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COPYRIGHT © 2020. Kosova Democratic Institute (KDI). 

Instituti Demokratik i Kosovës i ka të rezervuara të gjitha të drejtat për këtë raport dhe asnjë pjesë e këtij publikimi nuk mund të jetë objekt i 

riprodhimit ose bartjes në asnjë formë mekanike ose elektronike, duke përfshirë fotokopjimin ose ndonjë sistem të ruajtjes ose tërheqjes së 

materialeve pa autorizimin paraprak të botuesit me shkrim. Publikimi mund të riprodhohet ose të bartet vetëm për qëllime jo komerciale.  Kurdo 

dhe kushdo që ka për qëllim të përdorë fragmente ose materiale të ndryshme të këtij publikimi, është i detyruar ta tregojë qartë burimin sa herë 

që janë nxjerrë fragmentet ose materialet e përdorura.

Nëse keni ndonjë koment, kritikë ose sugjerim, ju lutemi na kontaktoni përmes ndonjë prej opsioneve të mëposhtme:

Adresa: Rr. Bajram Kelmendi, Nr. 45, 

10 000, Prishtinë, Kosovë. 

Tel.: +383 (0)38 248 038 

E-mail: info@kdi-kosova.org 

Ueb: www.kdi-kosova.org 
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METODOLOGJIA  
E HULUMTIMIT 

51.7%

95% ±3%

48.3%
  Hulumtimi ka përfshirë

Intervali i besueshmërisë 

Shqiptar 815, serb 150, minoritete të tjera 100.

1,065 18+
  Hulumtimi ka përfshirë

qytetarë të Kosovës 
të moshave

dhe margjinë  
të gabimit në

 Anketimi është bërë përmes thirrjeve telefonike dhe të dhënat janë procesuar 
përmes softuerit për menaxhim të anketave.

Anketa është realizuar përmes teknikës CATI  
(computer-assisted telephone interviews).
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     Për dizajnimin e mostrës, UBO Consulting ka përdorë teknikën e shtresimit të shumëfishtë të 
rëndomtë. 

     Fillimisht, mostra është ndarë në tri nën-mostra në bazë të etnive që jetojnë në Kosovë;
    Shtresimi i rradhës i nën-mostrave është bërë në bazë të komunës përmes teknikës PPS 

(probability proportional to size);
    Shtresimi i fundit është bërë në bazë të vendbanimit.

     Pasi mostra ka kaluar në të gjitha shtresimet, përzgjedhja e listës kryesore dhe listës rezervë 
të të anketuarve potencial është bërë përmes teknikës së rëndomizimit në Excel. 

     Në fund është bërë peshimi i të dhënave në mënyrë që rezultatet finale të reflektojnë 
strukturën e popullatës për nga etnia, mosha, gjinia dhe edukimi. 

     Periudha e anketimit: 13 – 20 Mars 2020
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Çfarë duhet të bëjë BE-ja për të 
rikthyer besueshmërinë e saj si 
lehtësuese e procesit të dialogut 
Kosovë-Serbi?

PYETJA

65.5%

34.7%

32.5%

23.6%

23.4%

18.6%

1.0%

Të ofrojë liberalizimin e 
vizave për Kosovën

Vendet anëtare të BE-së duhet 
të kenë një qëndrim unik/të 

përbashkët ndaj Kosovës

BE duhët të ndëshkoj palën 
që nuk zbaton marrëveshjet e 

arritura të dialogut

BE duhët të mbaj një qëndrim 
neutral në marëdhëniet midis 

Kosovës dhe Serbisë

BE duhët të angazhohet më 
shumë në sigurimin e njohjes 

së Kosovës nga 5 vendet 
anëtare mos njohëse

BE duhët të ofrojë një 
perspektivë të qartë të 

integrimit evropian për Kosovën

Tjera
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Të ofrojë liberalizimin 
e vizave për Kosovën

67.4% 30.3% 56.7%

Vendet anëtare të BE-
së duhet të kenë një 

qëndrim unik / të për-
bashkët ndaj Kosovës 35.3% 19.6% 36.7%

BE duhet të mbajë një 
qëndrim neutral në 

marrëdhëniet 
midis Kosovës dhe 

Serbisë
21.7% 66.2% 26.0%

BE duhet të ofrojë një 
perspektivë të qartë 

të integrimit  evropian 
për Kosovën 18.2% 18.4% 29.6%

BE duhet të angazho-
het më shumë në 

sigurimin e 
njohjes së Kosovës 

nga 5 vendet anëtare 
mos njohëse

23.8% 7.6% 29.2%

BE duhet të ndëshkoj 
palën që nuk zbaton 

marrëveshjet 
e arritura të dialogut 31.9% 57.8% 20.9%

Tjetër 0.9% 0.0% 3.3%
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Me cilat prej deklaratave  
të mëposhtme pajtoheni/jeni 
dakord, tani që kemi Qeveri të re?

PYETJA

40.2%

38.5%

11%

6.3%

4%

Pavarësisht se kush në Qeveri, 
marrëeshjen Kosovë-Serbi do ta 

përcaktojnë SHBA-të dhe BE-ja

Me Qeverinë e re, kam më 
shumë besim që procesi i 

dialogut Kosovë-Serbi do të 
jetë në favor të Kosovës

Procesi i dialogut Kosovë-
Serbi do të mbetet i njëjtë

Asnjërën

Procesi i dialogut Kosovë-
Serbi do të përkeqësohen nën 

Qeverinë e re
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Pavarësisht se kush në 
Qeveri, marrëeshjen 

Kosovë-Serbi do ta 
përcaktojnë SHBA-të 

dhe BE-ja 40.4% 38.1% 38.1%

Me Qeverinë e re, kam 
më shumë besim 

që procesi i dialogut 
Kosovë-Serbi do të jetë 

në favor të Kosovës 40.6% 2.4% 26.2%

Procesi i dialogut 
Kosovë-Serbi do të 

mbetet i njëjtë
10.2% 16.7% 23.8%

Asnjërën

6.2% 4.8% 7.1%

Procesi i dialogut 
Kosovë-Serbi do të 
përkeqësohen nën 

Qeverinë e re 2.6% 38.1% 4.8%
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