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Hyrje

Rreth iniciativës OPEN
“Demokracia, hapja dhe perspektivat e 
komunitetit serb në Kosovë - Open” është 
iniciativë e nisur në vitin 2020 që synon të 
zhvillojë një hapësirë  dinamike dhe të hapur 
për diskutim brenda komunitetit serb, dialogun 
ndërmjet serbëve dhe komuniteteve të tjera 
në Kosovë, duke përfshirë dhe institucionet 
përkatëse në nivel lokal dhe qendror.

Anëtarët e Platformës Open janë organizata 
të shquara të shoqërisë civile dhe të 
mediave nga komuniteti serb në Kosovë 
të cilat analizojnë dhe vlerësojnë ndikimin 
e organizatave civile dhe politike në 
demokracinë dhe hapjen e komunitetit serb 
në Kosovë, dhe njëkohësisht përmes analizës 
vlerësojnë karakterin demokratik dhe hapjen 
e institucioneve, politikave dhe proceseve me 
rëndësi për komunitetin serb në Kosovë.

Këto analiza do të ndihmojnë për të parë 
gjendjen aktuale dhe perspektivat e 
komunitetit serb në Kosovë. Njëkohësisht, 
ato do të shërbejë si bazë për aktivitete të 
argumentuara avokuese ndaj qytetarëve, 
institucioneve të qeverisjes lokale dhe 
qendrore dhe komunitetit ndërkombëtar me 
synim intensifikimin e angazhimit të të gjithë 
aktorëve socialë në forcimin e praktikave 
demokratike dhe kulturës së dialogut.

Rreth Studimit
Komuniteti serb në Kosovë përballet 
me probleme të ngjashme si shumica e 
komuniteteve pakicë në botë. Këto probleme 
janë kryesisht të karakterit ekonomik, por 
ekzistojnë edhe në sferën e realizimit të të 
drejtave të njeriut dhe të pakicave. Megjithatë, 

dallimi i rëndësishëm është se serbët e 
Kosovës përballen me pengesa në realizimin 
e këtyre të drejtave, të cilat para tyre po i 
vendos sistemi i dyfishtë i institucioneve, njëri 
nën administrimin e Prishtinës dhe tjetri nën 
atë të Beogradit. Analiza jonë, bashkë me 
hulumtimin e mëparshëm të opinionit publik, 
merret pikërisht me gjetjen e çelësit - si të 
kapërcehen barrierat ekzistuese institucionale 
dhe të zgjidhen problemet e komunitetit.

Ky studim do të shërbejë si bazë, dhe gjetjet 
do të përdoren për prodhimin e një forme 
televizive-dokumentare, e cila përveç këtij 
hulumtimi do të përmbajë edhe histori të 
rindërtuara sipas ngjarjeve të vërteta. Për 
shkak të ndjeshmërisë së përmbajtjes, aktorët 
e këtyre historive do të mbeten anonimë.

Falënderimi
E falënderojmë Fondacionin Kosovar për 
Shoqëri të Hapur (KFOS) për mbështetjen në 
realizimin e këtij studimi, si dhe OJQ-në Aktiv 
nga Mitrovica e Veriut për bashkëpunimin 
e tyre në realizimin e anketës, botuesit, 
përkthyesit, dizajnuesit, organizatorët, 
regjistruesit e të dhënave, korrigjuesit dhe 
lektorët. 
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Ndërtimi i një sistemi të funksionimit ligjërisht 
të rregulluar të shoqërisë në Kosovë, apo 
institucioneve në përgjithësi, si dhe pengimi, 
shmangia dhe anashkalimi i tyre është si të 
thuash, një proces i përhershëm dhe ciklik. 
Një nga arsyet kryesore është fakti se ky 
vend nuk ka funksionuar kurrë i pavarur 
gjatë historisë, por ka ekzistuar si pjesë e një 
shteti më të madh (perandorisë, mbretërisë) 
ose si një territor nën protektorat. Struktura 
etnike e Kosovës, e cila, mes tjerash, nëpër 
periudha të ndryshme përbëhej kryesisht nga 
shqiptaret dhe serbet, dhe e cila ndryshonte 
kryesisht për shkak të migrimit të popullsisë, 
por edhe rritjes natyrore, e diktonte që 
pushtetarëve aktualë si bashkëpunëtorë 
dhe aleatë t›u imponohen herë njëra, e herë 
popullata tjetër. Fakti që pozicionin e afërsisë 
me sundimtarin, përveç përfitimit personal, e 
përdornin edhe për shtypjen e popullit tjetër, 
ka kontribuuar që ndërrimin e sundimtarit 
të vjetër “të huaj” dhe ardhjen e të riut, ta 
përcillte revanshizmi i atyre të shtypurve. 
Krahas barrierave ekzistuese gjuhësore, 
kombëtare dhe deri diku fetare, marrëdhëniet 
e tilla ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve në 
Kosovë kanë rezultuar në mungesë të plotë 
të punës së përbashkët serioze për ndërtimin 
e institucioneve që do t’u shërbenin të gjithë 
qytetarëve. Përkundrazi, mbizotëron mendimi 
se institucionet shërbejnë për ta bërë jetën më 
të vështirë, e jo më të lehtë dhe se “subjektet” 
duhet t’u bëjnë lajka dhe shpeshherë t›u 
japin ryshfet zyrtarëve në institucione për ta 
siguruar mirëqenien e tyre.

Me përfundimin e konflikteve të fundit të 
armatosura dhe vendosjen e demokracisë, 

zakoni i rrënjosur për të sabotuar dhe për 
të dhënë ryshfet, në vend të ndërtimit të 
institucioneve, nuk u zhduk në Kosovë. Ideja 
e çlirimit nga represioni dhe e rivendosjes 
së demokracisë, e cila u mbështet me 
gjithë zemër nga shumica e Bashkësisë 
Ndërkombëtare, nuk arriti t’i kapërcejë të 
metat dhe traditën kronike të një shoqërie të 
paorganizuar. Rrënjën e asaj tradite e përbën 
korrupsioni, që është ende në një nivel shumë 
të lartë, prandaj, më i dëshirueshëm është 
punësimi në institucione (“punë të shtetit”), 
që në thelb të ashtuquajturin “realitet të ri” 
në Kosovë nuk e ndanë me asgjë nga ai i 
vjetri. Ndarjet kombëtare kanë mbetur të 
ngurtësuara që nga viti 1999 dhe vetëm 
prania dhe aktivitetet e Aleancës më të 
madhe ushtarake, si dhe përvoja e reagimit e 
NATO-s ndaj trazirave civile të marsit 2004, 
i pengojnë ato të përshkallëzohen. Nga 
demokracia e re po dalin ndarje dhe aleanca 
të reja brenda-etnike në udhëheqjen me 
institucione, kështu që partia në pushtet nuk 
matet me ndërtimin e tyre (institucioneve – 
vërejtje e autorit), por me masën e ndikimit 
dhe shkallës së bashkëpunimit me ata që 
janë më të rëndësishëm për të ardhmen 
Kosovës – me Bashkimin Evropian dhe 
Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për të gjitha 
këto, “në popull” mbizotëron mendimi se “këta 
tanët nuk pyeten për asgjë”, porse “Amerika 
dhe Evropa” vendosin për gjithçka.

Ata që mbetën jashtë, si të padëshirueshëm 
në margjinat e institucioneve apo të 
përfaqësuar si pakicë në institucione, në 
secilën prej periudhave të historisë kanë 
kaluar më së keqi. Në ditët e sotme ato janë, 

Një përmbledhje e 
shkurtër e situatës në 
terren
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para së gjithash, komunitete pakicë që nuk 
kanë bastione të tyre në shtetet fqinje apo 
amë, siç janë Romët, Ashkalitë, Egjiptianët, 
Goranët, por edhe ato që kanë, si Serbët, 
Malazezët, Turqit, Boshnjakët dhe Kroatët. 
Serbët e Kosovës sigurisht që janë në një 
pozitë më të veçantë në këtë grup, marrë 
parasysh polarizimin më të madh në raport me 
popullin shumicë, Shqiptarët e Kosovës, por 
edhe për sa i përket pozitës aktuale juridiko-
politike të Kosovës dhe marrëdhënieve të 
saja me Serbinë, për zgjidhjen e të cilës 
edhe më tutje po investohen përpjekje të 
mëdha në formën e dialogut të ndërsjellë 
për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet 
Beogradit dhe Prishtinës. Serbët në Kosovë 
nuk e pranuan me gjithë zemër shpalljen 
e pavarësisë, por as nuk e luftuan atë në 
mënyrë të organizuar apo institucionale. 
Në të njëjtën kohë, ata mbetën qytetarë të 
Serbisë me (pothuajse) të gjitha të drejtat 
dhe përfitimet, por u bënë edhe pronarë të të 
gjitha dokumenteve të nevojshme për jetën 
në Kosovë dhe shfrytëzues të shërbimeve të 
administratës lokale1. Në këtë studim do të 
merremi pikërisht me këtë veçori të pozitës së 
serbëve të Kosovës, dhe nëse dhe në çfarë 
mënyre kjo e lehtëson apo e ndërlikon jetën 
dhe funksionimin e tyre.

1 Më shumë detaje lidhur me këtë mund të gje-
ni në Raportin e Konsoliduar OPEN 2020, f. 34
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Anketa në terren u realizua në periudhën 
gusht-shtator 2021 nga OJQ Aktiv, në të gjithë 
territorin e Kosovës. Janë marrë në pyetje 
gjithsej 600 qytetarë të nacionalitetit serb. Sa 
i përket shpërndarjes së të anketuarve në veri 
dhe jug, të cilët janë pothuajse të barabartë 
për nga numri i banorëve në vendbanimet e 
banuara me serbë (58,000 në veri kundrejt 
59,000 në jug sipas listës zgjedhore në 
zgjedhjet e vitit 2017), aty pyetësorët janë 
shpërndarë në mënyrë të barabartë, d.m.th. 
më nga 300. Më tej, sipas vlerësimeve të 
popullsisë që jetojnë në rajone të caktuara, 
shtresimi ishte si vijon:

VERI
Mitrovicë e Veriut 100 të anketuar
Leposaviq 90 të anketuar
Zveçan 60 të anketuar
Zubin Potok 50 të anketuar
JUG
Regjioni i Graçanicës 120 të anketuar
Anamorava 100 të anketuar
Shtërpcë 60 të anketuar
Gorazhdevc 20 të anketuar

O Tabela 1: Numri i të anketuarve sipas 
komunave 

I gjithë hulumtimi është realizuar në atë 
mënyrë që përmes një sistemi pyetjesh të 
shkurtra dhe të thjeshta të merren të dhëna 
që indirekt do të tregojnë për problemet 
e qytetarëve. Pyetësori ishte anonim dhe 
qëllimisht i shkurtër, në mënyrë që të 
anketuarit ta mbanin përqendrimin e tyre dhe 
të jepnin përgjigje më të vërteta. Ai përbëhej 
nga gjithsej 20 pyetje, 4 për të dhënat 

e përgjithshme (gjinia, mosha, arsimimi, 
punësimi) dhe 16 pyetje të ndara në 4 fusha: 
dokumentet personale dhe lëvizshmëria, 
shëndetësia, arsimi dhe administrata lokale. 
Për të gjitha pyetjet, ishte e nevojshme vetëm 
të zgjidhet njëra nga tri deri në gjashtë 
përgjigjet e ofruara (mesatarisht pesë).

Në mostër ishin gjithsej 53% meshkuj dhe 47% 
femra. Përafërsisht gjysma e të anketuarve 
janë të moshës midis 18 dhe 40 vjeç, ndërsa 
gjysma tjetër janë mbi 40 vjeç. Me nivel të 
arsimit fillor janë anketuar 7%, me nivel të 
shkollës së mesme 45%, ndërsa 48% ishin me 
arsim të lartë dhe universitar. Nga numri i 

përgjithshëm i të anketuarve, 23% janë të 
papunë dhe nxënës, ndërsa 65% janë të 
punësuar të përhershëm ose përkohësisht, si 
dhe 12% janë pensionistë. 

Duke qenë se për momentin nuk ka statistika 
zyrtare aktuale për strukturën demografike të 
popullsisë në Kosovë, mund të flasim vetëm 
kushtimisht për përfaqësimin në mostër. 
Megjithatë, ajo që në përgjithësi mund të 
vërehet dhe të konkludohet në lidhje me 

Vështrim i shkurtër mbi 
metodologjinë e studimit
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këtë mostrën e të anketuarve që u përdor 
për analizën tonë është se përfaqësimi 
gjinor është i barabartë dhe proporcional, 
respektivisht se korrespondon përafërsisht 
me përfaqësimin gjinor në Kosovë, ku numri i 
meshkujve është pak më i lartë se ai i femrave, 
nëse marrim parasysh mesataren botërore2. 
Struktura e moshës e të anketuarve gjithashtu 
korrespondon afërsisht me situatën reale, 
sepse kategoritë e ndryshme përfaqësohen 
afërsisht në mënyrë të barabartë: nga 18 deri 
në 29 vjeç janë rreth 30%, rreth 20% janë 
kategoritë 30 - 39, 40 - 49 dhe 50 - 64, ndërsa 
kategoria mbi 65 vjeç është e përfaqësuar 
me rreth 10%. Konsiderojmë se profili arsimor 
i të anketuarve megjithatë nuk e pasqyron 
pamjen reale, sepse pothuajse gjysma (48%) 
janë me diplomë të shkollimit të lartë ose 
universitar, prej të cilëve pothuajse 5% kanë 
diplomë master ose doktoraturë. Arsyeja për 
këtë mund të jetë besimi më i madh të cilin 
Serbët më të arsimuar, në kushtet aktuale, u 
japin anketave të tilla.

2  https://countrymeters.info/en/Kosovo
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Pavarësisht ngjyrës, kombësisë apo fesë, 
problemet e njerëzve në mbarë botën lindin 
për shkak të mosplotësimit të nevojave të 
tyre. Sipas njërës prej teorive të pranuara 
përgjithësisht të nevojave njerëzore, 
autor i të cilës është Psikologu humanist 
amerikan Abraham Maslow3, nevojat më 
të rëndësishme njerëzore janë të renditura 
në mënyrë hierarkike në një lloj piramide. 
Baza e të gjitha nevojave është fiziologjike 
(uji, ushqimi, gjumi...), e ndjekur nga nevoja 
për siguri (puna, prona, kujdesi shëndetësor, 
siguria, arsimi ...), e ndjekur nga nevoja për 
t’u përkitur (dashuria, lidhja, miqësia, grupi...), 
nevoja për vlerësim (respekt, vetëbesim...), dhe 
në fund nevoja për vetë-realizim (kreativiteti, 
morali...). Nën supozimin e arsyetuar se 
shumica e serbëve të Kosovës e kanë të 
zgjidhur kategorinë e parë të nevojave 
themelore të nevojshme për mbijetesë, në 
këtë studim e shqyrtojmë kategorinë e dytë 
të nevojave, të cilat vijnë si një mbindërtim 
i atyre paraprake dhe kanë të bëjnë me 
sigurinë. Termi siguri, në kushtet tona, shpesh 
nënkupton ekskluzivisht sigurinë e një individi 
nga kërcënimi i dhunës. Ky lloj sigurie është 
hulumtuar rregullisht në mesin e pjesëtarëve 
të komunitetit serb në Kosovë, kështu që, për 
shembull, në Analizën e Trendeve të realizuar 
nga OJQ Aktiv për vitin 20214, më pak se 6% 
e të anketuarve besojnë se gjendja e sigurisë 
në Kosovë është përmirësuar; 94% të tjerë 
besojnë se situata është përkeqësuar, ose se 
asgjë nuk ka ndryshuar.

Prandaj, siguria me të cilën kemi të bëjmë në 
këtë studim i referohet ekskluzivisht sigurimit 
të dokumenteve dhe lejeve të nevojshme 
për lëvizje të lirë, realizimin e së drejtës për 
3  https://www.scribd.com/doc/65684313/
Maslovljeva-Hijerarhija-Ljudskih-Potreba
4  f. 50, http://www.ngoaktiv.org/uploads/files/
Analiza%2021%20Final%20Srpski.pdf

arsim e kujdes shëndetësor dhe deri diku 
zhvillimin e projekteve sipërmarrëse dhe 
sigurinë ekonomike. Të gjitha të lartcekurat, 
në këtë pjesë të botës, fatkeqësisht janë të 
lidhura dhe të përshkuara me korrupsion dhe 
aktivitete korruptive, të cilat, megjithëse të 
dukshme, janë të vështira për t’u zbuluar për 
shkak të rrënjëve të thella dhe tradicionale, 
dhe përfshirjes së drejtpërdrejtë dhe përfitimit 
personal të dëshmitarëve dhe aktorëve të 
këtyre veprave. Analiza e Trendeve e lartcekur, 
lidhur me këtë zbulon se pothuajse 44% e të 
anketuarve besojnë se problemet kryesore 
në Kosovë janë krimi dhe korrupsioni5. Vetë 
nëntitulli i kësaj Analize thotë se bëhet fjalë 
për qëndrimet e komunitetit, sepse është 
e vështirë, ose e pamundur, të zbulohet 
korrupsioni përmes anketave. Prandaj, 
hulumtimi ynë do të shërbejë si bazë për 
një formë televizive dokumentare që është 
në përgatitje e sipër dhe në të cilën rastet e 
korrupsionit në këto fusha do të prezantohen 
përmes dramatizimit të aktrimit. Pa zbuluar 
identitetin e aktorëve të ngjarjeve reale, secila 
nga fushat do të përmbajë një prezantim të 
një ose dy rasteve në të cilat redaksia e RTV 
Kim i kishte parë. 

Dokumentet personale dhe 
lëvizshmëria
Serbët e Kosovës, por edhe një pjesë e 
mirë e pakicave tjera, si dhe disa pjesëtarë 
të shumicës në Kosovë, i kanë mbajtur 
dokumentet personale të Republikës 
së Serbisë pas vitit 1999 për disa arsye. 
Arsyeja është mbi të gjitha, lëvizja më e 
lirë drejt Serbisë, por edhe drejt Bosnje dhe 
Hercegovinës, ku ende mund të hyhet me 

5  ibid, f. 25

Gjetjet kryesore
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letërnjoftim të Serbisë, por jo edhe me atë 
të Kosovës. Letërnjoftimi është i nevojshëm 
edhe për realizimin e së drejtës së pronës, si 
dhe të kujdesit shëndetësor dhe mirëqenies 
sociale. Përveç kësaj, shumë persona mbetën 
të punësuar në “institucionet paralele të buta”, 
të cilat operojnë vazhdimisht në sistemin 
serb dhe ofrojnë shërbime të qasshme në 
nivel lokal: siç janë ato sociale, arsimore dhe 
shëndetësore. Këto janë institucione që ende 
formalisht janë nën sistemin administrativ dhe 
juridik të Republikës së Serbisë. Në kuptimin 
narrativ, këto institucione quhen edhe 
“institucione serbe” (Komuna Serbe, Qendra 
Serbe për Shërbime Sociale etj.)6. Termi 
“institucionet e buta paralele” u referohet 
institucioneve që ofrojnë shërbime me interes 
jetik për komunitetin serb në Kosovë, statusi i 
të cilave, për shkak të rëndësisë së tyre, është 
objekt i negociatave të veçanta ndërmjet 
Prishtinës dhe Beogradit7. 

Kur bëhet fjalë për dokumentet themelore 
dhe më të rëndësishme për funksionim 
në sistemin serb, hulumtimi ynë tregon se 
shumica dërrmuese e qytetarëve, siç pritej, 
posedojnë edhe letërnjoftimin (98.1%) edhe 
librezën shëndetësore (95.3%). Pretendimi 
për të pasur librezën shëndetësore 
vërtetohet edhe nga përgjigja në pyetjen e 
mëvonshme për realizimin e së drejtës për 
shërbime shëndetësore, ku e njëjta përqindje 
e të anketuarve thonë se këtë të drejtë e 
realizojnë në shëndetësinë serbe në Kosovë, 
por edhe në Serbi, për të cilën iu nevojitet 
libreza. Gjithashtu, duhet theksuar se librezat 
shëndetësore serbe lëshohen edhe në Entet 
e Kujdesit Shëndetësor dhe Mirëqenies 
Sociale në Kosovë, ndërsa letërnjoftimet 
lëshohen në Administratat e zhvendosura 
të Policisë në Serbi (në Nishka Banjë për 
Prishtinën, në Krushevc për Prizrenin, në 
Kragujevc për Pejën, në Kralevë për veriun 
e Kosovës etj.). Marrë parasysh periudhën e 
vlefshmërisë së dokumenteve personale prej 
10 vitesh, konstatimi është se të anketuarit i 

6 Open 2020 Raporti i konsoliduar, f. 48
7 Ibid, f. 48, fusnota 59

kishin të përditësuara letërnjoftimet së paku 
në vitin 2011, gjegjësisht se procesi i lëshimit 
po zhvillohet në mënyrë të papenguar dhe të 
vazhdueshme deri më sot.
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Letërnjoftimi serb, i lëshuar nga Administratat 
e Policisë të zhvendosura në Serbi është 
gjithashtu dokumenti më i dëshirueshëm për 
të udhëtuar jashtë Kosovës. Deri vonë, ai mund 
të përdorej edhe si konfirmim i identitetit gjatë 
votimit në zgjedhjet e Kosovës kurse ende 
pranohet si dokument i vlefshëm në anën e 
Kosovës të vendkalimeve të integruara. Është 
gjithashtu i vlefshëm për udhëtime në vendet 
fqinje që e kanë njohur Kosovën (Shqipëri, Mal 
të Zi dhe Maqedoni të Veriut), si dhe në ato që 
nuk e kanë njohur (Bosnjë dhe Hercegovinë). 
Me letërnjoftim (ose pasaportë) të Kosovës 
mund të hyhet në Serbi vetëm me një 
dokument të posaçëm shoqërues për lëvizje, 
të lëshuar nga policia serbe në vendkalime, 
ndërsa hyrja në Bosnje dhe Hercegovinë 
nuk lejohet. Posedimi i pasaportës serbe 
(36,9%) në rastin e hulumtimit tonë, nuk flet 
aq shumë për lëvizshmërinë e të anketuarve 
në raport me llojin e pasaportës që ata kanë; 
pasaporta e lëshuar për banorët e Kosovës 
nga Administrata Koordinuese në Beograd 
nuk është nën regjimin pa viza, ndërsa 
Kosovës ende nuk i është dhënë “Shengeni i 

bardhë”8. Me fjalë të tjera, si për pasaportën 
e Kosovës ashtu edhe për pasaportën serbe 
të cilën e lëshon Administrata Koordinuese 
është e nevojshme të sigurohen vizat për të 
udhëtuar në vendet e BE-së kurse udhëtimi 
në vendet e rajonit është pa pagesë9. 

Prandaj, është e logjikshme të supozohet 
se të anketuarit posedojnë vetëm njërën 
pasaportë, gjegjësisht, disa posedojnë vetëm 
pasaportën e Serbisë ndërsa të tjerët vetëm 
të Kosovës, sepse përveç kostos shtesë - nuk 
ka kurrfarë përfitimi shtesë në posedimin e të 
dyjave. Kështu, pjesëmarrja totale e atyre që 
e kanë këtë dokument udhëtimi do të ishte 
pothuajse gjysma e të gjithë të anketuarve, 
më saktësisht 48.3%, nga të cilët 36.9% të 
Serbisë dhe 11.4% të Kosovës.

8  Mundësia e udhëtimit pa viza në vendet anëtare të Bash-
kimi  Evropian dhe qëndrimi deri në 90 ditë për çdo 6 muaj. 
9  Aty bëjnë pjesë Shqipëria, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, 
por edhe Turqia dhe Ishujt Maldive. Përjashtim bën Bosnja 
dhe Hercegovina ku pa pengesa mund të udhëtohet me 
letërnjoftimin serb ose pasaportën, por për pasaportën e 
Kosovës është e domosdoshme të merret viza – në Tiranë. 

O Pyetja: Cilat nga dokumentet serbe i posedoni? 
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Që nga viti 1999 dhe përfundimi i konfliktit, 
dhe veçanërisht që nga viti 2008 dhe 
shpallja e pavarësisë së Kosovës, narrativi 
zyrtar i autoriteteve të Prishtinës dhe shumica 
e opinionit publik përsërisin vazhdimisht se 
serbët e Kosovës nuk duan të integrohen 
dhe ta pranojnë “realitetin e ri” në Kosovë. Kjo 
vazhdon edhe pas Marrëveshjeve të Brukselit 
të vitit 2013, në bazë të të cilave u krijuan katër 
komunat veriore (Mitrovica e Veriut, Zveçani, 
Zubin Potoku dhe Leposaviqi). Përveç këtyre 
komunave, në sistemin e Kosovës u integrua 
policia, gjyqësori dhe një operator mobil 
serb. Pjesë kyçe e marrëveshjes, qëllimi 
përfundimtar i së cilës është integrimi i 
Serbëve të Kosovës, është themelimi i 
Asociacionit/Bashkësisë së Komunave Serbe 
(BKS), e cila edhe pas një dekade ende është 
në pikëpyetje.

Prandaj, befasia e parë e madhe e këtij 
hulumtimi është numri i serbëve që kanë 
letërnjoftim të Kosovës, pavarësisht nëse 
jetojnë në veri apo në jug të lumit Ibër. 
Sipas anketës, rreth 94.5% e të anketuarve 

janë pronarë të dokumentit të identifikimit 
të Kosovës, për lëshimin e të cilit është e 
nevojshme Certifikata e Lindjes (Ekstrakti)10, 
dhe duhet t’i bashkëngjitet edhe një Ekstrakt 
nga Libri i Shtetësisë i Kosovës. Fakti është 
se tani është shumë më e lehtë dhe më e 
thjeshtë për serbët në komunat me shumicë 
serbe të marrin letërnjoftime të Kosovës sesa 
letërnjoftime të Serbisë. Dokumentacioni 
i nevojshëm lëshohet nga zyrat lokale të 
themeluara në zonat serbe, kurse për të 
gjithë të lindurit në Kosovë, procedura 
është e thjeshtë dhe e shpejtë. Megjithatë, 
ndryshe nga dokumentet serbe, ku 100% e të 
anketuarve kanë të paktën njërin dokument, 
për ato të Kosovës janë 5.2% e të anketuarve 
(përafërsisht çdo i njëzeti) që nuk e posedojnë 
asnjërin. 

Pas vitit 1999 në Kosovë janë përdorur targat 
e regjistrimit që kanë shenjën KS (Kosovë), e 
pas kësaj edhe me RKS (Republika e Kosovës), 
ndërsa në rrugë mund të vëreheshin edhe një 

10  https://www.radiokim.net/blog/prak-
ticni-vodic-za-ekstrakt.html

O Pyetja: Cilin dokument të Kosovës e posedoni? 
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numër i madh i veturave me targa të qyteteve 
serbe dhe me shenja të vjetra të qyteteve 
PR (Prishtinë), PZ (Prizren), KM (Mitrovicë e 
Kosovës) etj., veçanërisht në pjesën veriore të 
Kosovës. Megjithatë, në pjesën jugore, shumë 
me të drejtë ngurronin t’i përdorin këto targa 
për të kaluar nëpër zonat urbane,11 ose më 

11  https://www.radiokim.net/vesti/?AID=13240#!

thellë në territorin e Kosovës. Pronarët e këtyre 
automjeteve, të cilët përveç nëpër enklava, 
kishin nevojë të udhëtonin edhe jashtë tyre, 
prej vitesh kanë paguar sigurime të dyfishta 
dhe kanë nxjerrë paralelisht targat e Kosovës 
dhe të Serbisë.

Marrëveshja për lirinë e lëvizjes ndërmjet 
Beogradit dhe Prishtinës u arrit në vitin 2011. 
Ajo parasheh heqjen e targave të vjetra 
serbe me shenja të qyteteve në Kosovë, si 
dhe ri-regjistrimin e atyre automjeteve në 
targat RKS apo në targat me status neutral 
KS, që lëshohen nga institucionet e Kosovës. 
Si shumë marrëveshje të tjera mes këtyre dy 
palëve, as kjo marrëveshje nuk është zbatuar 
në terren; në katër komuna në veri të Kosovës, 
të banuara me shumicë serbe, shoferët i kanë 
mbajtur targat e lëshuara të cilat i lëshon 
MPB-ja e Serbisë. Në vitin 2016, Kosova u 

12  https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-58631026

zotua se do të lëshojë targa KS edhe për pesë 
vite të tjera, të cilat Serbia i pranoi si neutrale 
ndaj statusit, ndërsa shoferët me targa RKS 
gjatë hyrjes është dashur t›i zëvendësojnë ato 
me targa provuese dhe të paguajnë një tarifë 
simbolike12.

Pas skadimit të periudhës pesëvjeçare në tetor 
të vitit 2021, përdorimi i automjeteve me targa 
me shenja të qyteteve të Kosovës u ndalua 
plotësisht në Kosovë, ndërsa për targat me 
shenja të qyteteve të Serbisë u vendos që të 
njëjtave t’iu mbuloheshin simbolet shtetërore 

O Pyetja: A posedoni ju, ose ndonjëri anëtar i familjes automjet? 
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me ngjitëse (stikera). Të njëjtën gjë e vendosi 
edhe Serbia për Kosovën. Sidoqoftë, sondazhi 
ynë u krye pak para këtij ndalimi, duke 
përfunduar në shtator 2021. Pyetja në anketë 
ishte: “A posedoni ju, ose ndonjëri anëtar i 
familjes automjet?”, për të cilën përgjigjet u 
ndanë në kategori sipas llojit të targave, me 
të cilën nuk e kemi vendosur fokusin në atë 
që i anketuari duhet personalisht ta zotërojë 
një automjet, por në atë se cilat shenja janë 
në targa, gjegjësisht, cilat janë nevojat e të 
anketuarve dhe mundësitë e udhëtimit. Një 
në pesë nga të anketuarit, ose anëtarët e 
familjes së tyre, kanë thënë se nuk kanë veturë, 
që është pothuajse proporcion i kundërt me 
statistikat e fundit të Agjencisë së Statistikave 
të Kosovës13. Gjegjësisht, në Kosovë në vitin 
2019 janë regjistruar rreth 300 mijë vetura, 
që është mesatarisht një veturë për çdo 
6 banorë. Edhe pse supozohet se numri i 
veturave është rritur në dy vitet e fundit, kjo 
diferencë vjen për shkak se agjencia mban 
statistika për automjetet e regjistruara, 
ndërsa ne nuk e kemi hulumtuar numrin e 
automjeteve. Nga ata që kanë deklaruar se 
posedojnë automjet, numri më i madh është 
me targa serbe. Në anketë nuk e kemi ndarë 
mundësinë e përgjigjes me targa të vjetra 
serbe me qytete të Kosovës dhe targa të 
qyteteve të Serbisë, sepse qëllimi ynë ka qenë 
ta zbulojmë numrin e përgjithshëm të serbëve 
që ende kanë regjistrime serbe. Sipas anketës, 
39.9% e të anketuarve kanë deklaruar se 
kanë vetëm targa serbe, që bashkë me ata 
që i kanë të dyja opsionet (15.4%) përbën një 
total prej 55.3%, ose më shumë se gjysma e të 
anketuarve. Sipas anketës, vetëm 25.3% e të 
anketuarve kanë targa kosovare, që bashkë 
me targa të dyfishta (15.4%) përbën 40.7% 
. Mirëpo, nëse llogaritet vetëm përqindja e 
atyre që posedojnë automjet (ose anëtarët 
e tyre të familjes), atëherë përqindja e atyre 
që kanë targa të Kosovës është 31.2% (50.2% 
në kombinim me targat serbe), dhe të atyre 
që kanë targa serbe 49.2% (ose 68.2% në 
kombinim me targat kosovare).

13  https://ask.rks-gov.net/en/kosovo-agency-of-statistics



19analizë

Pasi me shenjat e qyteteve të Serbisë deri 
në përfundimin e anketës ka qenë e mundur 
lëvizja e lirë me autorizim të lëshuar dhe 
targat e dyfishta janë përdorur kryesisht për 
automjetet e regjistruara me targa serbe të 
qyteteve të Kosovës, mund të konstatojmë, 
si në vijim: gjysma e të anketuarve (50.2%) 
posedojnë targa të Kosovës, gjë që në 
përgjigjen e dytë konfirmohet përqindja 
identike e lejeve të qarkullimit të Kosovës 
për këto automjete (50.2%), ndërsa gjysma 
tjetër (49.2%) posedojnë targa me  qytete të 
Serbisë14. 

Sipas hulumtimit tonë, lëvizshmëria e të 
anketuarve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë 
është e madhe, në total mbi 95%. Numri 
më i madh i atyre që udhëtojnë shpesh dhe 
nganjëherë është 68.4%, ndërsa 26.9% 
udhëtojnë shumë rrallë. Arsyet për një migrim 
të tillë janë të shumëfishta, dhe ato qëndrojnë 
14  Pjesa e mbetur nga 0.6% ka deklaruar se posedojnë targa të tjera. 
15  https://www.slobodnaevropa.org/a/oko_200_hiljada_ljudi_se_jos_nije_vratilo_na_kosovo_/24240855.html

pjesërisht në faktin se në vitin 1999, sipas 
të dhënave të UNHCR-së, rreth 200,000 
pjesëtarë të komuniteteve pakicë15, kryesisht 
serbë, u larguan nga Kosova. Pjesa më e 
madhe e tyre u vendosën përgjithmonë në 
Serbi, një pjesë më e vogël u kthye në Kosovë, 
por për shkak të lidhjeve familjare, të fëmijëve 
që largohen nga Kosova për shkollim apo të 
personave që marrin trajtim shëndetësor në 
Serbi (10.4% sipas hulumtimit tonë), ky migrim 
është shumë i lartë.

O Grafiku: Rezultati bazuar në numrin e atyre që kanë automjet. 
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Shëndetësia
Pas vitit 1999, në disa raste (sidomos në veri 
të Kosovës), objektet shëndetësore vazhduan 
të funksionojnë në objektet ekzistuese, ndërsa 
në pjesën më të madhe ishte e nevojshme të 
sigurohen objekte, hapësira dhe kushte pune në 
vendet ku serbët e Kosovës kishin ikur dhe ishin 
përqendruar. Sipas të dhënave të OSBE-së për 
vitin 201816, në Kosovë funksionojnë gjithsej 92 
institucione shëndetësore me sistem serb17. Ky 
numër përfshin Qendrat më të mëdha Spitalore 
Klinike (QSK) në Graçanicë dhe Mitrovicë 
Veriore, qendrat shëndetësore, por edhe shumë 
ambulanca më të vogla e më të mëdha në 
pothuajse të gjitha fshatrat. Është e nevojshme 
të përmendet se dhjetëra mijëra punëtorë 
shëndetësorë dhe staf të punësuar, përveç 
pagës bazë të paraparë në nivel të Serbisë, 

16  https://www.osce.org/files/Municipal%20Profiles_2018.pdf
17  Burimi i njëjtë, nëpër Komunat: Gjilan 3, Kamen-
icë 5, Kllokot-Viti 2, Novobërdë 2, Partesh 4, Ranillug 8, 
Shtërpcë 7, Leposaviq 3, Mitrovicë e Veriut 2, Podujevë 
1, Skenderaj 1, Vushtrri 4, Zubin Potok 8, Zveçan 5, Is-
tog 1, Klinë 1, Gorazhdevc 1, Fushë Kosovë 2, Graçanicë 
17, Lipjan 1, Obiliq 3, Prishtinë 1, Prizren 2, Rahovec 2. 

deri në vitin 2008 kanë marrë të ashtuquajturën 
shtesën kosovare në vlerë prej 100%, pas së 
cilës qeveria e Vojisllav Koshtunicës e uli atë 
përqindje në 50% nga baza. Dy vjet më vonë, 
Gjykata Kushtetuese e Serbisë e hoqi plotësisht 
vendimin për pagesat shtesë për punëtorët 
sipas sistemit serb në Kosovë, me vlerësimin 
se një vendim i tillë “nuk është kushtetues dhe 
paraqet diskriminim pozitiv”. Qeveria e Serbisë 
nuk e ka konfirmuar këtë vendim të Gjykatës 
dhe ka vendosur ta vazhdojë pagesën “deri në 
miratimin e një ligji që do të zgjidhë sistematikisht 
problemin e financimit të Serbëve në Kosovë”18. 
Një ligj i tillë nuk është miratuar deri më sot, ndaj 
pagesa sipas modelit të vjetër ka vazhduar.

Përveç këtyre të hyrave, një pjesë e personelit 
mjekësor marrin edhe një kompensim mujor, 
të ashtuquajtur “vauçer”, nga Ministria e 
Shëndetësisë e Kosovës. Numri i saktë i atyre që 
janë në listën e pagave të Prishtinës nuk dihet, 
pasi ata që disi kanë arritur në të dyja listat nuk 
duan të flasin për këtë, por supozohet se është 
një përqindje shumë më e vogël e punëtorëve 
18  https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/politi-
ka/756370/kosovski-dodatak-do-usvajanja-zakona.html

O Pyetja: A udhëtoni ndërmjet Kosovës dhe Serbisë qendrore?
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mjekësorë, kryesisht mjekë. Duke pasur 
parasysh të ardhurat dhe numrin e mjekëve 
në institucionet shëndetësore, supozimet do të 
duhej të ishin se shërbimet janë në nivel të lartë, 
se organizimi është i lakmueshëm, se barnat 
dhe mjetet mjekësore janë në dispozicion dhe se 
pacientët janë shumë të kënaqur. Fatkeqësisht, 
asnjëra prej këtyre nuk qëndron dhe për shkak 
të mungesës së kontrollit, korrupsioni është i 
rrënjosur në mënyrë kronike19. Në vitin 2015 për 
numrin e mjekëve të pranishëm “u ankua” Marko 
Gjuriq, i cili në atë kohë ishte përgjegjësi kryesor 
për Kosovën (madje edhe për shëndetësinë) 
në emër të Qeverisë së Serbisë. Ai ka deklaruar 
se ekziston problemi i një numri të madh të 
punëtorëve shëndetësorë që marrin paga 
të rritura sipas listës, por që nuk jetojnë dhe 
nuk punojnë në Kosovë, ndërsa në disa zona 
pacientëve nuk ka kush t’iu ofrojë kujdes 
shëndetësor20. Për këtë raport të punëtorëve 
shëndetësorë dhe punonjësve të tjerë në 
shërbimin publik apo në ndërmarrjet publike, të 
cilët marrin paga pavarësisht nëse jetojnë apo 
jo në Kosovë dhe nuk punojnë, zakonisht nuk 
ekziston mirëkuptimi. Sipas të dhënave zyrtare, 
Beogradi ndan mesatarisht 1.45 milionë euro21 
në ditë për serbët e Kosovës dhe kjo përfshin 
kryesisht pagat e atyre që nuk punojnë. Mirëpo, 
duhet thënë se ky është një problem i madh 
që Serbia nuk mund ta zgjidh lehtë për shkak 
të pengesave reale juridike, sepse është shumë 
e vështirë t’u ndërpritet kontrata e punës atyre 
që kanë marrëdhënie të përhershme të punës. 
Falë vendosjes specifike të institucioneve lokale 
shëndetësore në Kosovë, një numër i madh i 
mjekëve dhe personelit mjekësor e kanë gjetur 
modelin e tyre në ndërrime dyjavore, të cilit në 
këtë periudhë e kryejnë pandërprerë ditë e natë. 
Pas kësaj, ata i kalojnë dy javët e ardhshme 
në vendqëndrimet e tyre në Serbi. Për shkak 
udhëtimit me qëllim të ardhjes në ndërrimin 
19  Me këtë temë do të merremi më shumë në 
formën dokumentare të cekur më lartë. 
20 https://www.radiokontaktplus.org/vesti/
na_kosovu_veliki_broj_zdravstvenih_radni-
ka_na_platnom_spisku_ali_ne_rade/4693
21  https://insajder.net/arhiva/tema/nova-potvrda-
dokaza-iz-serijala-patriotska-pljacka-u-proseku-srbija-
dnevno-trosi-cak-1-45-miliona-evra-za-kosovo-video

dy javor, i cili zakonisht fillon të hënën dhe 
përfundon të premten pasuese, mjekët shpesh 
janë në dispozicion vetëm nga e marta ose e 
mërkura e më së voni deri të enjten në mëngjes. 
Ndërrimet e pandërprera njëzet e katër orëshe, 
që fizikisht është e pamundur t’i “mbulojë” një 
person, shpesh përfundojnë në mungesë të 
mjekut në vendin e punës, apo me një përkushtim 
sipërfaqësor ndaj pacientëve. Vetëm në fund 
të vitit 2021, me vendim të Beogradit, u tentua 
t’u jepet fund praktikave të tilla të udhëtimit 
dhe të detyrohen punëtorët shëndetësorë të 
qëndrojnë në Kosovë dhe t’i mbajnë ndërrimet 
e rregullta. Megjithatë, në praktikë kjo vlen 
vetëm për personelin mjekësor të mesëm dhe 
të ulët, ndërsa mjekët, edhe ashtu të paktë, 
nuk mundën t›i “sillnin në rend” në këtë mënyrë. 
Arsyeja për këtë është se profesioni i mjekësisë 
tashmë është deficitar, dhe ka një rrjedhje të 
madhe në vendet e Evropës Perëndimore, ku 
pagat dhe kushtet janë pakrahasueshëm më 
të mira. Kështu, në Kosovë po qëndrojnë vetëm 
mjekët që në njëfarë mënyre janë të lidhur 
emocionalisht apo familjarisht me të, si dhe ata 
që nuk kanë interes dhe mundësi për të mësuar 
gjuhë të huaja.

Duke marrë parasysh numrin e të anketuarve 
në anketën tonë që kanë librezë shëndetësore 
serbe (95.3%) tek çështja e kujdesit shëndetësor, 
me përjashtim të një të dhjetës së të anketuarve 
që trajtohen kryesisht në Serbi, në klinika 
publike ose private, shumica e tyre (88.2%) 
ende marrin trajtimin shëndetësor në Kosovë, 
në institucionet shëndetësore në varësi të 
Ministrisë beogradase22. Me fjalë të tjera, kujdesi 
shëndetësor për nëntë nga dhjetë banorë në 
zonat serbe në Kosovë varet nga funksionimi i 
këtyre institucioneve.

22  Pyetja trukuese në këtë pjesë të pyetësorit i refero-
hej librezës shëndetësore të Kosovës, dhe rreth 8.1% e të 
anketuarve thanë se e posedonin. Në fakt, edhe pse ligji 
parasheh që kujdesi shëndetësor në institucionet publike 
në varësi të Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës është 
(pothuajse) falas, me pagesë të participimit (40%), Kosova 
nuk e njeh institucionin e librezës shëndetësore si të tillë 
dhe të gjitha shërbimet realizohen me dhënien e letërn-
joftimit. Prandaj, nuk është e qartë pse të anketuarit e 
zgjodhën këtë përgjigje dhe nëse bëhet fjalë për gafë.
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Edhe pse të drejtën e tyre për kujdes 
shëndetësor e ushtrojnë kryesisht sipas 
sistemit serb, ne i kemi pyetur të anketuarit 
tanë nëse do të mjekoheshin tek një mjek 
shqiptar? Përveç hulumtimit nëse ata kanë 
dokumente të Kosovës, të cilat janë të 
nevojshme në shumë situata, ne u interesuam 
edhe për të shqyrtuar shkallën e tolerancës 
së të anketuarve në rastin e një situate 
delikate që kërkon një vendim vullnetar. 
Marrja e dokumenteve personale është një 
detyrim dhe një punë administrative që nuk 
kërkon emocione, ndërkohë që marrëdhënia 
mes pacientit dhe mjekut i përfshin ato, si 
dhe një shkallë shumë më të lartë besimi. 
Përveç “jo-së” vendimtare për mjekim tek 
shqiptarët, të cilën e shprehën 39% e të 
anketuarve, 61% e tjerë do të jepnin ose 
kanë dhënë tashmë pëlqimin. Pothuajse çdo 
i pesti i anketuar është trajtuar tashmë nga 
shqiptarët, ndërsa përgjigjet që nënkuptojnë 
pëlqimin e mundshëm për mjekim janë 
qëllimisht pak të nuancuara dhe pavarësisht 

nga dallimet e dukshme (“po, nëse do të ishte 
e nevojshme” dhe “ndoshta, nëse do të ishte 
bash e nevojshme”), i përcakton të anketuarit 
në mënyrë pozitive sipas këtij vendimi.

O Pyetja: Ku e realizoni të drejtën tuaj për kujdes shëndetësor?
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Më pak se një për qind e të anketuarve tanë 
u përcaktuan për mjekim në klinikat private 
të Kosovës (0.9%). Mirëpo, ajo që tregon 
praktika, sidomos në komunat në jug të Ibrit, 
është se edhe mjekët nga sistemi shëndetësor 
serb, për shkak të mungesës së kushteve, 
pajisjeve, reagjentëve apo materialeve të 
tjera, shumë shpesh i referojnë pacientët 
në incizime rëntgeni, rezonanca magnetike 
apo për analiza të gjakut në klinika private 
të shqiptareve të Kosovës. Këto institucione 
janë relativisht afër zonave serbe, janë të 
organizuara në mënyrë që shërbimi të jetë 
gjithmonë i qasshëm në gjuhën serbe dhe 
shpeshherë atje punojnë mjekë shqiptarë të 
cilët arsimin dhe një pjesë të mirë të jetës së 
tyre e kanë kaluar me kolegë serbë. Mendimi 
për tregun dhe lufta kundër konkurrencës 
kanë bërë që stafi i këtyre klinikave t’i trajtojë 
në mënyrë profesionale serbët e Kosovës, 
kështu që numri i atyre që i përdorin shërbimet 
e tyre është sigurisht më i madh se sa kanë 
qenë të gatshëm të pranojnë të anketuarit, 

veçanërisht nëse i shtojmë shërbimet 
stomatologjike. Pas vitit 1999, në Graçanicë, 
për shembull, ekzistonte vetëm një ordinancë 
private stomatologjike me një stomatolog, 
në kushte shumë të këqija, ndërsa kushtet, 
qasshmëria, çmimet dhe cilësia e shërbimeve 
tërhoqën dhe ende tërheqin serbët tek 
dentistët shqiptarë.

Lidhja ndërmjet kujdesit shëndetësor dhe 
dokumenteve personale është veçanërisht 
e dukshme në rastet e komplikimeve të 
mëdha shëndetësore të përdoruesve serbë 
të kujdesit shëndetësor në Kosovë. Në Kosovë 
nuk ka kushte për kryerjen e një pjese të mirë 
të ndërhyrjeve më të komplikuara mjekësore, 
andaj rastet e tilla referohen në qendrat në 
Serbi. Kjo nuk është e pazakontë as për zonat 
e tjera të vogla në Serbi, me ndryshimin që në 
raste të tilla qasja në shërbime për serbët e 
Kosovës është kryesisht e lidhur me posedimin 
e dokumenteve personale, dhe shpesh edhe 
me llojin e targave të automjeteve. Natyrisht, 

O Pyetja: A do të mjekoheshit tek mjeku Shqiptar? 
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çështja është se gjatë rrugës për një shërbim të 
tillë, serbët hasin në vendkalime të integruara 
ku duhet të kenë dokumente adekuate, dhe 
shpenzojnë kohë të caktuar me procedurat 
administrative që kanë të bëjnë me targat e 
automjeteve. Përveç kësaj, në vendkalime ka 
turma të shpeshta, sidomos gjatë sezoneve të 
pushimit dhe festave të fundvitit e shpeshherë 
ndryshojnë edhe vetë procedurat, ndaj është 
e nevojshme që vazhdimisht të jeni i informuar 
me informatat më të fundit.

Kjo ishte veçanërisht e dukshme gjatë 
pandemisë Covid-19, kur procedurat dhe 
analizat e nevojshme (testet, certifikatat e 
vaksinimit) për hyrjen dhe daljen nga një 
territor në tjetrin ndryshonin çdo javë. Po 
ashtu, i njëjti virus ngjitës ka prekur njësoj 
shumicën e komuniteteve shqiptare dhe serbe, 
por pavarësisht nga rrethanat e reja, (mos) 
bashkëpunimi i ndërsjellë ndërmjet Ministrive 
të Shëndetësisë të Beogradit dhe Prishtinës 
ka mbetur në të njëjtin nivel23. Pamundësia 
për të siguruar numrin e mjaftueshëm të 
respiratorëve, si dhe krijimi i kushteve shtesë 
adekuate në spitalet e sistemit serb, të cilat do 
të ishin të nevojshme në rast të përkeqësimit të 
pacientëve të infektuar, ka bërë që pacientët 
me komplikime të dërgohen me automjete 
të ambulancës në qendrat më të mëdha 
shëndetësore (në Nish, Kralevë, Beograd...). 
Përveç që një transport i tillë paraqet rrezik 
shtesë për pacientin, për shkak të shkresave 
të nevojshme ku zgjatet edhe kohëzgjatja e 
udhëtimit. 

23  Nëse e anashkalojmë rënien e nivelit të këtij (mos) 
bashkëpunimi për shkak të ndalimit të importit të Kosovës 
të vaksinave kundër koronavirusit nga Serbia, pasi ato ishin 
në dispozicion në Serbi shumë muaj më parë, punëtorët 
shëndetësorë serbë në Kosovë organizuan imunizimin e të 
gjitha palëve të interesuara (duke përfshirë edhe një numër 
të konsiderueshëm të shqiptarëve) në qendrat shëndetësore 
në Serbi që janë më afër. Kështu, për veriun e Kosovës 
vaksinimi u organizua në Rashkë, për lindjen në Vranjë dhe 
për pjesën qendrore, perëndimore dhe jugore në Kurshum-
li. Përveç ofrimit të mundësive për vaksinim vullnetar, 
kujdesi shëndetësor serb ka mbuluar edhe shpenzimet e 
transportit të organizuar me autobusë për pacientët. 

Arsimi
Institucionet shkollore, të cilat përfshijnë 
arsimin fillor, të mesëm dhe të lartë, 
funksionojnë në mënyrë të ngjashme me 
institucionet shëndetësore në vazhdimësi 
(pothuajse) si para vitit 1999. Ngjashmëria 
e madhe me kujdesin shëndetësor qëndron 
në faktin se shumica e këtyre institucioneve u 
detyruan të kërkonin ambientet e tyre të punës 
në ambientet e reja të përshtatura. Kështu, 
Universiteti i Prishtinës i drejtuar nga serbët 
ishte zhvendosur tërësisht në Mitrovicën e 
Veriut dhe në disa vende të tjera në veri24. 
Për shkak të numrit të madh të nxënësve dhe 
numrit të reduktuar të hapësirave, shumë 
shkolla në zonat serbe do të prisnin nxënës të 
shkollave fillore dhe të mesme njëkohësisht, 
ku për këtë arsye mësimi duhej të zhvillohej 
në tri ndërrime. Shumë gjimnazistë ishin të 
detyruar të ngrihen në orën 5 të mëngjesit 
gjatë gjithë shkollimit, në mënyrë që të marrin 
autobusët e organizuar të shkollës për të 
arritur në klasat që mbarojnë rreth mesditës. 
Për hir të organizimit më të mirë, vetë orët e 
mësimit ishin shkurtuar nga 45 në 40 minuta, 
kështu që nxënësve serbë në Kosovë u janë 
hequr rreth 100 orë mësimore në vit, që është 
një fond prej një muaji mësim në vit25. 

Tekstet dhe mjetet mësimore për shkollat   
serbe, si para konfliktit, janë shtypur dhe 
vijnë nga Serbia. Duke pasur parasysh se 
Prishtinën më së shumti e shqetëson 

24  Menjëherë pas vitit 1999, shumë fakultete të këtij 
universiteti u shpërngulën në qytetet e afërta të Ser-
bisë, kështu që ndër të tjera Bllaca dhe Varvarini u bënë 
Qendra të Fakultetit. Më vonë, të gjitha u kthyen në 
Kosovë, pothuajse ekskluzivisht në pjesën veriore të saj.
25 Përllogaritja është si më poshtë: mesatarisht 5 orë 
në ditë për 5 minuta është më pak për 25 minuta në 
ditë. Për 5 ditë pune në javë është 125 minuta, dhe nëse 
llogarisim se një muaj përmban 4 javë (më saktë 4.33), 
kjo do të thotë 500 minuta më pak në muaj. Me për-
jashtim të festave dhe pushimeve, fëmijët ndjekin rreth 9 
muaj shkollë gjatë vitit, që është një humbje prej 4.500 
minutash për shkak të orëve të shkurtuara, ose 100 orë 
mësimi nga 45 minuta secila. Për një mesatare 5 orë 
në ditë, kjo i bie 20 ditë pune, pra një muaj i humbur.
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interpretimi i historisë së Kosovës në tekstet 
shkollore serbe, nuk është për t’u habitur që 
pas vitit 1999 parandalohet çdo përpjekje e 
importimit legal të teksteve, apo edhe dërgimi 
i librave nga botuesit serbë me postë26, ndaj 
të cilave Prishtina sillet si të ishte material i 
rrezikshëm. Kjo është problem në atë masë 
sa që prindërit në fillim të çdo viti shkollor, 
detyrohen të udhëtojnë individualisht 
nëpër librari në Serbi, të blejnë tekstet sipas 
listave që marrin nga shkollat   dhe gjatë 
kthimit t’i “kontrabandojnë” në vendkalimet e 
integruara. Për hir të së vërtetës, interpretimi 
i historisë së Kosovës është krejtësisht i 
ndryshëm në tekstet shkollore të Beogradit 
dhe Prishtinës, të mbushura kryesisht me të 
dhëna historikisht të pabaza, të cilën e kishte 
treguar hulumtimi nga viti 201627. Zgjidhja e 
këtij problemi, i cili në masë të madhe do të 
paraqiste bazën për normalizimin e vërtetë të 
marrëdhënieve midis kombeve, as nuk duket 
në horizont. 

Përveç vështirësive me kohën, hapësirën   
dhe tekstet, shkollat   menjëherë pas vitit 1999 
kishin problem edhe me kuadrin profesional, 
pasi një pjesë e mirë e tyre u larguan ose 
u detyruan të largoheshin nga Kosova. 
Në mungesë të kuadrit mësimor vendor, 
ky personel vazhdon të zëvendësohet me 
mësues nga qytetet e afërta të Serbisë. Vetëm 
vitet e fundit ka rënë në rreth 5-10% përqindja 
e mësuesve vizitorë apo udhëtues, të cilët për 
shkak të udhëtimeve të shpeshta duhet të 
kenë dokumentet e duhura, si dhe të kryejnë 
të gjitha procedurat që lidhen me targat e 
automjeteve. Kur bëhet fjalë për personelin, 
edhe punëtorët në arsim, edhe në shëndetësi, 
marrin një shtesë kosovare prej 50% në pagë, 
që është, të themi, gjithsej rreth 800 € për 
pagat e mësimdhënësve. Një pjesë e mirë e 
stafit marrin edhe “vauçer” nga Prishtina, të 
cilat variojnë nga 250 euro deri në 400 euro. 
Për vauçerët do të diskutojmë 

26 https://www.rtklive.com/rtk2/?id=2&r=50227,
27  https://birn.rs/oprecne-verzije-istori-
je-kosova-u-balkanskim-udzbenicima/

ë vonë, sepse ky lloj i të ardhurave lidhet 
drejtpërdrejt me institucionet komunale, por 
edhe me aktivitetet korruptive të tyre.

Për shkak të specifikave të organizimit 
të punës me nxënësit, arsimtarët dhe 
mësimdhënësit duhet të qëndrojnë në 
Kosovë gjatë ditëve të punës (5+2), ndërsa 
me profesorët universitar situata është e 
ngjashme me atë të mjekëve (15+15). Deri 
para disa vitesh, i gjithë procesi mësimor 
në disa fakultete në Mitrovicën e Veriut 
organizohej në baza pesëmbëdhjetëditore: 
gjysmë muaji të gjithë profesorët ishin të 
pranishëm dhe mbanin ligjërata të dyfishta, 
e gjysmë muaji nuk kishte as studentë e as 
profesorë. Viteve të fundit situata është e tillë 
që në disa fakultete profesorët e pranishëm 
në vetë katedrat ndërrohen për rreth një 
muaj, ndërsa në fakultete të tjera ligjëratat 
mbahen për një javë ndërsa në javën tjetër 
mbahen ushtrimet, kështu procesi i mësimit 
rrjedh në mënyrë të vazhdueshme. 

Sistemi shkollor në Kosovë në zonat serbe 
është një sistem unik me shkollat   në Serbi, 
kështu që pas diplomimit, apo gjatë shkollimit 
në Kosovë, është i mundur transferimi apo 
vazhdimi i papenguar i shkollimit në Serbi 
dhe anasjelltas. Në raport me strukturën e 
moshës së të anketuarve, rreth gjysma e atyre 
që kanë mbaruar shkollën28, e kanë bërë këtë 
para vitit 1999 (46.8%), kurse pas atij viti ishin 
45.3% të pjesëmarrësve në anketë.

28 7.9% e të anketuarve ende nuk e kanë kryer shkollimin. 
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Sa i përket vendit të shkollimit, numri më i 
madh, d.m.th. 82% e të anketuarve e kanë 
mbaruar shkollën në Kosovë, sipas sistemit 

serb, gjë që konfirmon primatin e një edukimi 
të tillë dhe rëndësinë e tij për komunitetin.

O Pyetja: Kur e keni mbaruar shkollimin? 

O Pyetja: Ku e keni mbaruar shkollimin? 
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Pasi që me Marrëveshjen e Brukselit në fund 
të vitit 2011 Kosova dhe Serbia u zotuan për 
njohjen reciproke të diplomave, të dy palët 
ranë dakord që Asociacioni i Universiteteve 
Evropianë t’i të certifikojë diplomat e lëshuara 
nga universitetet e secilës palë për t’u përdorur 
nga pala tjetër për arsimim të mëtejshëm 
ose punësim në sektorin publik29. Në 
Kosovë verifikimi i diplomave bëhet përmes 
organizatës joqeveritare “ECMI”, e cila është 
autorizuar nga Qeveria e Kosovës. Po ashtu, 
nga viti 2015, Prishtina ka sjellë një rregullore 
për procedurat dhe kriteret për lëshimin e 
certifikatave për qytetarët e Kosovës, të cilët 
kanë marrë diploma në Mitrovicën e Veriut, 
me qëllim të aplikimit për punë në institucionet 
publike30. Ky proces filloi një vit më vonë 
dhe deri më tani janë lëshuar më pak se dy 
mijë certifikata që vërtetojnë vlefshmërinë e 
diplomave. Në anën tjetër, në Serbi për dy vite 
(2013-2014), me vendim të Ministrisë së Arsimit, 
nostrifikimin e diplomave kosovare e ka bërë 
organizata joqeveritare holandeze “SPARK”. 
Mirëpo, pas skadimit të projektit, kjo organizatë 
u largua nga Serbia dhe që atëherë verifikimi 
i diplomave të Kosovës ka ngecur. Njohja e 
diplomave të Kosovës është një nga obligimet 
që Serbia ka marrë me Marrëveshjen e 
Uashingtonit nga shtatori 2020. Në pikën 6 të 
kësaj marrëveshjeje, në të cilën i ka vendosur 
inicialet Presidenti serb Aleksandar Vuçiq, 
thuhet se “të dyja palët do t’i njohin diplomat 
dhe certifikatat profesionale”, por nga kjo 
Marrëveshje nuk ka shumë përfitime për 
banorët e Serbisë jugore31.  Një numër i madh 
i studentëve nga Serbia dhe Mali i Zi, të cilët 
nuk kanë arritur të regjistrohen në universitetet 
në zonat e tyre, po studiojnë gjithashtu në 
Universitetin e Mitrovicës së Veriut, për të cilin 
rezultatet e disa hulumtimeve tregojnë se është 
29 https://www.slobodnaevropa.org/a/kosovo-i-srbi-
ja-neravnopravni-u-priznavanju-diploma/30992664.html
30  Aleksandra Niqiq, Njohja e ndërsjellë e diplo-
mave është në dobi të të gjithëve, shorturl.at/bevA1
31  Më të prekurit me këtë qasje të Beogradit janë studentët 
shqiptarë nga jugu i Serbisë, të cilit për shkak të studimeve 
në gjuhën amtare i regjistrojnë studimet në Prishtinë. https://
balkans.aljazeera.net/teme/2021/10/21/bez-priznan-
ja-kosovskih-diploma-mladima-s-juga-srbije-ostaje-biro

subjekt i aktiviteteve korruptive32. Rezultatet e 
hulumtimit, të realizuara në vitin 2016 nga OJQ 
Aktiv, kanë treguar gjithashtu se ekziston një 
shkallë e caktuar e korrupsionit në institucionet 
e arsimit të lartë. Sipas këtij hulumtimi, pothuajse 
çdo i dhjetë student (9.6%) ose ka paguar për 
ndonjë provim ose është duke e menduar atë. 
Nga ana tjetër, rreth 61.8% kishin dëgjuar për 
dikë që ka paguar për dhënien e provimit33. 
Rezultati i tillë i çoi hulumtuesit e atëhershëm 
në një përfundim të pacaktuar ”që studentët 
ose ishin të pandershëm gjatë plotësimit të 
pyetësorit, ose që flitej shumë më tepër për 
korrupsionin në Universitet se sa që ka në të 
vërtetë”34. Megjithatë, përfundimi mund të jetë 
se korrupsioni është përgjithësisht një fushë 
për të cilën njerëzit nuk janë të gatshëm të 
flasin hapur, pasi ata vetë marrin pjesë në të, 
duke u bërë kështu bashkëpunëtorë. Prandaj, 
përqindja e studentëve që kanë pranuar 
veprime të tilla përfaqëson ndoshta vetëm 
një pjesë të numrit të përgjithshëm të atyre që 
kanë marrë pjesë në të, sepse është tregues 
se deri në 2/3 e studentëve “kanë dëgjuar për 
dikë që ka paguar provimin”. Hulumtimi ynë 
është bërë për popullatën e përgjithshme, jo 
vetëm për studentët, por tregon se pothuajse 
çdo i pesti i anketuar (19.4%) beson se nevojiten 
para për të marrë një diplomë, duke menduar 
për aktivitete korruptive dhe jo për kostot reale 
të shkollimit. Megjithatë, afër gjysma (46.8%) 
besojnë se për një diplomë kërkohet njohuri, 
ndërsa një e treta (33%) besojnë se të dyja 
janë të nevojshme. Duke qenë se kjo pjesë 
e të anketuarve lejon që paraja të ketë një 
pjesë të rolit në marrjen e diplomës, mund të 
konkludojmë se pak më shumë se gjysma e 
të anketuarve besojnë se paraja luan një rol 
mbizotërues ose të pjesshëm në këtë. Prandaj, 
është shumë e rëndësishme të theksohet se të 
anketuarit tanë janë mjaft të njohur me këtë 
temë, pasi pothuajse gjysma e tyre (48.8%) 
janë me diplomë universitare, me diplomë të 
lartë, superiore dhe master/doktoraturë.

32 OJQ Aktiv, Kualiteti i arsimit në veri të Kosovës, 
http://www.ngoaktiv.org/uploads/files/Kvalitet%20
obrazovanja%20na%20severu%20Kosova.pdf
33  ibid, f. 10
34 ibid



28 Çelësi -Studim mbi problemet kryesore të serbëve të Kosovës

Blerja e diplomave dhe korrupsioni sigurisht 
që nuk është diçka që e karakterizon vetëm 
këtë universitet. Bie fjala, vitin e kaluar 
Universiteti i Beogradit ia anuloi doktoraturën 
Ministrit serb të Financave, Sinisha Malli, 
të cilit iu vërtetua se doktoratura ishte 
plagjiaturë, të cilën mentori dhe komisioni 
në fakultetin e tij e heshtën duke e mbrojtur. 
Edhe vendet shumë më të zhvilluara nuk janë 
imune ndaj gjërave të tilla, ndaj vëmë në 
dukje dy skandale të ngjashme që tronditën 
Gjermaninë. Gjegjësisht, në vitin 2011, ministri 
i Mbrojtjes, Karl Theodor Gutenberg dha 
dorëheqje pasi u zbulua se kishte bërë 
plagjiaturë punimin e doktoraturës35, dhe për 
të njëjtat arsye, në vitin 2021 dha dorëheqjen 
edhe Ministri gjerman për Familjen, Francisco 
Gifai.36 Megjithatë, dallimi mes këtyre rasteve 

35  https://www.dw.com/sr/nemački-minis-
tar-odbrane-podneo-ostavku/a-6454986-0
36  https://www.dw.com/sr/nemačka-ministar-
ka-podnela-ostavku-zbog-plagijata/a-57579972

është thelbësor kur bëhet fjalë për qëndrimin 
ndaj krimit të zbuluar: ministrat gjermanë 
e pranuan gabimin e tyre dhe dhanë vetë 
dorëheqjen, ndërsa Sinisha Malli u emërua 
Ministër i Financave në mes të skandalit të 
plagjiaturës së doktoraturës.

Administrata Lokale
Siç u tha në disa raste, institucionet që 
funksionuan në Kosovë nën udhëheqjen 
krahinore deri në vitin 1999, e cila, nga ana 
tjetër, i përgjigjej asaj republikane në Beograd, 
vazhduan punën edhe pas kësaj. Në zonat 
me shumicë serbe, shëndetësia dhe arsimi 
përmenden si sisteme që përveçse janë 
jashtëzakonisht të dobishme për komunitetin 
serb, nuk kanë as pandanët e tyre, prandaj 
është e vështirë t’i konsiderojmë “paralele”. 
Prishtina gjatë gjithë këtyre viteve nuk ka 

O Pyetja: Në shkallë nga 1 deri në 5, a mendoni se nevojitet njohuria apo paratë për 
një diplomë?
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bërë përpjekje dhe nuk ka kapacitet që të 
organizojë shkollat në zonat serbe në Kosovë 
që do të funksiononin sipas kurrikulës vendore, 
por edhe në gjuhën amtare të komunitetit, 
e cila garantohet me Kushtetutë. Përveç 
hapësirave dhe teksteve, problem serioz 
është edhe gjetja e kuadrit mësimor adekuat, 
të cilën gjë edhe shkollat sipas sistemit serb   
e kanë të vështirë ta zgjidhin. Situata është 
e ngjashme edhe me sistemin shëndetësor, 
ndonëse, siç kemi treguar më herët, serbët 
i përdorin edhe shërbimet shëndetësore 
private në klinikat e Shqiptarëve të Kosovës.

Sa u përket instituioneve të tjera, aty gjërat 
janë më ndryshe. Këtu përfshihen strukturat 
policore, të cilat funksionuan veçanërisht në 
veri të vendit pas konfliktit, pastaj gjykatat, 
me zyrat në të gjitha komunitetet kryesore 
serbe, dhe mbi të gjitha komunat e plota, të 
cilat, të zhvendosura në vende më të vogla, 
e kryenin në mënyrë aktive funksionin e 
tyre. Duhet theksuar se këto komuna kanë 
funksionuar pas vitit 1999 me staf të zgjedhur 
deri në skadimin e mandatit të tyre, pas së 
cilës zgjedhjet lokale në Kosovë nuk janë 
lejuar sipas sistemit serb. Kjo është arsyeja pse 
Qeveria e Serbisë që atëherë në mënyrë të 
pavarur i cakton (emëron) të ashtuquajturat 
Organe të Përkohshme të Komunave, 
përkatësisht kuadrot e saj partiake, të cilët 
kanë kompetenca shumë të kufizuara 
ekzekutive dhe të cilët në këto pozita me çdo 
riemërim vetëm bëjnë rotacion37. Shumica e 
këtyre komunave,38 buxhetet e të cilave janë 
kryesisht për paga të personelit, pothuajse 
nuk kanë asnjë aktivitet apo funksion tjetër. 
Thënë të vërtetën, aktiviteti i tyre pengohet 
shumë edhe nga kundërshtimi i Prishtinës, por 
disa prej tyre po gjejnë mënyra se si një pjesë 
të mjeteve të destinuara për ta, ndër të tjera, 
t’i drejtojnë në ndërtimin e banesave sociale, 
37  https://kossev.info/vlada-srbije-imeno-
vani-i-razreseni-clanovi-i-predsednici-privre-
menih-organa-opstina-sa-kim/
38  Komuna e Prishtinës me seli të përkohshme në Graçan-
icë, Komuna e Ferizajt me seli të përkohshme në Shtërpcë, 
Komuna e Pejës me seli të përkohshme në Gorazhdevc, Ko-
muna e Gjilanit me seli të përkohshme në Kufcë të Epërme,... 

për t’i ndihmuar fermerët me subvencione, 
makineri e të ngjashme. Sigurisht, për shkak të 
mungesës së kontrollit të këtyre organeve nga 
Beogradi, shpenzimi i mjeteve të dedikuara 
është arbitrare dhe jo transparente. Serbia, 
e cila nuk ka parakushte as kushtetuese dhe 
as ligjore për t’i shfuqizuar këto struktura, 
ndërkohë po i përdor ato si makinë votimi të 
partisë në pushtet dhe mbledhës të votave të 
sigurta në zgjedhjet parlamentare të Serbisë, 
të cilat deri më tani janë mbajtur rregullisht 
në Kosovë.
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Në më shumë se 80% të rasteve, të anketuarit 
tanë ishin përcaktuar negativisht për punën 
e komunave serbe apo të ashtuquajturat 
Organet e Përkohshme në Kosovë, ku 
diapazoni i përgjigjeve varionte nga 

“nuk po punojnë asgjë”, përmes “diçka pak 
po punojnë”, deri te ”mund të jetë më mirë”, 
që në fakt do të thotë “nuk po punojnë dhe 
nuk po përpiqen shumë”. Megjithatë, 18.7% e 
të anketuarve konsiderojnë se puna e këtyre 
institucioneve është kryesisht ose plotësisht 
e mirë, gjë që shpjegohet më shumë me 
përkushtimin dhe mbështetjen e tyre ndaj 

39 Në pyetjen ishte theksuar se bëhet fjalë qoftë për institucionet serbe, qoftë për ato të Kosovës. 

Serbisë sesa me rezultatet e tyre reale.

Për këtë dëshmojnë përgjigjet ndaj pyetjes 
sonë se sa e drejtë është shpërndarja e 
granteve lokale39. Rreth 60% e të anketuarve 
nuk kanë aplikuar kurrë për këto grante e 
ata që kanë aplikuar dhe që kanë përvojë 
me to, më shumë se 80% janë të pakënaqur 
me shpërndarjen, gjë që flet në favor të 
aktiviteteve korruptive që i përcjellin grantet 
vendore.

O Pyetja: Në shkallën 1 deri në 5, a mendoni se komuna serbe po e kryen mirë punën 
e saj?
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Përveç institucioneve publike, do të 
përmendim se edhe disa ndërmarrje publike 
vazhduan të operojnë në zonat serbe edhe 
pas vitit 1999, siç janë Ndërmarrja Komunale 
(Komunalac), Shërbimi i Transportit Publik 
(GSP Prishtinë), shërbimet postare (Posta 
e Serbisë), telefonia mobile (Telekom), dhe 
shumë të tjera. Deri më sot, shumica e këtyre 
ndërmarrjeve, të cilat vazhdojnë të operojnë 
dhe funksionojnë në njëfarë forme, i janë 
nënshtruar një lloj integrimi apo ri-regjistrimi, 
duke marrë disa leje dhe duke kaluar në 
sistemin e Kosovës. Megjithatë, ka shumë 
ndërmarrje publike që ekzistojnë vetëm në 
letër, nuk kanë kurrfarë funksioni ndërsa kanë 
staf të plotë që financohet nga buxheti i 
Serbisë. Sipas të dhënave të Agjencisë Serbe 
të Regjistrimit të Bizneseve, më shumë se 25 
ndërmarrje publike me bazë në Kosovë janë 
me status aktiv, duke përfshirë Aeroportin 
e Prishtinës, Ndërmarrjen Termokos e cila 
supozohet se do të duhej ta mirëmbante 
sistemin e ngrohjes qendrore të Prishtinës 

dhe Ndërmarrjen Publike për shfaqjen e 
filmave dhe organizimin e manifestimeve me 
rëndësi për qytetin e Prishtinës.40 Pagesa e të 
ardhurave personale për “punonjësit” në këto 
ndërmarrje paraqet edhe blerje votash për 
partinë në pushtet, bashkë me frikësimin se 
do të shfuqizohet nëse dikush tjetër vjen në 
pushtet.

Me marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, 
Serbia u zotua që t’i japë fund paralelizmit 
dhe t’i integrojë strukturat e policisë dhe 
gjykatat në sistemin e Kosovës, gjë që 
ndodhi për policinë në të njëjtin vit, ndërsa 
për gjyqësorin vetëm në fillim të vitit 2017. E 
njëjta marrëveshje parashikonte themelimin 
e katër komunave në veri të Kosovës, pas 
zgjedhjeve lokale të vitit 2014 në Kosovë: 
Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi 
dhe Zubin Potoku. Këto komuna më pas iu 
bashkuan komunave tjera të Kosovës me 

40  https://insajder.net/arhiva/price/kosovo/srpska-jav-
na-preduzeca-na-kosovu-i-dalje-budzetski-korisnici

O Pyetja: Në shkallë nga 1 deri në 5, a mendoni se shpërndarja e granteve lokale 
është e drejtë?
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shumicë serbe,41 të formuara sipas planit të 
Ahtisaarit dhe Kushtetutës së Kosovës dhe që 
ishin funksionale qysh nga viti 2009. Synimi 
ishte që me Marrëveshjen të hiqet dhe të 
çmontohet paralelizmi i komunave, por kjo 
nuk ndodhi. Përkundrazi, pasi që nga këto 
zgjedhje në të gjitha komunat me shumicë 
serbe në Kosovë, me përjashtime të rralla dhe 
jokonsistente, Lista Serbe është në pushtet si 
degë e Partisë Progresive Serbe e cila është 
në pushtet në Serbi, organet e përkohshme 
të komunave serbe janë bashkuar plotësisht 
ose pjesërisht me komunat e reja të Kosovës.

Do të përmendim vetëm se Nënkryetari 
aktual i Komunës së Graçanicës sipas sistemit 
kosovar, Millan Joksimoviq, është njëkohësisht 
edhe Kryetar i Organit të Përkohshëm të 
Komunës së Lipjanit sipas sistemit serb. 
Ljubinko Karaxhiq, në kohën kur ishte Kryetar 
i Organit të Përkohshëm të Komunës së 
Prishtinës (në Graçanicë), në të njëjtën 
kohë kryente funksionin e Nënkryetarit të 
Komunës së Graçanicës. Alleksandar Spiriq, 
Kryetar i Organit të Përkohshëm të Komunës 
së Mitrovicës së Kosovës sipas sistemit serb, 
nga viti 2020 mori funksionin e Ushtruesit të 
Detyrës së Kryetarit të Mitrovicës së Veriut 
sipas sistemit të Kosovës, ndërsa Kryetari 
shumëvjeçar i Shtërpcës nën sistemin e 
Kosovës, Bratislav Nikolliq42 në një moment 
e mori pozitën e Organit të Përkohshëm të 
Komunës së Ferizajt (në Shtërpcë). Komunat 
e Kosovës, për dallim nga ato serbe, kanë 
kompetenca shumë më të gjera dhe punë të 
garantuar ligjërisht, si dhe buxhete të mëdha 
që mbushen nga niveli lokal dhe qendror. 
Këto institucione ndër të tjera lëshojnë leje 
ndërtimi, mbledhin tatimin në pronë, si dhe 
taksat për kompanitë që operojnë në komunë. 
Përveç kësaj, ata kanë të drejtë të aplikojnë 
për grante vendore dhe ndërkombëtare në 
41  Graçanicë, Shtërpcë, Novobërdë, Par-
tesh, Kllokot, Ranillug
42 Aktualisht ndodhet në paraburgim për shkak të heti-
meve për marrje ryshfeti për dhënien e lejeve të ndërti-
mit në Brezovicë, si dhe për presionin ndaj zyrtarëve për 
t’i lëshuar ato leje, për të cilat Prokuroria beson se i ka 
marrë në mënyrë të paligjshme mbi një milion euro.

Kosovë, gjë që u mundëson realizimin e një 
numri të madh të projekteve infrastrukturore. 
Pas vitit 2009, e veçanërisht në vitin 2014, këto 
komuna u urbanizuan, u rregulluan pjesërisht 
instalimet e ujësjellësit dhe kanalizimeve, 
si dhe shërbimet e institucioneve lokale 
ishin në dispozicion të qytetarëve. Mirëpo, 
mundësia e korrupsionit nuk është zvogëluar, 
pavarësisht nga kontrolli shumë më i 
madh se në komunat serbe, gjë që tregon 
shembulli më i fundit i arrestimit të kryetarit të 
përmendur të Shtërpcës, Bratisllav Nikolliq43. 
Përveç kësaj, do të përmendim rastin e 
tentimit për ndarjen e 245 mijë eurove për 
14 organizata joqeveritare në Graçanicë, për 
realizimin e projektit “Parandalimi i përhapjes 
së virusit Covid-19”, i cili u anulua vetëm pas 
reagimit të mediave44. Fitohet përshtypja se 
pala shqiptare, edhe pse e vetëdijshme për 
problemet, “po i mbyll sytë” për një pjesë të 
madhe të aktiviteteve korruptive në komunat 
e Kosovës me shumicë serbe, herë për shkak 
të karakterizimit dhe natyrës së mundshme 
ndëretnike të veprimeve të tilla, e herë për 
shkak të bashkëpjesëmarrjes. 

Megjithatë, të anketuarit tanë kanë folur 
më keq për punën e komunave të Kosovës 
sesa për ato serbe. Madje rreth 90% e të 
anketuarve në total nuk kanë qëndrim pozitiv 
për punën e këtyre institucioneve. Është e 
nevojshme të theksohen disa gjëra me këtë 
rast. Përkundër ekzistencës dhe punës dy 
herë më të shkurtër pas konfliktit në Kosovë, 
komunat e Kosovës me shumicë serbe, 
të cilat udhëhiqen kryesisht nga serbët, 
praktikisht kanë kontribuar pakrahasueshëm 
më shumë në jetën e qytetarëve sesa 
Organet e Përkohshme të Komunave serbe. 
Prandaj, përgjigjet negative të të anketuarve 
i interpretojmë më shumë si qëndrim 
përgjithësisht negativ ndaj institucioneve të 
Kosovës, dhe përkushtim dhe mbështetje ndaj 
Serbisë, e jo si vlerësim i rezultateve reale të 
punës së komunave të Kosovës.
43  https://www.radiokim.net/vesti/hronika/bratislav-niko-
lic-se-tereti-da-je-nelegalno-stekao-oko-milion-evra.html
44  https://www.radiokim.net/vesti/drustvo/nvo-odust-
ale-od-finasijskih-sredstava-ponistena-odluka-komisije.html
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Duke folur për shëndetësinë dhe arsimin, 
përmendëm edhe ekzistimin e vauçerëve, të 
cilat paguhen për një pjesë të punëtorëve 
dhe janë nën juridiksionin e drejtpërdrejtë 
të Komunave të Kosovës. Për shembull, 
Ministria e Shëndetësisë e Kosovës e cila 
është përgjegjëse për të gjitha institucionet 
shëndetësore në vend, nuk është përgjegjëse 
për tri komunat me shumicë serbe: Mitrovicën 
e Veriut, Graçanicën dhe Shtërpcën, të 
cilat bëjnë përjashtim nga ky rregullim i 
përgjithshëm institucional. Këto tri komuna, 
përveç kompetencave për nivelin primar, 
menaxhojnë edhe me ofrimin e kujdesit 
shëndetësor sekondar. Sipas Ligjit për 
Vetëqeverisjen Lokale, “kompetencat e 
zgjeruara të këtyre komunave përfshijnë 
të drejtën e regjistrimit dhe licencimit të 

institucioneve shëndetësore, punësimin e 
personelit mjekësor, pagesën e pagave 
dhe trajnimin e personelit shëndetësor dhe 
administratorëve të kujdesit shëndetësor”.45 
Në mënyrë të ngjashme, komunat disponojnë 
edhe honorarët e punëtorëve të arsimit 
të cilat i paguajnë në bashkëpunim me 
Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë 
dhe Inovacionit të Kosovës (MASHTI). 

Pagesa e honorarëve për punëtorët e 
shëndetësisë dhe arsimit nga institucionet e 
Kosovës përmes vauçerëve ndoshta edhe e 
paraqesin një përpjekje të Prishtinës për të 
treguar më shumë interes për këto institucione, 
por në praktikë ato janë një instrument me 

45  Ligji për vetëqeverisjen lokale, i miratuar në vitin 2008, 
https://gzk.rks gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2530

O Pyetja: Në shkallë nga 1 deri në 5, a mendoni se komuna e Kosovës po bën punë 
të mirë?
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të cilin komunat i shpërblejnë të nderuarit e 
tyre ose blejnë vota në zgjedhje. Gjegjësisht, 
siç kemi treguar tashmë, punëtorët e arsimit 
dhe shëndetësorë në zonat serbe në Kosovë 
tashmë marrin një pagë e gjysmë nga 
Serbia, për shkak të kushteve të vështira në 
të cilat punojnë. Deri te honorarët shtesë, të 
cilat Prishtina i ofron përmes Komunave të 
Kosovës, vijnë ekskluzivisht individët kryesisht 
nga personeli i lartë arsimor dhe shëndetësor 
(profesorë, drejtorë, mjekë...) të cilët janë “në 
vijën e partisë” me Listën Serbe. Më këtë iu 
kthehet atyre favori për dëgjueshmërinë dhe 
besnikërinë ndaj partisë, si dhe për ndikimin 
ndaj kolegëve të tyre vartës dhe stafit tjetër 
kur votojnë në zgjedhje. Këtë e dëshmon 
edhe shembulli i Organit të Përkohshëm të 
Komunës së Mitrovicës, i cili “u bëri thirrje 
drejtorëve të Ndërmarrjeve Publike Komunale 
që në vendvotime të jenë me punëtorët dhe 
anëtarët e familjeve të tyre dhe të shkojnë në 
vendvotime në mënyrë të organizuar”46. 

Komunat gjithashtu paguajnë vauçer 
për individët e papunë, duke blerë kështu 
besnikërinë e tyre, në mënyrë që ata, përveç 
institucioneve shëndetësore dhe arsimore, 
të punojnë për marrjen e votave të sigurta 
nga shtresat më të gjera dhe më të varfra 
të popullsisë. Të shpeshta janë edhe rastet 
e nepotizmit, kur kryetarët e komunave u 
paguajnë tarifa të tilla përmes të afërmve 
personave që nuk jetojnë fare në Kosovë, 
madje as nuk punojnë në shëndetësi apo 
arsim47.

46  https://www.blic.rs/vesti/politika/vece-organizova-
no-glasanje-u-severnoj-mitrovici-u-nedelju/rx8eyyq
47 https://www.radiokim.net/vesti/drustvo/pro-
test-u-vrbovcu-se-nastavlja-predsednik-ops-
tine-bezi-od-gradjana-i-novinara.html
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Marrëveshja e përmendur e Brukselit e vitit 
2013 ka të bëjë, në pjesën më të madhe, 
me themelimin e Bashkësisë të Komunave 
Serbe (BKS), gjegjësisht Asociacionit 48 të 
Komunave me popullatë shumicë serbe. 
Është paraparë që Bashkësia ta ketë statutin, 
Kryetarin, Kuvendin, Këshillin, që do ta ketë 
mbikëqyrjen e plotë të zhvillimit ekonomik, 
arsimit, shëndetësisë, urbanizmit dhe zhvillimit 
rural dhe një rol përfaqësues në qeverinë 
qendrore.49 Financimi për organizatën, me 
kontrollin e Kosovës, do të vinte pjesërisht 
nga Beogradi dhe pjesërisht nga Prishtina 
dhe burime të tjera50. Megjithatë, në vitin 
2015, Gjykata Kushtetuese e Kosovës vendosi 
që parimet e dakorduara për BKS-në nuk 
ishin plotësisht në përputhje me frymën e 
Kushtetutës së Kosovës, kështu që procesi 
u pezullua i cili edhe ashtu nuk po gjen 
aprovimin tek popullata shumicë shqiptare.

Në një shoqëri thellësisht të ndarë dhe të 
pashëruar nga lufta, siç është ajo e Kosovës, 
ku janë të theksuara dallimet kombëtare, 
fetare dhe gjuhësore, krijimi i një organizate 
të veçantë të bazuar në parimin e përkatësisë 
etnike, e cila paraqet rrezik të “nivelit të tretë 
të qeverisjes”, sigurisht që nuk duket si zgjidhje 
më e mirë. Do të ishte pakrahasueshëm më 
mirë që vetëdija e shumicës dhe pakicës në 
vend të ishte në atë nivel që askush të mos 
paraqesë kërcënim për ekzistencën e askujt, 
por që të gjithë të punojnë së bashku dhe me 
besim të ndërsjellë për të përmirësuar kushtet 

48 Në gjuhën serbe, fjala asociacion para së gjithash 
nënkupton lidhjen e një dukurie ose koncepti me një 
tjetër - në vetëdije. Përdoret rrallë për bashkim. 
49 I gjithë teksti i Marrëveshjes së Brukselit, 
https://www.srbija.gov.rs/cinjenice/283757
50 https://www.rts.rs/page/stories/sr/story/9/Politi-
ka/1452153/Moguće+finansiranje+ZSO+iz+više+izvora.html

e përgjithshme të jetesës. Por, derisa të arrihet 
një nivel i tillë i vetëdijes, duhet të krijojmë 
kushte të tilla të cilat na i lejojnë rrethanat 
aktuale, por që edhe marrëveshjet aktuale 
dhe të arritura na obligojnë.

Në këtë drejtim, dhe në frymën e të gjitha 
sa më sipër në këtë studim, Bashkësia e 
Komunave me shumicë Serbe paraqet një 
Organizatë që do ta kishte potencialin dhe 
interesin më të madh për t’i adresuar të gjitha 
këto çështje dhe shqetësime të serbëve të 
Kosovës:

OO Financat që Beogradi ua dërgon 
institucioneve serbe në Kosovë do të kalonin 
përmes një organizate ombrellë, e cila do të 
merrej me shpërndarjen e tyre.

OO Financat që Prishtina i ndan për arsimin 
dhe shëndetësinë në zonat serbe do të 
kalonin gjithashtu përmes një organizate. Të 
gjitha burimet e financimit në këtë rast do të 
mbroheshin nga korrupsioni dhe nepotizmi 
në nivel lokal, nën supozimin se Bashkësia do 
të kishte mekanizma të fortë të kontrollit në 
nivelin qendror.

OO Sistemi i kujdesit shëndetësor, i cili 
tashmë funksionon në mënyrë unike dhe të 
rrjetëzuar në të gjitha komunat ekzistuese me 
shumicë serbe, do të menaxhohej nga një 
institucion i Kosovës për herë të parë që nga 
viti 1999, të cilin Bashkësia, pavarësisht nga 
përkatësia etnike, sigurisht do ta përfaqësonte. 
Furnizimi i barnave dhe pajisjeve mjekësore 
nga Serbia do të ishte më transparent, 
transporti i pacientëve përmes vendkalimeve 
të integruara do të lehtësohej dhe raportet e 
punës do të ishin në dispozicion të Prishtinës.

Konkluzionet dhe 
rekomandimet
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OO Në sistemin e Kosovës për herë të 
parë përmes Bashkësisë do të “hynin” edhe 
institucionet arsimore, të cilat nuk e kanë 
pandanin apo potencialin e tyre për formim 
nga Prishtina. Procesi i njohjes reciproke të 
certifikatave dhe diplomave do të lehtësohej, 
mjetet mësimore dhe tekstet shkollore do të 
vinin më lehtë nga Beogradi, dhe Prishtina do 
të kishte një pasqyrë të kurrikulës. Në frymën 
e komunikimit të përmirësuar do të krijohej 
një klimë, në të cilën do të mundësohej 
harmonizimi i të dhënave kontroverse të 
bazuara dhe të vërtetuara shkencërisht në 
tekstet e historisë, me çka do të pranohej liria 
e interpretimit.

OO Të punësuarit në organet e përkohshme 
komunale sipas sistemit serb, si dhe në 
ndërmarrjet publike fiktive, do të gjenin 
një vend të punësimit të përhershëm dhe 
real në Bashkësi, dhe vetëm ato kuadro që 
ende jetojnë në Kosovë, të cilët posedojnë 
kualifikime dhe aftësi të punës dhe nuk 
punojnë në të njëjtën kohë në komunat e 
Kosovës apo institucionet tjera. Me këtë do të 
largohej dhe në mënyrë të drejtë do të zgjidhej 
edhe paralelizmi i fundit i institucioneve në 
Kosovë, i cili do të ishte veçanërisht në favor 
të Prishtinës.

Duke pasur parasysh se, nëse kuptohet si 
duhet dhe nëse ka vullnet të mirë, të gjitha 
sa më sipër do të kontribuojnë për të gjitha 
palët51, secili do të mund ta shpallte një “fitore” 
në mënyrën e vet në përfundim të këtij procesi. 
Të gjitha rrugët që çojnë në normalizimin 
e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe 
Prishtinës, në një mënyrë apo tjetër, aktualisht 
po kalojnë përmes themelimit të Bashkësisë 
së Komunave me Shumicë Serbe.

Në fund, le të kthehemi te piramida e 
sipërpërmendur e Maslow-it të nevojave 
njerëzore, e cila nuk shterohet nga plotësimi 
i nevojave për siguri përmes adresimit të 
çështjeve të punës, kujdesit shëndetësor, 
sigurisë, arsimit... për serbët e Kosovës, 
51 Prishtinës, Beogradit, serbëve të Kosovës 
dhe Bashkësisë Ndërkombëtare. 

formimi i Bashkësisë, në një mënyrë do të 
paraqiste plotësimin e nevojës për t’i përkitur 
një grupi, që aktualisht është e përcaktuar në 
mënyrë të paqartë, ndërsa publiku i shumicës 
në Kosovë aktualisht e pranon ekskluzivisht 
vetëm trashëgiminë shqiptare si të Kosovës.
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Ilustrim: Piramida e Nevojave Njerëzore e Maslow1

1  Marrë nga edukacija.rs, https://edukacija.rs/menadzment-ljudskih-resursa/maslovljeva-teorija-motivacije
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