupsioni është i pranishëm në shkallë të lartë në kuadër të Policisë së Kosovës. 

Përveç kësaj, 28% (në krahasim me 16% në prill 2016) e kosovarëve mendojnë se organizatat 

ndërkombëtare janë të përfshira nga shkalla e lartë e korrupsionit (Tabela 4).    
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Tabela 4: Perceptimet për nivelin e korrupsionit në shkallë të lartë në institucionet kombëtare dhe 

ndërkombëtare në Kosovë  

 
 

Për të kuptuar se çfarë ka ndikuar në perceptimet e kosovarëve në lidhje me praninë e shkallës së 

lartë të korrupsionit në institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë, të anketuarit janë 

pyetur se ku e kanë marrë informacionin për këtë çështje. Gjetjet tregojnë se gati gjysma (49%) 

prej tyre kanë krijuar opinionet e tyre me anë të: mediave të shkruara dhe elektronike, bisedat me 

miq dhe të afërm (34%) dhe burime të tjera (13%). Megjithatë, 12% e të anketuarve theksuan se 

kanë krijuar opinionet e tyre në bazë të përvojave personale, ku për të marrë shërbime të caktuara 

atyre u janë kërkuar para, dhurata ose ndonjë favor tjetër (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nën-10 Qer-11 Nën-11 Pril-12 Tet-12 Pril-13 Pril-14 Nën-14 Mar-15 Shtat-15 Pril-16 Tet-16 Trendi

Shëndetësia (spitalet dhe 
qendrat e mjekësisë familjare) 47.90% 40.70% 49.80% 43.30% 51.60% 50.40% 40.4% 56.2% 52.6% 51.5% 37.9% 49.7%

KEK 52.40% 47.90% 61.20% 47.80% 53.80% 48.80% 24.4% 39.1% 44.7% 35.6% 31.1% 31.4%

Gjykatat 49.70% 41.60% 55.60% 44.50% 47.50% 56.40% 32.2% 42.1% 42.9% 46.9% 42.3% 49.3%

Doganat 45.10% 42.30% 53.70% 43.20% 49.90% 58.90% 22.5% 33.4% 38.7% 41.3% 32.3% 45.2%

Administrata/qeveria qendrore 47.50% 41.40% 43.30% 39.50% 35.70% 46.10% 24.0% 37.5% 38.5% 36.0% 36.6% 49.2%

AKP (Agjencia Kosovare e 
Privatizimit)  52.00% 40.50% 51.90% 49.40% 46.40% 48.70% 24.6% 34.8% 37.1% 38.3% 39.2% 45.7%

Komunat (qeveritë lokale) 32.90% 30.40% 31.90% 30.10% 32.20% 38.90% 20.6% 33.2% 33.8% 28.6% 30.0% 40.2%

Policia e EULEX-it (CIVPOL) 22.90% 26.20% 27.10% 28.30% 28.70% 38.30% 11.1% 16.5% 32.2% 35.2% 28.8% 34.1%

Arsimi (shkollat, universiteti) 14.40% 13.10% 17.30% 26.20% 23.50% 31.60% 13.0% 24.3% 29.3% 29.0% 17.5% 31.0%

ATK (Administrata Tatimore e 
Kosovës)    24.90% 36.50% 38.10% 33.60% 42.50% 16.5% 28.0% 28.1% 25.0% 18.2% 32.5%

PTK 34.00% 32.40% 46.60% 41.80% 45.10% 41.40% 15.4% 21.3% 25.9% 25.2% 18.4% 29.6%

Bankat 14.40% 14.90% 22.00% 20.50% 22.80% 37.50% 12.0% 17.0% 24.3% 23.3% 23.1% 24.4%

Organizatat ndërkombëtare 14.70% 12.30% 20.30% 19.30% 20.80% 24.80% 10.8% 16.2% 20.4% 22.9% 16.0% 28.0%

Policia e Kosovës (PK) 15.20% 15.50% 19.50% 19.40% 28.00% 30.30% 11.5% 16.1% 20.4% 19.0% 13.6% 21.1%
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Figura 7. Vlerësimet e të anketuarve në lidhje me shkallën e pranisë së korrupsionit bazohen në  

 
 

Perceptimet e qytetarëve lidhur me procesin e liberalizimit të vizave me BE në Kosovë 

 

Kjo pjesë e raportit paraqet një analizë të shkurtër të perceptimeve të qytetarëve për rëndësinë, 

shfrytëzimin, njohuritë dhe optimizmin në lidhje me liberalizimin e vizave, si dhe perceptimet 

për përfitimet që liria e lëvizjes do t’iu sjell kosovarëve. Raporti gjithashtu përfshin opinionet e 

qytetarëve lidhur me arsyet se pse Kosova mbetet e përjashtuar nga procesi i liberalizimit të 

vizave. Vlen të theksohet se rezultatet e anketës aktuale (tetor 2016), do të krahasohen me 

rezultatet e të dhënave të mbledhura në prill të vitit 2013. Në të dyja anketat, qytetarëve iu janë 

parashtruar pyetje të ngjashme që lidhen me procesin e liberalizimit të vizave të paraqitura më 

poshtë. Në rajonin e Ballkanit, Kosova është i vetmi vend që nuk gëzon lirinë e lëvizjes për në 

vendet e BE-së. Duke u bazuar në rezultatet e anketës së opinioneve të të dy anketave (2013 dhe 

2016), një shumicë dërrmuese e të anketuarve (rreth 90%) mendojnë se liberalizimi i vizave 

është një proces i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës. Kosovarët gjithashtu janë pyetur se në 

rast të liberalizimit të vizave, cila do të jetë arsyeja kryesore e udhëtimit të tyre. Gjetjet e 

mëposhtme tregojnë se përderisa në prill të vitit 2013, shumica e qytetarëve do të shfrytëzonin 

regjimin e udhëtimit pa viza për vizita turistike, vizita familjare dhe qëllime punësimi, 
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perceptimet ndryshuan kur e njëjta pyetje iu parashtrua të anketuarve në tetor të vitit 2016. 

Numri i atyre që do të shfrytëzojnë regjimin e udhëtimit pa viza për vizitat familjare u rrit në 

44%, në krahasim me 22% në prill të vitit 2013. Ndërsa përqindja e atyre që do ta bëjnë këtë për 

arsye turistike ka rënë në 20%, në krahasim me 34.5% në prill të vitit 2013. Rezultati më 

shqetësues në këtë tabelë është se numri i të anketuarve që kanë përzgjedhur punësimin si arsyen 

e tyre kryesore për të udhëtuar në vendet evropiane është rritur gjatë tri viteve të fundit (20%, në 

krahasim me 14% në prill të vitit 2013). Duke pasur parasysh që liberalizimi i vizave nuk vlen 

për qëllime punësimi, ky rezultat tregon se ky grup i të anketuarve nuk është i informuar mirë për 

procesin e liberalizimit të vizave dhe aplikimin e saj. Gjithashtu, përderisa në prill të vitit 2013, 

13% e kosovarëve theksuan që do të shfrytëzojnë regjimin e  lirë të vizave për qëllime arsimore, 

në tetor të vitit 2016, vetëm 8% e tyre kanë deklaruar se do ta bëjnë këtë për arsye arsimore (shih 

fig 8).  
Figura 8: Në rast të liberalizimit të vizave, cili do të jetë qëllimi kryesor i udhëtimit tuaj në vendet 

evropiane 

 

21.8%

34.5%

14.2%

12.6%

3.2%

1.7%

1.8%

4.0%

0.4%

0.5%

0.3%

44.4%

20.2%

20.1%

7.8%

2.7%

2.4%

1.9%

0.3%

0.1%

0.1%

0.0%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Vizita familjare

Vizita turisktike

Punësim

Arsim

Shëndetësi

Afarizëm

Qëndrim të përhershëm

NA

Sport

Vizita zyrtare

Kulturë

Tet-16 Pri-13



 

 
 

16

 PËRMBLEDHJE E PULSIT PUBLIK  
 

Nëntor 2016  
 

  

 

Vonesa në liberalizimin e vizave me BE-në për kosovarët konsiderohet një barrierë për lirinë e 

lëvizjes përtej kufijve të Kosovës. Megjithatë, pavarësisht rregullave dhe rregulloreve 

burokratike për marrjen e vizave në sistemin aktual, çdo ditë pune ka radhë të gjata përpara 

pothuajse të gjitha ambasadave funksionale në Kosovë. Pavarësisht se njerëzit duhet të përballen 

me procedura të gjata, shpenzime të larta, dhe orë të gjata të pritjes, figura 9 tregon se rreth 10% 

e të anketuarve kanë aplikuar për një vizë Shengen gjatë vitit të kaluar. Gjetjet tregojnë se numri 

i kosovarëve që aplikojnë për vizë Shengen është rritur gjatë tri viteve të kaluara duke pasur 

parasysh se vetëm 6.5% e kosovarëve janë përgjigjur pozitivisht, kur e njëjta pyetje u është bërë 

në prill të vitit 2013. (shih figurën 9). 

 

Figura 9: A keni aplikuar për vizë Shengen gjatë vitit të kaluar? 

 
 

Kur u pyeten personat që kishin aplikuar për vizë Shengen gjatë vitit të kaluar, nëse aplikimet e 

tyre ishin të suksesshme, pjesa më e madhe e tyre (60%) kanë deklaruar se ata arritën të marrin 

vizë, ndërsa aplikimet e dyzet për qind të aplikuesve ishin refuzuar (shih figurën 10).   
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Figura 10: Statusi i aplikimit i të anketuarve  të cilët kishin aplikuar për  vizë Shengen në vitin e kaluar  

 
 

Kosovarët u pyeten se cilat janë arsyet që Kosova nuk është përfshirë në regjimin pa viza. 

Shumica e të anketuarve (42%) mendojnë se kjo ndodh "për shkak se institucionet e Kosovës 

nuk i kanë përmbushur kriteret e nevojshme", të pasuar nga 23% e kosovarëve të cilët theksuan 

se kjo ndodhë për shkak të "problemeve me Serbinë", dhe 21% e atyre që theksuan se kjo ndodhë 

për shkak të "pesë vendeve të BE-së që nuk e kanë njohur Kosovën”. Një numër i 

konsiderueshëm i kosovarëve mendojnë se Kosova është lënë jashtë regjimit pa viza "për shkak 

të situatës ekonomike dhe politike" (17%, respektivisht 15%), si dhe "për shkak të imazhit të keq 

që Kosova ka në Evropë” (13%).(Shih figurën 11) 
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Figura 11: Pse mendoni se Kosova është lënë jashtë regjimit pa viza (zgjedhje të shumëfishta)?  

 

Kur është fjala për akterët përgjegjës - dhe duke pasur parasysh se qytetarët duhet të kërkojë 

llogari nga përfaqësuesit e institucioneve të tyre - është inkurajuese se shumica e të anketuarve 

(61%) i bëjnë institucionet e Kosovës përgjegjëse për mos finalizimin e procesit të liberalizimit 

të vizave ende për Kosovën. Përafërsisht 22% mendojnë se Bashkimi Evropian mban këtë 

përgjegjësi. Gjetjet tregojnë gjithashtu se një numër i kosovarëve (6%) nuk janë të informuar 

mirë për akterët që do të duhej të finalizonin procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën, duke 

pasur parasysh se ata ia mveshin këtë përgjegjësi qytetarëve të Kosovës, EULEX-it dhe UNMIK-

ut (shih foto 12). Kur janë pyetur për opinionin e tyre lidhur me afatin kohor të nevojshëm për 

finalizimin e procesit të liberalizimit të vizave për Kosovën, gjetjet tregojnë se qytetarët besojnë 

se ajo do të marrë dy vjet nga tani (figura 12). 
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Figura 12: Sipas opinionit tuaj, kush është përgjegjës që procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën nuk 

ka përfunduar ende? 

 
 

Qëndrimet ndaj votimit 

 

Qëllimet e votimit janë të rëndësishme për të kuptuar gjendjen e përgjithshme politike të 

shoqërisë. 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 (52%, krahasuar 

me 42% në prill të vitit 2016) besojnë që vota e tyre nuk mund të ndihmojë në përmirësimin e 

gjendjes aktuale politike në Kosovë, ndërsa 15% të tjerë nuk janë të sigurt për mundësinë e tyre 

për të ndikuar në këtë gjendje përmes votimit. Megjithatë, në anën tjetër pozitive, 33% e 

votuesve potencial, besojnë që vota e tyre mund të ndihmojë për të ndryshuar gjendjen në 

Kosovë (Fig. 13). 
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Figura 13. Perceptimet për mundësinë për të bërë ndryshim përmes votimit   

                                     
 

Në anketën Pulsi Publik, të anketuarit gjithashtu janë pyetur për preferencën e tyre për 

votim, dhe gjetjet tregojnë që 36% e tyre do të votonin për një parti apo koalicion të caktuar 

politik nëse zgjedhjet do të mbaheshin në një të ardhme të afërt, ndërsa 15% 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 (22%) dhe e atyre që nuk janë përgjigjur fare në këtë pyetje (27%, krahasuar me 

34% në prill të vitit 2016) (Fig. 14). 
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Figura. 14 - Preferencat e votimit  

                             

 

 

Metodologjia  

  

 

Gjetjet e paraqitura në këtë përmbledhje janë bazuar në një anketë me 1,305 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 895 Shqiptarë të Kosovës, 210 Serb të Kosovës  dhe 200 pjesëtarë të 

pakicave jo-Serbe të Kosovës (gjegjësisht Turq, Boshnjakë, Goran, Romë, Ashkali dhe 

Egjiptian). Ekipi që ka realizuar anketën ka përdorur mostrimin e rastësishëm të probabilitetit në 
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shumë faza. Mostra është përfaqësuese e ekonomive familjare në Kosovë. Anketa është realizuar 

nga Index-Kosova (Prishtinë) gjatë muajit shtator dhe tetor të vitit 2016.  

  

 

 

 

Shënim për peshimin e rezultateve të përgjithshme  

 

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, Goran, RAE) 6%. 

 

Sipas regjistrimit të fundit 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 
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Goran 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% Serb 

• 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 

34,000 të tjerë për Serbët e Kosovës, që arrin kështu numrin e tyre të përgjithshëm në rreth 

61,532. Kjo po ashtu e rritë edhe numrin e përgjithshëm të popullsisë së Kosovës në 1,779,825. 

Kur merren parasysh këto ndryshime, peshimi në anketën tonë është bërë në mënyrën si në vijim: 

• 92% Shqiptarë të Kosovës  

• 4% Serb  

• 4% të tjerë (Boshnjak, turq, komunitetet RAE). 

 

Llogaritja e indekseve   

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

rreth 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 0 do të thotë që asnjë nga 
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të anketuarit nuk konsiderojnë që demokratizimi është në rrugën e duhur, ndërkaq rezultati 3 do 

të thotë që të gjithë të anketuarit pajtohen plotësisht se demokratizimi është në rrugën e duhur .  

 

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. 


