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“Ky publikim është realizuar me mbështetjen e Avancimi i Shoqërisë 
Demokratike (DSP) -. Financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim 
në Kosovë (SCO-K) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për 
Shoqëri Civile (KCSF)”. Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi 
e vetme e Iniciativës së Re Shoqërore dhe në asnjë mënyrë nuk 
mund të merret si qëndrim i SCO-K-së apo KCSF-së.
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PËRMBLEDHJE 

Zgjedhjet, të cilat u mbajtën më 22 tetor 2017, ishin zgjedhjet e dyta për kryetarë 
të komunave në të gjitha komunat e Kosovës, që nga nënshkrimi i Marrëveshjes së 
Brukselit më 19 prill 2013 në mes të Beogradit dhe Prishtinës. Raundi i dytë i zgjedhjeve 
u mbajt më 19 nëntor në 19 nga 38 komuna, sa janë në Kosovë, duke përfshirë një 
komunë me shumicë serbe (Kllokotin). Në komunën e Parteshit janë përsëritur 
zgjedhjet në të njëjtën ditë për shkak të vendimit të KQZ-së që për shkak të parregullsive 
zgjedhore anulohen rezultatet e raundit të parë. Zgjedhjet për kryetar të komunave 
janë mbajtur menjëherë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë 
në qershor të vitit 2017, dhe vetëm disa javë pas formimit të koalicionit qeverisës, 
brenda të cilit është edhe subjekti më i madh politik i komunitetit serb - Lista Serbe. 
 
Në përgjithësi, dita e zgjedhjeve kaloi në atmosferë e qetë, e që është përmirësim në 
krahasim me zgjedhjet e vitit 2013, por është e qartë se në zgjedhjet e kaluara lokale, 
pluralizmi politik ishte më i theksuar, veçanërisht në mjediset me shumicë serbe. 
 
Zgjedhjet, sa u përket  rezultateve- janë pa surpriza të mëdha, sepse kandidatët për 
kryetarë të komunave nga radhët e Listës Serbe kanë fituar në 9 nga 10 komuna në 
raundin e parë. Pas zgjedhjeve të përsëritura në Partesh, dhe pas kalimit kolektiv të 
përfaqësuesve të Iniciativës Qytetare, Kllokot -Vërboc në Listën Serbe, kjo parti politike 
ka siguruar një fitore në të gjitha 10 komunat më shumicë serbe, në zgjedhjet për 
kryetar komune, dhe zgjedhjet për këshilltarë në kuvendet komunale. Në këtë mënyrë, 
Lista Serbe, e ka betonuar pozitën e saj si partia më e madhe e serbëve dhe zgjedhjet në 
Kosovë, në të njëjtën kohë janë «vdekje simbolike» e opozitës. Lista Serbe i ka  fituar në 
mënyrë të pavarur rreth 70% të  gjitha votave në dhjetë komunat me shumicë serbe. 
 
Pjesëmarrja, në komunat me shumicë serbe në vitin 2017 ka qenë dukshëm 
më e lartë se sa në zgjedhjet lokale të vitit 2013.  Pjesëmarrja 10 komunat me 
shumicë serbe ka qenë rreth 43% dhe është në përputhje me pjesëmarrjen 
mesatare me pjesën tjetër të Kosovës.  Pjesëmarrja më e lartë se në vitin 2013 
është për shkak të numrit të konsiderueshëm më të madh të qytetarëve të cilët 
votuan në katër komunat në veri të Kosovës. Pjesëmarrja e qytetarëve, në veri 
në zgjedhje, është për shkak të ndikimit të qartë të qëndrimit të  Beogradit dhe 
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thirrjes për pjesëmarrje në zgjedhje, si dhe mobilizimi i gjerë i Listës Serbe për të ndikuar 
te qytetarët për të votuar. Në total, rreth 25 000 votues votuan në veri të Kosovës, ose rreth 
43% të votuesve të regjistruar. Kjo pjesëmarrje e madhe një shenjë se integrimi institucional 
i serbëve të Kosovës, i paraparë me Marrëveshjen  e Brukselit, ka avancuar.  Për dallim nga 
zgjedhjet e vitit 2013, kur vetëm 13 000 votues në veri e kanë përdorur të drejtën e tyre 
për të votuar për shkak të thirrjeve për bojkot, ndërsa tash është  numri  shumë më i lartë. 
 
Megjithatë, dobësitë e sistemit zgjedhor të Kosovës nuk janë adresuar në mënyrë adekuate 
dhe në kohë, ndër të tjera, dobësitë që lidhen me regjistrimin e votuesve, trajnimit dhe 
profesionalizmit të komisioneve zgjedhore, stimulimet e  kufizuara për ndjekjen e veprimtarive 
kriminale në procesin zgjedhor, si dhe mungesën e mekanizmave efektive për realizimin e 
kërkesave për financimin e fushatës, si dhe rregulli i programeve të sponsorizuara në media.

Është e rëndësishme të theksohet se procesi zgjedhor dhe fushata zgjedhore në mjediset me 
shumicë serbe dallonte në mënyrë të konsiderueshme nga atmosfera në komunat e tjera. 
Atmosfera e zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe u shënuan nga presionet mbi 
kandidatët politik. Këto presione përfshijnë edhe kandidatët individualisht që të tërhiqen nga 
procesi zgjedhor dhe konkurrencë të kufizuar, e cila vë në dyshim parimet themelore të procesit 
demokratik në këto mjedise.1

Ka pasur disa raste të frikësimit të votuesve dhe kandidatëve, si dhe rastet e blerjes së votave dhe 
shpërdorim të parasë publike. Disa kandidatë të cilët nuk janë të Listës serbe u tërhoqën nga 
gara. Dyshohet se ata ishin të frikësuar. Subjektet më të mëdha politike të opozitës, përfshirë 
“ Partinë e Pavarur Liberale (SLS)”, Partinë e Serbëve të Kosovës (PSK), IQ SDP nuk nominuan 
kandidatë për kryetarë të komunash në shumicën e komunave me shumicë serbe. Para fillimit 
të fushatës zgjedhore, në disa incidente, janë djegur dy makina të kandidatëve të shquar të 
opozitës politike për kryetarë të komunave.2 Burimet nga mediat thonë se institucionet që 
operojnë në sistemin serb janë përfshirë në presionin ndaj kandidatëve të cilët nuk janë nga 
Lista Serbe në disa komuna me shumicë serbe. Shembujt e tillë kanë për pasojë ndërprerjen 
e marrëdhënies së punës së disa personave  në rrethana të paqarta. Disa raste të frikësimit të 
kandidatëve nuk janë raportuar ose fare janë raportuar. Atmosfera e fushatës ishte veçanërisht 
e tensionuar në veri, me incidente të shpeshta të dhunshme që përfshijnë përleshje fizike mes 
përkrahësve të partive rivale, Listës Serbe dhe  PSK-së në Leposaviq. 

Subjektet politike nga komuniteti serb e kanë prioritetizuar fushatën “derë më derë” (kontakti 
i drejtpërdrejtë me votuesit), takime me votuesit ishin në shkallë më të vogël, takime lokale, si 
dhe fushatë në rrjetet sociale. Vetëm Lista  Serbe, si partia më e madhe politike dhe e vetme që ka 
pasur mbështetje nga Beogradi kishte burime  për të organizuar mitingje të mëdha dhe takime 

1  EU EOM Kosovo 2017: Zgjedhjet për kryetarë komunash në Kosovë – Raporti final     

2 KoSSev: http://kossev.info/faqe/arkivi/Zveçan__u dogj _automobili i_Dragisha_Milloviqit_thotë se zjarri 

ishte i qëllimshëm _/12552 
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me qytetarët, thuaja në të gjitha komunat me numër të madh të popullsisë, dhe në pothuajse 
të gjitha komunat me shumicë serbe. Disa subjekte politike, përfshirë Iniciativën Qytetare IQ 
SDP, janë përmbajtur nga organizimi i tubimeve të mëdha për të parandaluar ndonjë presion 
mbi kandidatët dhe mbështetësit e tyre. Disa lista kandidatësh u ankuan: (IQ SDP, për Zveçan 
tonë, PKS) se atyre nuk u ishte të lejuar reklamimin në media të caktuara, të cilat pretendojnë 
të jenë nën ndikimin e Listës Serbe. Gjatë fushatës zgjedhore, ka pasur raste të cilat mund të 
konsiderohen si përdorim i burimeve publike për qëllime elektorale. Në mënyrë të veçantë, 
kishte rritje të dukshme të punësimit në shërbimet publike, në sistemin e Kosovës, si dhe me 
legjislacionin e Serbisë. Kjo situatë është parë në komunat ku në pushtet ishin përfaqësuesit e 
Listës  Serbe, si dhe komunën në të cilën Partia e serbëve të Kosovës e kishte  postin e kryetarit. 
 
Të dy ditët e zgjedhjeve në përgjithësi ishin të qeta dhe kaluan pa incidente të mëdha. 
Procesi i votimit dhe numërimit të votave në shumicën e rasteve është  kryer në mënyrë 
transparente,  sipas raporteve  e vëzhguesve tanë.  Megjithatë, disa aspekte të procesit të 
votimit dhe numërimit të votave duhet të adresohen për të përmirësuar më tej procesin 
zgjedhor.  Kjo është veçanërisht e rëndësishme për të përmirësuar punën e komisioneve 
të qendrave të votimit, për shkak se procedurat lidhur me numërimin e votave nuk janë 
respektuar plotësisht. Gjithashtu, është e rëndësishme që vëmendje t’ i kushtohet nevojës për të 
përmirësuar të kuptuarit e procesit zgjedhor nga vetë votuesit. Shpesh është kërkuar asistencë 
në votim, por jo gjithmonë nga votuesit të cilët nuk janë në gjendje të votojnë. Fshehtësia e 
votës është komprometuar për shkak të praktikës së votimit familjar dhe në grup.  Së fundi, 
qasja në qendrat e votimit për personat me aftësi të kufizuara shpesh ka qenë e vështirë. 
 
Në përputhje me një marrëveshje ndërmjet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) dhe të 
Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE), OSBE-ja ka ofruar mbështetje 
teknike për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve (KKZ) në katër komunat veriore.  Në ditën e 
zgjedhjeve, OSBE-ja ka afruar mbështetje teknike në të gjitha qendrat e votimit në veri. Gjithsej 
225 anëtarë të OSBE-së kanë qenë të pranishëm në 44 qendra votimi dhe 86 vendvotime. Në 
çdo moment, të paktën 2 anëtarë të OSBE-së ishin të pranishëm në çdo vendvotim dhe gjatë 
numërimit të votave dhe transportimit të  kutive të votimit për të numëruar qendrat dhe të 
rezultateve në Fushë- Kosovë. Për dallim nga zgjedhjet komunale  të vitit 2013 në veri, të cilat 
janë karakterizuar nga dhuna dhe parregullsitë e shumta. Në bazë të raportit të OSBE-së, dita e 
zgjedhjeve më 22 tetor, ka kaluar shumë mirë dhe nuk ka pasur asnjë problem të sigurisë.   
Subjektet politike nuk e kanë mundësuar rritjen e pjesëmarrjes së grave në politikë me  pri-
oritetet e tyre në fushatën zgjedhore. Femrat në përgjithësi nuk ishin mjaft të pranishme në 
audiencë. Në ngjarjet e fushatës kanë marrë mbështetje të kufizuar nga partitë e tyre në garën 
zgjedhore. 
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METODOLOGJIA

Ky dokument është produkt i hulumtimit në kuadër të projektit “Participimi më i 
madh për përfshirje më të mirë” të kryer nga Iniciativa e Re Shoqërore në kuadër 
të skemës së “Promovimi i shoqërisë demokratike” të Fondacionit Kosovar për Sho-
qëri Civile, financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K )”.   
 
Projekti synon të kontribuojë për ta kuptuar procesin zgjedhor dhe rëndësinë 
e tij me qëllim të përfshirjes më të madhe të serbëve të Kosovës në vendim 
marrje në nivelin lokal dhe qendror.  Të dhënat e paraqitura në këtë raport 
bazohen në një hulumtim kualitativ dhe kuantitativ në terren dhe  litera-
turën përkatëse. Hulumtim i realizuar në periudhën  gusht 2017 - prill 2018.   
 
Hulumtimi teorik përbëhej nga mbledhja, shqyrtimi dhe anal-
izimi i të dhënave të shkruara,  si ligjet dhe aktet nënligjore, rapor-
tet zgjedhore të vëzhguesve të tjerë dhe raportet nga mediat.   
Hulumtimi në terren përfshihen 10 tryeza të rrumbullakëta të mbajtura në dh-
jetë komuna me shumicë serbe, raportet e 10 koordinatorëve lokalë nga terreni3, 
si dhe pyetësorët online.  Koordinatorët e akredituar lokal kanë monitoruar me 
kujdes procesin zgjedhor, duke përfshirë vizitat në ngjarjet publike (debate, tu-
bimet, prezantimet), dhe kanë raportuar nga terreni në baza javore ose mujore.   
 
Të gjitha raportet e koordinatorëve lokalë, si dhe informatat në lidhje me procesin 
zgjedhor janë në dispozicion në www.izborinakosovu.net web faqe, e cila u krijua në 
kuadër të projektit. NSI  në fazën para-zgjedhjeve zhvilloi një manual zgjedhorë4 në 
gjuhën serbe, i cili, ndër të tjera, përmban informata në lidhje me zgjedhjet lokale 
dhe qendrore, si dhe subjektet politike të certifikuara dhe listat e tyre.

  

3  Izbori na Kosovu Web Platforma: www.zgjedhjetnëkosovë.net 

4  http://www.zgjedhjetnëkosovë.net/wp-content/uploads/2017/07/BULETIN.pdf 
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PRAPAVIJA POLITIKE

Zgjedhjet më 22 tetor 2017 për kryetarët dhe asambletë komunale ishin zg-
jedhjet e dyta komunale që u mbajtën në tërë territorin e Kosovës. Në të 
gjitha 38 komunat, si rezultat i nënshkrimit të Marrëveshjes të Brukselit, më 
19 prill 2013,  në mes të  Beogradit dhe Prishtinës, nën patronazhin e Bashkimit 
Evropian. Këto zgjedhje u mbajtën disa muaj pas zgjedhjeve të parakohshme 
parlamentare të 11 qershorit 2017, dhe vetëm disa javë pas formimit të 
Qeverisë.  Nga votuesit u kërkua që t’i zgjedhin kryetarët dhe këshilltarët e tyre 
komunal, përmes sistemit proporcional me votim preferencial në 38 komuna. 
 
Nga totali prej 91 subjekti politik i certifikuar për zgjedhjet lokale, 54 ishin nga 
komuniteti shqiptar, 24 nga komuniteti serb, 3 nga komuniteti turk, 3 nga ko-
muniteti boshnjak, 2 nga subjektet politike të komunitetit ashkali, 1 nga ko-
muniteti egjiptas, 1 nga komuniteti rom, si dhe 25 kandidatë të pavarur. 
Të gjitha subjektet politike konkurruan në mënyrë të pavarur, ndryshe nga 
zgjedhjet parlamentare kur ata formuan dy koalicione parazgjedhore. Asnjë 
subjekt politik i komunitetit serb nuk kanë as një kandidate  për kryetare 
komune, dhe as bartëse të listës, por kuota gjinore prej 30%  është respektuar. 

Lista Serbe, partia më e madhe politike e komunitetit serb në Kosovë, e mbështetur 
nga Beogradi, dominon në skenën politike në komunat me shumicë serbe që nga 
viti 2013 ( atëherë si Iniciativë Qytetare Serbe, dhe që nga maji 2017 si parti poli-
tike). Kjo parti i kishte  kandidatët e saj për kryetarë të komunave dhe këshilltarë 
në të dhjetë komunat me shumicë serbe, si dhe kandidatët për këshilltarë në 11 
komuna ku komuniteti serb nuk është shumicë. Lista Serbe ishte favorite e qartë 
për të fituar zgjedhjet në të gjitha komunat me shumicë serbe.  Pasi që ajo është 
mbështetur nga Beogradi, fuqizuar me resurse, burime që ia mundësojnë të bëjë 
fushatë mbizotëruese,  vështirë pritej që dikush ta rrezikojnë supremacinë e saj. 
 
Vendimi i Qeverisë në Beograd për ta mbështetur vetëm Listën serbe ishte i nxitur nga 
dëshira për të përforcuar pushtetin dhe ndikimin e vet para bisedimeve të rëndësishme 
në Bruksel, të cilat kanë të bëjnë me formimin e Asociacionit të Komunave me shumicë 
serbe (AKS). Suksesi i politikës së Beogradit për Kosovën dhe ndikimi në procesin e 
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negociatave, kërkon që serbët e Kosovës të flasin me të njëjtin zë me Beogradin në të gjitha 
nivelet, dhe për këtë arsye ishte e rëndësishme që lista serbe të arrijë fitore bindëse. Ajo që duhet 
gjithashtu të theksohet është se serbët e Kosovës në masë të madhe historikisht u përmbahen 
pikëpamjeve të Beogradit dhe votojnë për ato lista që mbështeten nga Beogradi zyrtar. 
 
Përveç Listës Serbe, 23 subjekte tjera politike të komunitetit serb në Kosovë e kanë regjistruar 
pjesëmarrjen e tyre në zgjedhje. Megjithatë, Lista Serbe kishte konkurrencë minimale në zgjed-
hjet për kryetar bashkie. Përveç komunat: Mitrovica e Veriut, Zveçani, Leposaviqi, Kllokoti dhe 
Parteshi, ku disa kandidatë i paraqitën kandidaturat e tyre, ku pritej garë zgjedhore interesante.  
Në komunat e tjera të kandidatët e Listës Serbe nuk kishin kundër kandidatë kredibël.   Në 
diskutimet me vëzhguesit, përfaqësuesit e disa partive thanë se nuk duan të emërojnë 
kandidatët e saj për kryetarë të komunave, me konstatimin se ata nuk mund të konkurrojë 
me Listën Serbe e cila ka mbështetjen e Beogradit në këtë garë të pa barabartë zgjedhore.   
 
Olliver Ivanoviqi nga QI SDP ishte konkurrent i Goran Rakiqit, liderit të Listës Serbe dhe të 
rizgjedhuri për herë të dytë për kryetarë  të Mitrovicës së Veriut. Iniciativa qytetare « Për Zveçan 
tonë” për kryetar komune të Zveçanit e ka nominuar Dragisha Milloviqin,  përballë kandidatit 
të Listës Serbe Vuçina Jankoviqit, si dhe listën e kandidatëve për këshilltarë komunalë. 
 
Në komunën e Leposaviqit, konkurrencë në garën për kryetar, të kryetarit të atëhershëm 
të Kuvendit Komunal dhe Kryetarë të Autoritetit të Përkohshëm, Zoran Todiçit (Lista Ser-
be) i konkurronte kryetari e komunës nga zgjedhjet e kaluara Dragan Jablanoviqi (PKS).  Ish 
lideri i Listës Serbe, Aleksandër Jabllanoviqi pak para zgjedhjeve parlamentare e regjis-
troi partinë e tij politike - Partia e Serbëve të Kosovës (PKS), me të cilën ata konkurruan për 
zgjedhjet për kryetar të komunës dhe për këshilltarë  Kuvendin e komunës së Leposaviqit. 
 
Në komunën e Kllokotit, tri iniciativa qytetare që për herë të parë shkuan në zgjedh-
je i kanë bashkuar forcat kundër Listës serbe: Iniciativa Aktive Qytetare (GAI ), Unite-
tin popullor (NJ),  Iniciativa Qytetare, Kllokotit Vërboc  (IQ KV) dhe përkrahin kandi-
datin e IQ KV Bozhidar Dejanoviqin, për kryetar të komunës.  Në komunën e Parteshit, 
Iniciativa Qytetare Harmonia Popullore e paraqet Nenad Cvetkoviqin si kandidatin e saj 
për kryetar në garë kundër kandidatit të Listës Serbe, Strahinja Spasiqit.  Në komunat e 
tjera, kandidatët e Listës Serbe nuk kishin sfidues që  mund ta rrezikonin dominimin e tyre. 
 
Krahasuar me zgjedhjet e kaluara në gjashtë komunat me shumicë serbe në jug të Kosovës, 
dukshëm ishte  numri i vogël i partive politike që kanë marrë pjesë në zgjedhje.  Ndryshe 
nga zgjedhjet lokale në 2009 dhe 2013, kur ata krijuan parti politike: Partia e Pavarur Lib-
erale (SLS) dhe Partia Demokratike Progresive (PDP) që kanë pasur mbështetje të mad-
he nga qytetarët dhe kandidat për kryetarë të komunave në të gjitha komunat në zgjed-
hjet më 22 tetor, 2017, SLS nuk kishte as një kandidat për kryetar komune, ndërsa PDP 
kishte një kandidat të vetëm në Ranillug.  Deri në vitin 2013, SLS ishte partia kryesore në 
gjashtë komuna me shumicë serbe në jug të Kosovës.  Në komunën e Shtërpcës, kandida-
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ti i Listës Serbe, Bratislav Nikoliqi nuk kishte kundër kandidat nga radhët e komunitetit serb. 
 
Zgjedhjet, sa u përket  rezultateve- janë pa surpriza të mëdha, sepse kandidatët për kryetarë të 
komunave nga radhët e Listës Serbe kanë fituar në 9 nga 10 komuna në raundin e parë. Pas zgjed-
hjeve të përsëritura në Partesh, dhe pas kalimit kolektiv të përfaqësuesve të INICIATIVËS QYTET-
ARE Kllokot -Vërboc në Listën Serbe, kjo parti politike ka siguruar një fitore në të gjitha 10 komunat 
më shumicë serbe, në zgjedhjet për kryetar komune, dhe zgjedhjet për këshilltarë në kuvendet 
komunale. Në këtë mënyrë, Lista Serbe, e ka betonuar pozitën e saj si partia më e madhe e ser-
bëve dhe zgjedhjet në Kosovë, në të njëjtën kohë janë “vdekje simbolike” e opozitës. Lista Serbe i 
ka  fituar në mënyrë të pavarur rreth 70% të gjitha votave në dhjetë komunat me shumicë serbe. 
 
Pjesëmarrja, në komunat me shumicë serbe në vitin 2017 ka qenë dukshëm më e lartë se sa në 
zgjedhjet lokale të vitit 2013. Pjesëmarrja 10 komunat me shumicë serbe ka qenë rreth 43% dhe 
është në përputhje me pjesëmarrjen mesatare me pjesën tjetër të Kosovës. Pjesëmarrja më e 
lartë se në vitin 2013 është për shkak të numrit të konsiderueshëm më të madh të qytetarëve 
të cilët votuan në katër komunat në veri të Kosovës. Pjesëmarrja e qytetarëve, në veri në zgjed-
hje, është për shkak të ndikimit të qartë të qëndrimit të  Beogradit dhe thirrjes për pjesëmarrje 
në zgjedhje, si dhe mobilizimi i gjerë i Listës Serbe për të ndikuar te qytetarët për të votuar. Në 
total, rreth 25 000 votues votuan në veri të Kosovës, ose rreth 43% të votuesve të regjistruar. Kjo 
pjesëmarrje e madhe një shenjë se integrimi institucional i serbëve të Kosovës, i paraparë me 
Marrëveshjen  e Brukselit, ka avancuar. Për dallim nga zgjedhjet e vitit 2013, kur vetëm 13 000 
votues në veri e kanë përdorur të drejtën e tyre për të votuar për shkak të thirrjeve për bojkot, 
ndërsa tash është  numri  shumë më i lartë.
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FUSHATA ZGJEDHORE DHE 
DITA E ZGJEDHJEVE
Fushata zgjedhore mund të karakterizohet, në përgjithësi, si e qetë në shumicën e 
komunave të  Kosovës, përveç në disa komuna me shumicë serbe. 

Subjektet politike nga komuniteti serb e kanë prioritetizuar fushatën “ derë më 
derë” (kontakti i drejtpërdrejtë me votuesit), takime me votuesit të cilët ishin 
në shkallë të vogël, takime lokale, si dhe fushatë në rrjetet sociale.  Vetëm Lis-
ta  Serbe, si partia më e madhe politike dhe e vetme që ka pasur mbështet-
je nga Beogradi, kishte burime  për të organizuar mitingje të mëdha dhe takime 
me qytetarët thuaja në të gjitha komunat me numër të madh të popullsisë, dhe 
në pothuajse të gjitha komunat me shumicë serbe. Në shumicën e mitingjeve, 
kishte prani të dukshme të përfaqësuesve të Zyrës për Kosovë e Metohinë, që 
dhanë mbështetje Listës serbe. Disa lista kandidatësh u ankuan:(IQ SDP, për 
Zveçan tonë, PKS) se atyre nuk u ishte të lejuar reklamimin në media të caktuara, 
të cilat pretendojnë të jenë nën ndikimin e Listës Serbe. Gjatë fushatës zgjedhore, 
ka pasur raste të cilat mund të konsiderohen si përdorim i burimeve publike për 
qëllime elektorale. Në mënyrë të veçantë, kishte rritje të dukshme të punësimit në 
shërbimet publike, në sistemin e Kosovës, si dhe me legjislacionin e Serbisë.  Kjo 
situatë është parë në komunat ku në pushtet ishin përfaqësuesit e Listës Serbe, si 
dhe komunën në të cilën Partia e serbëve të Kosovës e kishte  postin e kryetarit. 
 
As një subjektet politik nga komuniteti serb nuk e kanë përfshirë pjesëmarrjen së 
grave në prioritetet e tyre në fushatën zgjedhore. Femrat, në përgjithësi, nuk ishin 
mjaft të pranishme në audiencë dhe në ngjarjet e fushatës. Gjithashtu kanë marrë 
mbështetje të kufizuar nga partitë e tyre në garën zgjedhore. 

Personat me invaliditet nuk ishin të përfshirë mjaftueshëm në aktivitetet 
parazgjedhore, dhe qasja e tyre në tubimet e fushatës nuk ishte i mundur.  Subjektet 
politike nga komuniteti serb nuk i kanë përfshirë në programet e tyre personat me 
aftësi të kufizuara, si dhe në jetën politike. Asnjë prej subjekteve politike nuk e kishin 
as një person me aftësi të kufizuar në mesin e kandidatëve të vet.
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Raundi i parë zgjedhor 22. tetor 2017

Fushata zgjedhore në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në bazë të raporteve të vëzhguesve 
shënon shembuj të presioneve ndaj kandidatëve dhe mbështetësve të opozitës. Kjo sipas Mi-
sionit Vëzhgues Zgjedhor të BE-së në Kosovë, përfshinë presion ndaj kandidatëve që nuk janë 
nga lista Serbe,  për t’u tërhequr nga fushata, duke ua kufizuar mundësitë për  fushatë zgjed-
hore 5 Disa nga kandidatët, që ishin rival ndaj Listës Serbe u tërhoqën nga gara, siç duket për 
shkak të frikësimit. Partitë më të mëdha opozitare, përfshirë SLS dhe PKS, nuk i kishin kandidatët 
e tyre për kryetarë komunash në shumicën e komunave me shumicë serbe. 

Në komunat e Kllokotit dhe Parteshit, institucionet që veprojnë sipas sistemit serb, dyshohet se 
janë  përfshirë në presionet ndaj punonjësve dhe anëtarëve të familjeve të cilët ishin në listat 
e subjekteve politike opozitare. Megjithatë, rastet e presionit pak u raportuan në gjyqësorin e 
Kosovës dhe PZAP. Këto pretendime të përhapura për presionin ndaj kandidatëve kanë pasur 
ndikim negativ në fushatat në këto mjedise,  duke shtuar mos besimin e përgjithshëm në 
procesin zgjedhor. Periudha parazgjedhore ishte veçanërisht e tensionuar në veri, me incidente 
të dhunshme në mes të anëtarëve të Listës Serbe dhe  PSK në komunën e Leposaviqit.

Gjatë fushatës zgjedhore, ka pasur raste të cilat mund të merren si keqpërdorim i burimeve 
publike për qëllime elektorale.  Në mënyrë të veçantë është rritur dukshëm punësimi në 
shërbimet publike, si institucionet në sistemin e Kosovës, si dhe ato që punojnë me legjislacionin 
e Serbisë. Kjo situatë është parë në komunat ku autoritetet ishin nga Lista Serbe, si dhe komuna 
në të cilën Partia e serbëve të Kosovës ka pasur postin e kryetarit.

Dita e zgjedhjeve kaloi në atmosferë të qetë pa incidente të theksuara. Bazuar në raportet e 
koordinatorëve tanë, dhe vëzhguesit e zgjedhjeve nga misionet ndërkombëtare u vunë re 
disa incidente sporadike të përpjekjeve të përsëritura për votim të shumëfishtë komunat me 
shumicë serbe. Në afërsi të vendvotimeve nuk ka zbuluar asnjë lloj presioni mbi votuesit.

Pavarësisht nga incidentet e pritshme në Leposaviq, në ditën e zgjedhjeve në komunat veriore 
nuk ka qenë e njoftuar për ndonjë incident të sigurisë. Prania e KFOR-it, Policisë së Kosovës dhe 
EULEX-it ka kontribuar ndjeshëm në rritjen e sigurisë dhe do të shërbejë si parandalim. Në jug, 
në komunën e Graçanicës, ka pasur një rrahje në mes të votuesve në qendrën e votimit. Në 
Graçanicë ka pretendohet se pjesëtarët e komunitetit rom kanë votuar në mënyrë të organizuar.  
Në Kllokot dy persona janë arrestuar lidhur me incidentin gjatë procesit të votimit.

Në zgjedhje ishin  11 813 votues jashtë Kosovës që i paraqiten regjistrimet e tyre, prej të cilëve 
4 076 nga Serbia. Nga ky numër, 10,476 aplikacione janë pranuar, ndërsa 3 244 aplikacione 
janë pranuar nga Serbia. Arsyet kryesore për refuzim ishin: Dokumentet e pamjaftueshme të 
identitetit dhe pamundësia për të dëshmuar identitetin. KQZ-ja ka marrë 7 621 fletëvotime nga 

5  EU EOM Kosovo 2017: Zgjedhjet pčr kryetar komunash dhe këshilltar komunal në komunaat e Kosovës – raporti 

final    
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jashtë Kosovës, prej të cilëve 6735 janë pranuar dhe 886 janë refuzuar. Vonesat në shpërndarjen 
e fletëve të votimit dhe mungesës së dokumenteve të identifikimit, janë theksuar si arsye për 
refuzimin e aplikimit.

Në ditën e  zgjedhjeve, dy autobusë me votues nga Serbia, të cilët ishin nisur në drejtim 
Novobërdës u ndaluan në vendkalimin kufitar Dheu i Bardhë. Ata vazhduan rrugën për qendrat 
e votimit ashtu që për ta u organizua transporti me automjete private.

Dokumentet personale, të lëshuara nga institucionet e Republikës së Serbisë janë pranuar në 
katër komunat veriore, si dëshmi e identitetit. Personat të cilët posedojnë këto dokumente  mund 
të  votonin nëse emri i tyre ishte në listë. Dy përfaqësues të PDK-së në komisionet zgjedhore 
në veri të Mitrovicës kanë  refuzuar të pranojë dokumentet e tilla si dëshmi e identitetit. Pas 
ndërhyrjes së anëtarit të PDK-së, KQZ-së dhe përfaqësuesit ndërkombëtarë, ata  filluan edhe me 
këto  dokumente.

Raundi i dytë zgjedhor, 19 nëntor 2017

Fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve në Kllokot, shënuar nga kalimi kolektiv të përfaqësuesve 
të Iniciativës Qytetare Kllokot - Vërboc dhe kandidati i tyre për kryetar Bozhidar Dejanoviqi 
në Listën Serbe. Lista Serbe gjithashtu i ka ftuar votuesit që ta mbështesin  Dejanoviq, dhe jo  
kandidatin e tyre të gjertanishëm Strahinja Spasiqin. 

Numërimi i votave në një vendvotim në komunën e Parteshit ishte problematik për shkak të 
ndërhyrjes së partive politike në këtë proces.  Në këtë qendër votimi ka pasur një total prej 
203 fletëvotimeve të zbrazëta që nuk kishte gjurmë të ngjyrës, por me gjurmë që tregojnë 
përdorimin e mundshëm të ngjyrës që zhduket.
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RAPORTI SIPAS KOMUNAVE 

KOMUNAT ME SHUMICË SERBE  

Mitrovica Veriore

Në komunën e Mitrovicës së Veriut janë të regjistruar 21 797 votues. 8 000 votues 
drejtpërdrejtë kanë votuar në vendvotime, ndërsa 598 votues kanë votuar me 
kusht. Pjesëmarrja e përgjithshme ishte 39,45%. Janë pranuar 7 964 fletëvotime të 
vlefshme, ndërsa 141 ishin të pavlefshme dhe 173 zbraztë. 
 
Nëntë subjekte politike paraqitën kandidatët për këshilltarë: Lista Serbe, Iniciativa 
Qytetare ‘’Lliria, Demokracia Drejtësia ‘’ - Olliver Ivanoviqin (IQ SDP), Aleanca Kosova 
e Re -AKR  Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, -LDK (Lidhja Demokratike e Kosovës), 
– PDK (Partia Demokratike e Kosovës),(Levizja Vetevedosje), partia Most dhe koali-
cioni boshnjak Vakat.

Kandidatët për kryetar komune të Mitrovicës Veriore i kan propozuar katër subjekte 
politike: Lista Serbe, Goran Rakiqin – Lista Serbe, Olliver Ivanoviqin (IQ SDP), Gonxhe 
Çaushin (PDK) dhe Betim Osmanin (AKR).

Goran Rakiqi, nga Lista Serbe, është fitues për kryetar komune të Mitrovicës Veriore 
me 5,372 vota, ose 67.45%. Kandidati, Olliver Ivanoviqi, IQ SDP fitoi 1.475 vota ose 
18: 52%, Gonxhe Çaushi kandidate e PDK-së i ka fituar 763 ose 9.58%, ndërsa Betim 
Osmani, kandidat i AKR-së i ka fituar 354 vota ose 4.45%. 

Kuvendi Komunal i Mitrovicës së veriut i ka 19 këshilltarë. Lista Serbe ka marrë 14 
vende (67,14% apo 4918 vota), IQ SDP Olliver Ivanoviqi 3 këshilltarë (14.35%, ose 
1051 vota),  PDK- 2, vende (16.8% ose 598 vota). Nga 19 anëtarë në Kuvendin komu-
nal në vitin 2017 janë 7 gra.
 
Vetëm një ditë pas publikimit të emrave të kandidatëve të konfirmuar për këshilltarë 
dhe kryetarë të komunave, Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa (PZAP) ka 
pranuar kërkesën e parë për tërheqjen e kandidaturës. Dy kandidatë për këshilltarë 
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IQ SDP, Olliver Ivanoviqi, tërhoqën kandidaturat e tyre me tekst identik. Të dy kandidatët kanë 
cekur se janë lajthitur nga ky subjekt politik dhe se emri i tyre është përdorur për fushatë, dhe 
publikisht e mbështesin Listën Serbe
 
Menjëherë pas kësaj u prononcua lideri IQ SDP Olliver Ivanoviqi në një intervistë për portalin 
Kossev. Ivanoviqi tha se pretendimet e kandidatëve të “lajthitur” janë të pa vërteta dhe se janë  
rezultat i kërcënimeve dhe shantazhit nga Lista Serbe. Kandidatët për këshilltarë që e tërhoqën 
kandidaturën e tyre refuzuan të komentojë për mediat.6

Më 5 shtator u mbajt një konferencë urgjente për media e dy kandidatëve kryetar komune dhe 
bartës listash në Mitrovicën Veriore dhe Zveçan - Olliver Ivanoviqi dhe Draiqsha Milloviqi për 
tërheqjen e re të kandidaturës për këshilltar në Zveçan. Paralajmëruan ngritje aktakuzash në 
prokurorinë e Kosovës dhe të Serbisë, siç thanë ata, për kërcënime ndaj kandidatëve. Ivanoviq 
ka thënë se rastet më të rënda të presionit ndodhur në komunat në Veri - Mitrovicë Veriore 
dhe Zveçan, dhe se ‹› torturë ‹› bëhet kundër të gjithë kandidatëve listat IQ SDP që punojnë 
në shëndetësi dhe arsim, si dhe ndërmarrjet private.  Ivanoviqi bëri thirrje për një reagim të 
organeve kompetente të Kosovës që kanë të bëjnë me sigurinë dhe të gjitha autoritetet në 
Serbi të distancohen nga procedurat e tilla.7

Më tetë shtator, me rastin e deklaratave Ivanoviqit për shtyp, u prononcua edhe Goran Rakiqi,  
kandidati për kryetar komune nga Lista Serbe.  Rakiqi   tha se presionet dhe kërcënimet për 
të cilat flet Ivanoviqi, janë paranoja sepse “Lista Serbe para qytetarëve në zgjedhjet e fundit 
paraqiti  program të qartë të mbrojtjes së interesave shtetërore dhe kombëtare në Kosovë dhe 
Metohi  dhe se populli serb e përkrahu unanimisht listën si njerëz të dëshmuar kredibil dhe të 
përgjegjshëm.’’8

Drejtori i Zyrës për Kosovën e Metohinë, Marko Gjuriqi,  më 2 tetor i ftoi qytetarët të votojnë për 
Listën Serbe, e «Vetmja që e gëzon mbështetjen e Republikës së Serbisë dhe institucioneve të saj 
« dhe vazhdoi «Të gjithë atyre që në këto zgjedhje dalin kundër Listës Serbe, dhe në këtë mënyrë 
edhe kundër shtetit të Serbisë, ua jap porosinë se: le të mos hamenden se pas zgjedhjeve do 
të formojnë koalicion me Listën Serbe, sepse kjo nuk është vetëm në lidhje me programin e 
konflikteve kjo ka të bëjë me konfliktin e vlerave dhe qëndrimeve ndaj politikës, jetës, Kosovës 
dhe Serbisë, sepse këtu nuk është fjala për konflikt programesh, por për është fjala për konfliktin 
e vlerave dhe raporteve ndaj politikës, jetës, Kosovës e Metohisë dhe Serbisë.“9

6 Kossev: Ivanoviq  pas tërheqjes së kandidaturave: presioni nga Lista serbe, mjerim është kjo çka  po veprojnë me 

njerëzit.  1. shtator 2017. 

7  Kossev: Ivanoviq dhe    Miloviq kërkojnë reagim urgjent të krerëve të Sërbisë dhe  organeve  të sigurisë së Kosovë e 

Metohisë. : Presionet dhe turturë ndaj të punësuarëve, regjistrim jo legal…, 5. shtator  2017.

8 Lista Serbe:  Oliver Ivanoviq ka heshtru kur përndjekëshin serbët  !, 8. shtator 2017.

9 Lista Serbe: Gjuriq:i thërras qytetarët në Kosovë e Metohi që votojnë për Listën Serbe  , 3. tetor  2017.
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Lideri IQ SDP Olliver Ivanoviqi, së pari në deklaratën për agjencinë Beta e ka kritikuar  Gjuriqin, 
duke vlerësuar se “janë të rrezikshme ndarjet për të cilat flet Gjuriqi”.10

Më 3 tetor, kryetari aktual dhe kandidat për kryetar i Listës Serbe, Goran Rakiqi, iu 
përgjigj akuzave të Ivanoviqit se Marko Gjuriqi, drejtor i Zyrës për Kosovë e Metohi, 
i ndanë serbët e Kosovës. «Prova e se sa  Gjuriqi i ndanë serbët, është ajo që Olliver 
Ivanoviqit, që sot e sulmon aq verbërisht, nga buxheti i Zyrës për Kosovë e Metohi ka 
dhënë miliona dinarë për mbrojtje, pa të cilat ai ende do të mbetej në ndonjë kazamat”.11  
 

Më 4 tetor, kandidatët për kryetarë të komunave të Zveçanit dhe të Mitrovicës së Veriut, Olliver 
Ivanoviqi dhe Dragisha Milloviqi kanë mbajtur një konferencë për shtyp. Ivanoviqi ka thënë se 
presioni ka vazhduar ndaj njerëzve nga lista i tij dhe IQ “Për Zveçanin tonë” të Dragisha Milloviqit, 
dhe së fundmi, sipas tij janë thirrur në biseda të gjithë vartësit nga drejtorët drejtpërdre-
jt. “Kanë marrë sugjerime shefat e të gjitha departamenteve dhe drejtorët që në kompanitë që i 
drejtojnë t’i mbajnë punëtorët e tyre nën kontroll absolute dhe t’ua përsërisin kërcënimet për ta 
thyer rezistencën dhe se votat e tyre t’i jepen Listës Serbe. Kjo gjë nuk është e mirë dhe përbën 
dhunë juridike dhe politike», Ivanoviq ka shtuar se ai nuk do ta thirret më shtetin e Serbisë që 
të angazhohet, në qoftë se ndaj kësaj thirrje të fundit, sipas tij, nuk ka  përgjigje pozitive.» Vendi 
ynë mund dhe duhet të zgjidhë situatën. As një interes privat, as politik nuk guxon të jetë më i 
rëndësishëm se sa kombëtarja”1213

 
Shefi i Misionit të Vëzhgimit të Zgjedhjeve të Bashkimit Evropian në zgjedhjet për kryetar të 
komunave dhe kuvendeve komunale në Kosovë në vitin 2017, Alojz Peterle ekskluzivisht për 
Kossev i komentoi  ngjarjet parazgjedhore në komunat me shumicë serbe në veri. Ai deklaroi 
se misioni vëzhgues i BE-së i vetëdijshëm për presionin e ushtruar ndaj kandidatëve dhe sub-
jekteve politike dhe se Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve i BE-së ka marrë raporte të besueshme 
për largime të motivuara politikisht të punësuarve nga institucionet publike. “Presioni mbi kan-
didatët dhe votuesit në zonat me shumicë serbe në Kosovë i ka kufizuar aktivitetet në fushatën 
e atyre subjekteve që garojnë me Listën Serbe dhe kandidatëve të saj,” tha Peterle.14

Më 17 tetor kandidatët për kryetar të komune të Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit paralajmëru-
an ngritjen e akuzave penale kundër TV Most, si dhe kryeredaktores përgjegjëse të kësaj shtëpie 
televizive. Paraqitjet bëhen për shkak të spotit parazgjedhor që u transmetua në TV Most, në 
të cilën, siç thuhet në konferencën për shtyp – janë paraqitur akuza të forta kundër tyre.  Iva-

10 Fejsbuk profil: Oliver Ivanoviq: Për të gjithë ata që nuk kanë mundur ta gjejnë javoren Vreme dhe ta lexojnë 

intervisten   2. tetor  2017. 

11 Radio kontakt plus: Rakiq: Oliver Ivanoviq është shembull që se si në Sërbi falënderimi nuk zgjat    ,3. tetor  2017.

12 Radio kontakt plus: Ivanoviqi për atmosveren parazgjedhore  ; Bashkëshortja e Miloviqit u shkarkua nga ufnkcioni i 

shefit, 5. tetor  2017.

13 Vesti online: Nogdaunat serbë në ringun kosovarë  (2): kriminelët me uniforma partijake     , 10. tetor  2017. 

14 Kossev: Peterle: Presioni ndaj kandidatëve dhe zgjedhësve në Kosovë e kufizon fushatën e atyre që garojnë me 

Listën Serbe. i , 16. tetor  2017.
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noviqi dhe Milloviqi do të bëjnë padi penale dhe “kundër urdhërdhënësit.”  Spotin e quajtën  
“qëllim keq” ndërsa TV Most-in TV “pro-regjimit”. Reaguan edhe nga televizioni Most, duke mos 
e marrë përgjegjësinë për “përmbajtjen e çfarëdo spoti parazgjedhor të transmetuar në kohë të 
paguar”.15 

Lista Serbe është prononcuar me një deklaratë për publikun duke deklaruar se “Lista serbe është 
e ndotur me sjelljet politike të Olliver Ivanoviqit dhe Dragisha Milloviqit të cilët sot me cinizëm 
duke qeshur gazetarëve në fytyrë, kërcënuan me hakmarrje televizionit serb ‘Most’ vetëm se ata 
guxuan të transmetojnë spote zgjedhore, përmbajtja e të cilave është asgjë më shumë se një e 
vërtetë e pamohueshme për malverzimet e tyre politike dhe të tjera. ‘’ Përveç kësaj, ata deklaru-
an gjithashtu  se  Lista Serbisë do të jetë në  mbrojtjen e TV Most.16

Më 18 tetor kryetari i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve, ka thënë se “Të gjithë anëtarët e komi-
sioneve të zgjedhore të partive politike marrin pjesë në trajnimin për punën e komisioneve 
zgjedhore, dhe asnjë prej tyre nuk u ankua për ndonjë presion, as nuk parashtruar  dokument të 
heqjes dorë”, u kumtua në përgjigje të një deklarate të mëparshme nga liderët e IQ SDP, Olliver 
Ivanoviqit - për kontrollorët e tyre në qendrat e votimit për këto zgjedhje lokale u bëhet presion 
- dhe se nga ky subjekt politik “plasohen informacione të rreme”.17

Dita e fundit të fushatës zgjedhore subjektet politike e shfrytëzuan për thirrjen e fundit për 
qytetarët që të shkojnë në votime dhe të votojnë për opsionin e tyre. Lista Serbe ka mbajtur 
konferencë përfundimtare, ndërsa lideri i IQ SDP Olliver Ivanoviqi u drejtohet qytetarëve me 
konferencë për shtyp, të mbajtur në ambientet e këtij subjekti politik.

Në qendrën e votimit në shkollën e mesme teknike Mihaillo Petroviq- Allasi “ në orën 7.00 në  
Mitrovicë janë hapur me kohë të gjitha vendvotimet, 8 sish.
 
Në qendrat e votimit, përveç vëzhguesve KQZ-së ishin edhe  përfaqësuesit e OSBE-së.  Në  
vendvotimeve, si dhe në vetë qytetin e nuk kishte tollovi. Përveç kësaj, nuk ka pasur as incidente 
në vendvotime.

Kryetari i Komisionit Zgjedhor për  Mitrovicën Veriore, Sllobodan Dimitrijeviqi, tha se të gjitha 
qendrat e votimit në Mitrovicë janë hapur me kohë, me përjashtim për një vendvotim në 
Suhadoll, i cili u hap me rreth 45 minuta vonesë.

15  Kossev: Miloviq dhe  Ivanoviq inicojnë aktakuzë kundër  TV Most. TV Most “nuk merr përgjegjësi” për përmbajtjen e 

spotit, 17. tetor  2017.

16 Kossev: Lista Serbe do e mbrojë  TV Mostin  nga “dhuna”: gazetarë mos u frigoni nga satetitët e Prishitnës, vazhdoni 

punën tuaj profesionale për interesat e Sërbëve, 17. tetor  2017.

17 Kossev: KKZ  Mitrovica e Veriut :  asnjë anëtar i Këshillit komunala zgjedhor nuk u ankua për presion, pregaditjet pa 

probleme.  18. tetor  2017.
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Ivanoviqi u tha gazetarëve pas votimit se ka pasur parregullsi të vogla, por shumë më pak se sa 
priteshin. Ai tha se ka pasur probleme në vendosjen e vëzhguesve të tyre për shkak se KKZ futi 
një rregull: një vëzhgues në vendin e votimit mund të qëndroi për 2 orë, që do të thotë që ju do 
të duhet ti ndërroni vëzhguesit nëpër vendvotime. Një problem i veçantë është, tha  Ivanoviqi, 
emrat e shumë e të vdekurve në listat e votuesve. Ai tha se në lista u gjetën emrat e prindërve 
të tij dhe disa nga miqtë, ndërsa djali i tij 25 vjeçar, nuk është në listë18

Zveçani

Në Komunën e Zveçanit janë ët regjistruar 9,069 votues. 4 187 votues kanë votuar direkt në zg-
jedhje, ndërsa 106 prej tyre kanë votuar me kusht. Pjesëmarrja e përgjithshme e votuesve ishte 
47,34%. Janë marrë 4056, fletëvotime të vlefshme, 102 ishin të pavlefshme dhe 97 të zbraztë.

Kuvendi i Komunës Zveçan ka 19 këshilltarë. Pesë subjekte politike paraqitën kandidatët për 
këshilltarë, përkatësisht: Lista Serbe, Iniciativa Qytetare ‘‘ Për Zveçanin tonë ‘‘ Lidhja Demokratike 
e Kosovës – LDK, Partia Demokratike të Kosovës – PDK, dhe Lëvizja Vetëvendosje.

Kandidatët për kryetar komune ishin Vuçina Jankoviqi i Listës Serbe dhe Dragisha Milloviqi i 
Iniciativës Qytetare «Për Zveçanin tonë». Subjektet politike shqiptare nuk kanë asnjë kandidat 
për kryetar në këtë komunë.

Më 4 shtator kandidati për këshilltar komunal i IQ ‹› Për Zveçanin tonë ‹› parashtroi kërkesë për 
tërheqjen e kandidaturës, në të cilën ai deklaroi se ai ishte mashtruar nga kjo iniciativë dhe nuk 
do që emrin e tij do të përdoret për fushatë, ‹›e cila ka për qëllim të thyej unitetin e  popullit 
serb në këto hapësira. Përveç kësaj, e mbështet Listën Serbe ‹› që e vetmja sinqerisht lufton për  
mbijetesë dhe qëndrim të serbëve».19

Më 5 shtator u mbajt një konferencë urgjente për media nga dy kandidatët për kryetarë të 
komunave në veri të Mitrovicës dhe Zveçan - Olliver Ivanoviqi dhe Dragisha Milloviqi në lidhje 
me tërheqjen e kandidaturës për këshilltar në Zveçan. Thuhet se ndaj kandidatëve, për këshilltarë 
në zgjedhjet lokale,  të cilët nuk janë në listën e Serbisë, bëhet presion.

Paralajmërohen ngritje të akuzave penale në Prokurorinë e Kosovën dhe prokurorinë e Serbisë, 
dhe ftohen Lista Serbe dhe Zyra për Kosovë e Metohi  ‹› që, nëse është e nevojshme, së bashku 
të shohim se çfarë problemi është, që këto incidentet të mos vazhdojnë«.20

18  Radio Kontakt plus: Mitrovicë: Oliver Ivanoviqi votoi në SH.F      “Sv.Sava”, 22. tetor  2017.

19 Kossev: Edhe një kandidat për këshilltar “u vua  në lajthitje  “: Tomislav Dejanoviqi  dhe Lista e  Miloviqit e 

përkrahin Listen Serbe. q , 4. oktobra 2017. 

20  Kossev:  Ivanoviq dhe    Miloviq kërkojnë reagim urgjent të krerëve të Sërbisë dhe  organeve  të sigurisë së Kosovë e 

Metohisë: Presionet dhe turturë ndaj të punësuarëve, regjistrim jo legal…, 5. shtator 2017.
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Më 11 shtator, kandidatët për kryetar të Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit- Olliver Ivanoviqi dhe 
Dragisha Milloviqi kanë mbajtur  konferencë për shtyp për të, siç thonë ata, për shkak të presionit 
të ushtruar kundër kandidatëve në listat e tyre. U tha se presioneve iu është nënshtruar dhe 
gruaja e një kandidati në listën “Për Zveçanin tonë” e punësuar në Departamentin i Shëndetit 
Publik.21

 

Më 20 shtator Lista Serbe filloi shpërndarje humanitare të asistencës sociale.  Veprimi janë 
përfshirë në familjet e rrezikuara sociale që janë të regjistruar me qendrën e mirëqenies sociale 
në Zveçan.22

Më 30 shtator, kryetari aktual i komunës së Zveçanit dhe kandidat për kryetar komune i Listës 
Serbe, Vuçina Jankoviqi, iu drejtua qytetarëve me njoftimin  dhe u kërkoi atyre që të dalin në 
votime dhe të votojnë për Listën Serbe.

Në një konferencë për shtyp, të mbajtur më 5 tetor, Dragisha Milloviqi e ka paraqitur shembullin 
e  fundit i asaj që besohet të jetë një vazhdim i presionit mbi familjen e tij. Bashkëshortja - Dr. 
Gordana Milloviqi, pas 17 viteve të punës të specialistike, u shkarkua nga pozita e saj, si kreu i 
departamentit të fizioterapisë në Shtëpinë e Shëndetit në Zveçan, tha ai, iu hoq edhe mundësia 
e kujdestarisë – pa ia dhënë ndonjë arsye.23

Drejtori i Shtëpisë së Shëndetit dhe kandidati për këshilltarë i Listes serbe në Zveçan, Ivan Vasiqi, 
e demantoi Milloviqin, duke deklaruar se ‹› Dr. Gordana Milloviqi, si specialiste në mjekësinë 
fizikale, nuk u shkarkua nga pozita e shefit, por iu ka ndryshuar aneksi i kontratës së punës. Ajo 
mori Vendimin për specialiste të mjekësisë fizkale dhe rehabilitim.24

Më 16 tetor, operatorit kabllor privat CD KiM nga Zveçani ia ndërpresin kabllon optike dhe 
iu ndërpre programin në momentin kur ky televizion transmetonte një program në të cilin 
ishin mysafirë katër kandidatët për kryetarë të komunave në veri të Kosovës, Olliver Ivanoviqi, 
Dragisha Milloviqi, Dragan Jablanoviqi dhe Slavisa Bishevac.  Pronari i televizionit, beson se 
sabotim i qëllimshëm që lidhet me fushatën zgjedhore për zgjedhjet lokale në Kosovë, që janë 
në vazhdim e sipër. Kabllo është ndërprerë disa kilometra larg nga studios nga është transmetuar 
programi, nga qendra e Zherovnicës në komunën e Zveçanit - në një pjesë të pabanuar në afërsi 
të rrugës në mes Zherovnicës dhe Zveçanit. 

21 Kossev: Miloviq dhe   Ivanoviq:  mjekut iu ndërapre specijalizimi, i lusim qytetarët që mos ti nënshtrohen presionit. , 

11. shtator 2017.

22 Kossev: Zveçan:  u shpërnda ndihmë humanitare për më të rrezikuarit  20. septembra 2017.

23 Kossev: Vazhdon  5. Tetori   në Veri: «Të punësuarit kontrollohen nga shefat dhe drejtorët që të votojnë për Listën 

Serbe», 5. tetor  2017.

24 Kossev: Çka thotë «për shkarkimin  « e bashkëshortes së   Dragisha  Miloviqit drejotri i shtëpisë së shëndetit në 

Zveqan   ?, 5. tetor  2017.
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Milloviqi tha se kjo është një formë e dhunës, në këtë rast media e cila krijon iluzionin se e 
vërteta është e papranueshme, duke shtuar se kandidatët dhe partitë e përfaqësuara në mënyrë 
të pabarabartë në media gjatë fushatës.25

Më 17 tetor Milloviqi dhe Ivanoviqi paralajmëruan ngritjen e aktakuzës penale kundër TV Most, 
kryeredaktores dhe redaktores përgjegjëse të këtij stacioni televiziv për spotin parazgjedhor që 
u  transmetua, në të cilën, than ata se paraqitën akuza të forta kundër tyre. 26Milloviqi tha se 
kjo është ‹› një nga fushatat më të pista›› në të cilën ai mori pjesë dhe se ‹› çfarë po ndodh në 
rajonin tonë këta muajin është e paparë ‹›. Përveç kësaj, njoftoi se IQ ”Për Zveçanin tonë nuk do 
të mbajë tubim përfundimtarë›› për shkaqe të sigurisë››. Ne nuk duam askënd t’ia ekspozojmë 
frikës së panevojshme, sulmeve, dhe Zoti të na ruaj, djegies së makinave, tha ai.27

Më 9 tetor u mbajt tubim përfundimtar i Listës Serbe, ku ishte prezent edhe drejtori i Zyrës për 
Kosovë e Metohi - Marko Gjuriqi. 

Dita e zgjedhjeve kaloi e qetë, pa incidente. Në zgjedhje Lista Serbe fitoi, duke fituar 13 vende 
të këshilltarëve (2601 ose 69.30% të votave), IQ ‘‘Për Zveçanin tonë‘‘ fitoi 5 (911 ose 24.27% 
të votave), dhe Lëvizja Vetëvendosje, një (100 apo 2.66% të votave) vende këshilltarësh. Nga 
19 këshilltarët në Kuvendin komunal, gjashtë janë femra. Zveçani është e vetmja komunë në 
Kosovë me shumicë serbe, e cila ka një grua presidente të asamblesë.

Kur është fjala për zgjedhjet për kryetar bashkie, fituesi ishte kandidati i Listës Serbe, Vuçina 
Jankoviqi që i fitoi 2863, ose 70.59% të votave, ndërsa kandidati IQ ‘‘Për Zveçanin tonë‘‘, 
Dragisha Milloviqi ka fituar  1193, ose 29,41% të votave. Jankoviqi i ka falënderuar qytetarët për 
mbështetjen që i dhanë atij pa rezerva dhe për faktin se zgjedhjet ishin të qeta dhe me dinjitet, 
pa incidente. 

Seanca e parë konstituive e komunës së Zveçanit u mbajt më 12 dhjetor.  Kryetari i 
komunës dhe këshilltarët u betuan dhe u zgjodh Kryesuesja e Kuvendit Komunal.   

25 Kossev: Ndëprpritet emisioni me kandidaët për kryetar komunash:   - Ivanoviqin, Milloviqin,  Jablanoviqin dhe   

Bishevcin  , 17. tetor  2017.

26  Kossev: Miloviq dhe  Ivanoviq inicojnë aktakuzë kundër  TV Most. TV Most “nuk merr përgjegjësi” për përmbajtjen e 

spotit,17. oktobar 2017.

27  Kossev: Miloviq dhe  Ivanoviq inicojnë aktakuzë kundër  TV Most. TV Most “nuk merr përgjegjësi” për përmbajtjen e 

spotit,17.tetor  2017.
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Leposaviqi 

Në komunën e Leposaviqit janë të regjistruar 17,747 votues. 8089 votuan në qendrat e votimit 
dhe 434 me kusht. Pjesëmarrja e përgjithshme e votuesve ishte 48,03%. Rezultojnë 8078 votav 
të vlefshme, 146 ishin të pavlefshme dhe 166 zbraztë.

Kuvendi Komunal në Leposaviq i ka 19 këshilltarë.  12 subjekte politike paraqitën kandidatët 
për këshilltarë. (7 serbe dhe 5 shqiptare): Lista serbe, Iniciativa IQ Iniciativa Demokratike, IQ SDP 
Olliver Ivanoviqi, Partia e Serbëve të Kosovës - PKS, IQ E drejta e popullore, IQ së bashku, IQ 
Njëjtë për të gjithë, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca  Kosova e  Re -AKR, Aleanca për Ardhmërinë 
e Kosovës - AAK, Partia Demokratike e Kosovës – PDK dhe Nisma Social Demokratike e Kosovës 
NSDK.

Subjektet politike më aktive gjatë fushatës zgjedhore në këtë komunë ishin Lista Serbe dhe 
Partia e serbëve të Kosovës. Vëmendjen e publikut e tërhoqi  spoti parazgjedhor i kandidatit për 
kryetar komune, IQ E drejta popullore - Nenad Radosavleviqi me ‹udhëzimet e votimit në veri të 
Kosovës: Nuk je arrën, Je njeri” e që u sugjeron qytetarëve që të mos i nënshtrohen i presionit. 28

Më 26 shtator Partia e Serbëve të Kosovës (PKS) kumtoi se në tubimin parazgjedhor të Listës 
Serbe, në Vraçevo,  fshat në komunën e Leposaviqit thuhet se ka ndodhur  incident dhe rrahje 
në mes të  aktivistëve të Partisë Përparimtare Serbe”  Është deklaruar se  pasi që janë shkëmbyer 
disa grushte, tubimi përfundoi para kohës së planifikuar.29

Në të njëjtën ditë, Lista serbe i kishte mohuar akuzat Partisë së serbëve të Kosovës në një kumtesë 
për shtyp. Ata vunë në dukje se ‹› kompania e vogël  familjare e regjistruar si parti politike e 
udhëhequr nga klani penal baba dhe birit Jabllanoviqit, përhap dezinformata nëpërmjet 
rrjeteve sociale se në Vraçevo kishte ndodhur një incident, vetëm për të krijuar kaos në mesin e 
serbëve.’’30

Më 8 tetor ka pasur një incident midis përkrahësve të dy partive. Partia e Serbëve të Kosovës, 
për këtë sulm e fajësoi Listës Serbe. 31 Nga ana tjetër, Lista Serbe mohoi këto pretendime, duke 
theksuar fjala është për gënjeshtrat që kanë për qëllim të shkaktojë ‹përçarje dhe tensione në 
mesin e serbëve në Kosmet” e që Partia e serbëve të Kosovës përpiqet për ta «shpërqendroi 
vëmendjen nga çorientimi i tyre i përgjithshëm politik dhe aktivitetet kriminale››.32 
 

28  Kossev: Udhëzime “  për votim në Veri të Kosovës: Nuk jeni leckë . të jeni njerëz, 2. tetor  2017. 

29  Kossev: nga Lista Serbe ishte në  tubimin “harmoni dhe unitet” në  Vraqevë …, 27. shtator 2017. 

30  Lista Serbe:  Klani kriminal – babë e bir    Jablanoviq përhapin dezinformata , 26. shtator 2017. 

31  Kossev: Leposaviq:  Me maska kundër aktivistëve të PKS/së ?, 9. tetor  2017. 

32  Fejsbuk strana ‘’Lista Serbe  Leposaviq”: Komunikatë e Listës Serbe   në  Leposaviq, 9. tetor  2017. 
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Më 15 tetor persona të panjohur, të maskuar, hodhën kokteje molotovi në listën bilbordin e 
Listës Serbe dhe e demoluan.33

Më 17 tetor një deklaratë të Listës Serbe thuhet se më 17 tetor në shtabin elektoral të Listës 
Serbe në Leposaviq, dhunshme hyri i biri i Dragan Jabllanoviqit - Marko Jabllanoviqi dhe një 
tjetër aktivist i PSK, dhe i kapën për fyti  aktivistët e Listës Serbe” “i ofenduan dhe i kërcuan me 
vdekje”  dhe gjëja se gruaja e Marko Jabllanoviqit dyshohet se me automobili i goditi  aktivistët 
e Listës Serbe.34

Më 18 tetor, drejtori i Zyrës për Kosovën e Metohinë Marko Gjuriqi, e vizitoi Leposaviqin në 
mënyrë që të ‹› të informohet nga dora e parë në lidhje me sulmet gjithnjë e më të shpeshta 
mbi aktivistët e Listës Serbe”  në të cilat, ‹›sipas dëshmisë së viktimave, janë të kyçur aktivistë 
të Partisë së serbëve të Kosovës dhe anëtarët e familjes së Dragan Jabllanoviqit” thuhet në 
deklaratën për shtyp të Shërbimit të  Zyrës për Kosovë e Metohi.35

Në të njëjtën ditë, Partia e Serbëve të Kosovës ka mbajtur një konferencë për shtyp, në të cilën 
janë paraqitur konstatime se Lista Serbe “ka për qëllim për të rishkruar vullnetin e qytetarëve në 
veri të Kosovës››, dhe se “është planifikuar ndërprerja e energjisë elektrike” në ditën e zgjedhjeve, 
eventualisht edhe “shkatërrimi i vendvotimeve” në Zveçan dhe në Mitrovicë, si dhe duke futur 
fletëvotime të falsifikuara në qendrat e votimit në Leposaviq.36

Më 19 tetor, përfaqësuesit e Listës Serbe, vizituan Qendrën për punë sociale në komunën e 
Leposaviqit, ku u pritën drejtori  Gradimir Nastiqi,  ku siç thuhet në njoftimin e Listës Serbe  
u informuan manipulimin e PSK me personat në nevojë. Drejtori i qendrës dhe kandidat për 
kryetar, Zoran Todiqi deklaroi se përfaqësuesit PSK po i keqpërdorin ambientet e Qendrës për 
Punë Sociale duke i përdorur për qëllime partiake.

Në ditën e fundit të fushatës zgjedhore, Partia e Serbëve të Kosovës lëshoi   një deklaratë në të 
cilën ata deklaruan se përfaqësuesit e Listës Serbe “ u futën në ndërtesën destinuar për rastet 
në nevojë dhe çiftet e reja të martuara « dhe siç thuhet në këtë deklaratë për shtyp parandaluan 
ndarjen e planifikuar të apartamenteve në ndërtesën në fjalë. Dita e zgjedhjeve kaloi pa 
incidente. Zgjedhjet i  ka fituar Lista Serbe, duke fituar 12 vende këshilltarësh komunal (56.27% 
ose 4158 vota), Partia e Serbëve të Kosovës (PSK) i ka fituar 6 vende (28.57%, ose 2111 vota) 
ndërsa IQ- Iniciativa Demokratike fitoi një vend (4.64% apo 343 vota).

33  RadioKiM:  Koktej Molotovi në  bilbordin e Listes  Serbe  në  Leposaviq, 16. tetor  2017. 

34  Kossev: Gjuriq, në  Leposaviq  për shkak  “të sulmit “ ndaj aktivistëve të Listës Serbe. PKS: Funkcionarët e everisësë 

Sërbisë marrin pjesë në fushatën zgjedhore të  «Republikës së Kosovës», 18. tetor  2017. 

35  Kossev: Gjuriq, në  Leposaviq  për shkak  “të sulmit “ ndaj aktivistëve të Listës Serbe. PKS: Funkcionarët e everisësë 

Sërbisë marrin pjesë në fushatën zgjedhore të  “Republikës së Kosovës”,18. tetor  2017.

36  Kossev: Gjuriq, në  Leposaviq  për shkak  “të sulmit “ ndaj aktivistëve të Listës Serbe. PKS: Funkcionarët e everisësë 

Sërbisë marrin pjesë në fushatën zgjedhore të  “Republikës së Kosovës”,, 18. tetor  2017.
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Në zgjedhjet për kryetar komune, morën pjesë 3 kandidatë. Fitoi kandidati i Listës Serbe, Zoran 
Todiqi, i cili fitoi 5105 ose 63.20% të votave.  Dragan Jabllanoviqi, kandidati PSK- i Partisë së 
serbëve të Kosovës, ka fituar 2,807 vota ose 34.75%, ndërsa Nenad Radosavleviqi i IQ Drejtësia 
popullore fitoi 166% të votave ose 2:05. 

Më 14 dhjetor është mbajtur seanca konstituive të Kuvendit komunal, ku kryetari i komunës 
dhe këshilltarët u betuan dhe e zgjedhën kryesuesin e Kuvendit. Më 31 janar u mbajt seanca e 
parë  rregullt në të cilën ata e formuar Komisionin për politikë dhe finansa dhe komisionin për 
komunitete, u zgjodh zëvendësi i kryesuesit  Kuvendit dhe u prezantua dhe shqyrtua raporti i  
buxhetit të  komunës së  Leposaviqit për periudhën janar - dhjetor 2017. Më 27 shkurt u mbajt 
seanca e dytë e rregullt që e ka miratuar planin e punës së Kuvendit për vitin 2018.

Zubin Potoku 

Në komunën e Zubin Potokut janë 8400 votues të regjistruar.  Në zgjedhjet lokale në vend-
votime, votuan 3 819 votues, ndërsa 146 votuan me kusht. Pjesëmarrja e përgjithshme ishte 
47,20%. Rezultati ishte ky: 3370 vota të vlefshme. 186 ishin të pavlefshme dhe 337 zbraztë.

5 subjekte politike i kanë paraqitur kandidaturat për këshilltarë në Kuvendin lokal: Lista Serbe, 
Iniciativa Qytetare për Zubin Potokun, Lidhja Demokratike e Kosovës, Partia Demokratike dhe 
Lëvizja Vetëvendosje.

Për kryetarë komune  kandidat ishin  Stevan Vulloviqi - Lista Serbe dhe Sllavisha Bishevac- IQ për  
Zubin Potokun.

Kandidati i Listës Serbe për kryetar, Stevan Vulloviqi tha se gjatë fushatës zgjedhore nuk do të 
ketë tubime dhe paraqitje publike, dhe do të lejojnë që njerëzit të vetë vendosin se për kënd 
do të votojnë.  Gjatë fushatës zgjedhore nuk ka mbajtur asnjë tubim publik. Promovimi i kan-
didatëve është bërë përmes rrjeteve sociale dhe kontakt të drejtpërdrejtë me votuesit poten-
cialë. Në komunën e Zubin Potokut dhe në qendër kishte posterë të dukshëm të  dy subjekteve 
politike nga komuniteti serb. Dita e zgjedhjeve kaloi pa incidente. 

Asambleja komunale i ka 19 këshilltarë.  Shumica e 13 vendeve të këshillit, të fituara nga 
kandidatët e Listës Serbe (2.445 ose 71,76% të votave). Pastaj 2, vende u fituan nga IQ për Zubin 
Potokun (408 ose    11.98% të votave) dhe LDK (285 ose 8: 37%) dhe nga një këshilltarë e kanë 
PDK (142 ose 17.4% të votave) dhe Lëvizja Vetëvendosje (127 ose 3.73% të votave).  Nga 19 
këshilltarë në Kuvendin komunal, 7 janë femra. 

Për kryetar u zgjodh, Stevan Vuloviqi, kandidati i Listës Serbe, i cili i fitoi  2691, ose 79,85% të 
votave, ndërsa kandidati IQ Për Zubin Potokun, Sllavisha Bishevac  i fitoi 679 ose 20.15% të 
votave. 
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Më14 dhjetor është mbajtur seanca konstituive e Kuvendit të Komunës së Zubin Potokut. Me 
këtë rast u formua një komision për verifikimin e mandateve, këshilltarët dhe Kryetari i komunës 
e dhanë betimin solemn. Kryetar u zgjodh Nemanja Jakshiqi – Lista Serbe.

Më 27 dhjetor është mbajtur seanca konstituive të Kuvendit komunal, zëvendës i kryesuesit 
njëzëri u zgjodh Sefer Veseli - PDK. Zëvendëse e kryetarit u zgjedh Latinka Utviqi – Lista Serbe, 
ndërsa zëvendës kryetari për minoritet u zgjedh Agim Hasani (LDK). Përveç kësaj, u formua 
Komisioni  Politikë dhe Financa.  Në takimin e dytë, të mbajtur më 31 janar, është formuar 
Komisioni për komunitetet, ndërsa në takimin e tretë të mbajtur më 27 shkurt u miratua 
Rregullorja mbi organizimin e brendshëm të administratës komunale.      

Graçanica

Në komunën e Graçanicës janë 21 163 votues të regjistruar. Në vend votime votuan 8197 votues, 
736 votues kanë votuar me kusht. Pjesëmarrja e përgjithshme e votuesve ishte 42,07%. 7980 
vota janë të vlefshme, 486 të pavlefshme, dhe 340 zbraztë.

Kuvendi Komunal Graçanicë ka 19 këshilltarë.  Në komunën e Graçanicës 7 subjekte politike 
paraqitën lista të kandidatëve për këshilltarë: Lista Serbe, Partia Progresive Demokratike (PDP), 
Partisë së Pavarur Liberale (SLS), Iniciativa Qytetare ‹› Fillim të ri ‹› Iniciativa qytetare “Kosova 
qendrore, ‹› Lëvizja Vetëvendosje”dhe “Iniciativa qytetare Shqiptare”.

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve iu kanë paraqitur dy kandidatura për kryetarë komune: 
Sërgjan Popoviqi -Lista Serbe dhe Aleksandër Çoliqi Iniciativa Qytetare ‹› Fillim të ri ‹›. 

Pothuajse të gjitha aktivitetet parazgjedhore të partive politike kanë ndodhur jashtë selisë së 
komunës së Graçanicës, në zonat përreth që janë të vendosura në periferi të komunës, që deri 
tani kanë qenë të lënë pas dore në infrastrukturë dhe në kuptimin ekonomik. E vetmja parti e 
cila organizoi tubimin zgjedhor ishte Lista Serbe.

Pak para zgjedhjeve, kandidati i Listës Serbe për kryetar Sërgjan Popoviqi i akuzoi të gjitha 
subjektet e tjera politike të serbëve të Kosovës serbe që janë të kontrolluara nga Prishtina, dhe 
se e vetmja Lista Serbe po punon për bashkimin e të gjithë serbëve.

Dita e zgjedhjeve kaloi pa parregullsi të mëdha procedurale apo incidenteve.

Në zgjedhje, Lista Serbe fitoi 12 vende (4.996 ose 64.54% të votave),  Partia liberale e pavarur 3 
(1116 ose 14: 42% të votave), Partia Progresive Demokratike 2 (799 ose 10: 32%), ndërsa Iniciativa 
e shqiptarëve (365 ose 4.72% vota) dhe IQ “Fillimi i ri” (233 apo 3.01% të votave) fituan nga një 
vend. Nga 19 anëtarët e në Kuvendin e 7 gra.
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Për kryetar është zgjedhur kandidati i Listës Serbe, Sërgjan Popoviqi, i cili fitoi 6985 ose 87.53% 
të votave, ndërsa kandidati Aleksandër Çoliqi IQ “Fillimi i ri” fitoi 995 apo  12.47% të votave. 

Më 15 dhjetor, Kuvendit Komunal i Graçanicës e ka mbajtur seancën e parë të, ku i verifikoi 
mandatet e këshilltareve, u bë betimi solemn i këshilltarëve dhe kryetarit të komunës dhe u 
zgjedh kryesuesi i Kuvendit. Më 25 janar u mbajt seancën e parë të rregullt të Kuvendit komunal.

Kllokoti 

Në komunën e Kllokotit janë regjistruar 3742 votues. Në rrethin e parë të zgjedhjeve lokale, 
2333 votues votuan në qendrat e votimit, ndërsa 74 votuan me kusht. Pjesëmarrja në zgjedhje 
ishte 64.32%. Kishte 2303 fletëvotime të vlefshme, 33 të pavlefshme dhe 35 të zbrazëta.

Kuvendi Komunal i Kllokotit i ka 15 vende të këshillit. Subjektet politike që morën pjesë në zg-
jedhjet lokale ishin: Lista Serbe, Iniciativa qytetare Kllokot-Vrboc, Iniciativa aktive Qytetare, Ini-
ciativa Qytetare Uniteti Kombëtar, Iniciativa Qytetare Kllokot -Mogillë, Iniciativa Shqiptare për 
Kllokotin, Nisma për Kosovën dhe Partia Demokratike e Kosovës (PDK).

Kandidatët për kryetar të komunës ishin: Strahinja Spasiqi -Lista  Serbe, Bozhidar Dejanoviqi- 
Iniciativa Qytetare – Kllokot -Vrboc, Naser Shabani - Partia Demokratike e Kosovës, Mervan Rex-
hepi -Iniciativa për Kosovën - Nisma për Kosovën dhe Nehat Rexhepi - Iniciativa Shqiptare për 
Kllokotin.

Më 20 shtator, një grup qytetarësh, midis të cilëve ishin edhe disa kandidatë për këshilltarë në 
zgjedhjet lokale, bllokuan ndërtesën e komunës së Vitisë, në fshatin Vërboc, i cili funksionon 
sipas sistemit të Republikës së Serbisë për shkak se disa punonjës u pushuan nga puna. Kryetari 
i Iniciativës Aktive Qytetare, Goran Marinkoviqi, shpjegoi bllokadën me fjalët: «Ne bllokuam 
ndërtesën e komunës në mënyrë që të ta pengojmë rrugën e diktaturës dhe të frikësimit të 
popullit, sepse na flakin nga puna  për shkak se nuk jemi të një mendjeje me ta. Të gjithë jemi 
për Listën Serbe, por jemi kundër kryetarit aktual Sreqko Spasiqit, i cili po terrorizon popullin 
e komunës sonë. Më kërcënoi personalisht me fjalët “ Do të shkatërrojë familjen “ sepse gruaja 
ime është kandidate për një anëtar të këshillit në listën e Iniciativës Aktive Qytetare.37

Më 4 tetor dy punëtorë në Komunën e Vitisë, Goran Marinkoviq dhe Aleksandar Rakiqi, u 
kthyen në punë, i morën vendimet për anulimin e vendimit për ndërprerjen e marrëdhënies së 
punës, dhe se me këtë përfundojë bllokada e ndërtesës komunale, dhe se më 10 tetor prapë ua 
dorëzuan vendimet për ndërprerje të marrëdhënies së punës. 

Vendim për ndërprerje të marrëdhënies së punës kësaj radhe mori edhe punëtori tjetër i 
administratës i cili paraprakisht ishte shkarkuar nga pozita në Organin e përkohshëm - Sllobodan 
Stojillkoviqi, që ishte bartës i listës IQ Iniciativa Aktive Qytetare në këtë komunë. Përveç 

37  Kossev: Qytetarët e bllokuan ndërstesënb e Komunës së Vitisë ,20. shtator 2017.
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pretendimeve për  dështime në punë, siç shkruan në vendime për ndërprerje të marrëdhënies 
së punës, këtë herë si arsye thuhet se është dhe organizimin e protestave, bllokada e ndërtesës 
komunale.38

Fushatën më aktive të zgjedhjeve në këtë komunë e kanë pasur një listë Lista Serbe dhe IQ Kllokoti- 
Vërboci, të cilët në periudhën parazgjedhore, mbajtën tubime të shumta me qytetarë, udhëhoqën  
fushatë aktive në rrjetet sociale dhe shpërndanë materiale promovimi në tërë komunën.  
 
Dita e zgjedhjeve kaloi pa incidente. Komuna e Kllokotit shënoi daljen më të madhe në komunat 
me shumicë serbe. Lista Serbe i fitoi zgjedhjet me  6  vendeve këshilltarësh (857 ose 38,94% të 
votave), IQ Kllokoti- Vërboci, fitoi 3, vende (510, ose 23: 17% të votave), IQ Iniciativa Shqiptare i 
fitoi 2 (162 ose 7:36 % të votave), Iniciativa Aktivë qytetare i fitoi 1 vend (162 ose 7.36%,  PDK-1 
vend (ose 110% 5 vota) NISMA-1 vend (92 ose 4.18%) dhe IQ-Kllokot- Mogillë  -1 vend (87 ose 
3.95% të votave). Nga 15 këshilltarët në Kuvend, 4 janë gra. 

Në rrethin e dytë të zgjedhjeve për kryebashkiakun, Strahinja Spasiqi - Lista  Serbe i fitoi 985 
ose 42.77% të votave; Bozhidar Dejanoviqi - IQ Kllokot Vërboc - 856 ose 37.17% të votave; Nehat 
Rexhepi, IQ Shqiptarët për Kllokotin -299 ose 12.98% të votave; Mervan Rexhepi NISMA -106 ose 
4.60% e votave; dhe Naser Shabani PDK, 57 ose 2.48% të votave.

Më 13 nëntor, zyrtarisht filloi fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Në komunat me 
shumicë serbe, në Kllokot dhe Partesh u mbajt raundi i dytë i zgjedhjeve lokale për kryetar të 
komunës. Kandidatët për kryetarin e komunës në raundin e dytë të zgjedhjeve në Kllokot ishin: 
Strahinja Spasiqi - Lista Serbe dhe Bozidar Dejanoviqi - IQ Kllokot Vërboc. 

Më 15 nëntor, në deklaratën e Listës Serbe, u njoftua se kandidati IQ Kllokot-Vërboc u bashkua 
me të gjithë anëtarët e tij me Listën Serbe.39 Më 17 nëntor, Dejanoviqi u takua me drejtorin 
e Zyrës për Kosovë e Metohi, Marko Gjuriqin. Gjuriqi falënderoi Dejanoviqin për «unifikimin e 
forcave politike serbe» në Kllokot dhe gatishmërinë që të bashkëpunoi me qeverinë në Beograd 
për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat kolektive të serbëve», si dhe për «forcimin ekonomik 
të komuniteteve serbe në Kosovë e Metohi».40 Për shkak të kalimit të Dejanoviqit në Listën 
Serbe, ishte një situatë të pazakontë që Lista Serbe në raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar 
komune e mbështeti «kundërshtarin».

Më 19 nëntor, u mbajt raundi i dytë i zgjedhjeve lokale në Kosovë. 2076 votues kanë votuar në 
qendrat e votimit, 41 me kusht. Pjesëmarrja e përgjithshme e votuesve ishte 56.57%. Kishte 
2074 vota të vlefshme, 25 të pavlefshme, 1 e zbraztë.

38 Kossev: Punëtorët e Komunës së Vitisë prapë u përzunë nga puna, tash edhe një më tepër?, 10. tetor  2017.

39 Lista Serbe: Serbi të unifikuar në Kllokotë në raundin e dytë të zgjidhjeve për kryetar , 15. nëntor 2017.

40  Kossev: Pas aderimit në Listen serbe: Dejanoviqi dhe Gjuriqi në   Beograd, 17. nëntor 2017. 
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Sipas rezultateve paraprake Strahinja Spasiqi nga Lista Serbe mori 1,030 vota në 1020 në 
krahasim me sa i kishte fituar Bozhidar Dejanoviqi nga IQ  «Kllokot- Vërboc», por që në të vërtetë 
ishte ai që e mbështeti Lista Serbe në balotazh. Pas numërimit të 17 votave me kusht, 5 votat 
e personave me nevoja të veçanta dhe 19 të arritura me postë, u konstatua që fitoi Bozhidar 
Dejanoviqi - nga IQ  «Kllokot- Vërboc», i cili i fitoi  1042, ose 50.24% të votave, ndërsa Strahinja 
Spasiqi nga Lista Serbe, fitoi në 1032, ose 49,76% vota.

Rezultatet përfundimtare u shpallën vetëm më 7 dhjetor, pasi kandidati Strahinja Spasiqi paraqiti 
ankesë për numërimin e votave të pranuara me postë. Ata që janë nga rrethi Spasiqit që treguan 
se  votuan për të me postë, dhanë deklarata para noterëve, dhe pastaj është ngritur dhe ankesa 
në Paneli Ankesave të Zgjedhjeve, si dhe një ankesë penale në të cilën thuhet se fletëvotimet e 
zgjedhjeve ishin të fotokopjuara dhe të rreme, domethënë deklaratat e votuesve që ata votuan 
për Spasiqin dhe jo për Dejanoviqin dhe se dikush i zëvendësoi fletëvotimet e tyre.41 Paneli për 
ankesa dhe parashtresa e hodhi poshtë kërkesën e Spasiqit si të pabazë.

Më 21 dhjetor u mbajt mbledhja konstitutive e Kuvendit Komunal të Kllokotit. Kryetari dhe 
këshilltarët u betuan dhe zgjodhën kryetarin e KK. Për Kryetar të Kuvendit u zgjodh Zharko 
Dejanoviqi - i Iniciativës Qytetare  Kllokot-Vërboc. Me atë rast tre këshilltarë të Listës Serbe 
braktisën seancën.

Seanca e parë e rregullt u mbajt më 29 janar dhe me atë rast u formua Komisioni për politikë dhe 
financa. Në mbledhjen e dytë të rregullt, më 28 shkurt, u formua një komisioni për  komunitete.

Parteshi

Në komunën e Parteshit janë 4694 votues u regjistruar. Në raundin e parë të zgjedhjeve lokale, 
votuan 2621 sish në qendrat e votimit ndërsa 94 votuan me kusht. Përgjigja e votuesve ishte 
57.84%. U pranuan 2630 fletëvotime të vlefshme, 51 të pavlefshme, 8 të zbrazëta.

Kuvendi Komunal i Parteshit ka 15 këshilltarë. Vetëm dy subjekte politike janë të regjistruara për 
pjesëmarrje në zgjedhjet lokale: Lista e Serbëve dhe IQ Harmonia kombëtare.

Fushata parazgjedhore u përqendrua kryesisht në mbajtjen e takimeve me qytetarët dhe pro-
movimin përmes rrjeteve sociale.

Dita e zgjedhjeve kaloi në mënyrë paqësore, pa incidente. Fitorja në zgjedhjet për këshilltarë i 
takoi Listës Serbe, që i fitoi 9 vende, 1431 ose 59.97% të votave, dhe IQ Harmonia Kombëtare i 
ka fituar gjashtë vende, 955 ose 40,03% të votave. Nga 15 këshilltarët në Asamblenë komunale, 
8 janë gra.

41  Kossev: KQZ i verifikojë rezultatet e zgjedhejve komunale por ende pa rezultate përfundimtare për kryetarin e 

Komunës së Kllokotit , 29. nëntor 2017.
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Kur është fjala për zgjedhjet për kryetar komune, fitoi Dragan Petkoviqi- Lista Serbe, duke fit-
uar 1,571 ose 59.73% të votave, Nenad Cvetkoviqi i IQ Harmonia Kombëtare i fituar 1.059 ose 
40,27% të votave.

Me 1. nëntor PZAP e ka gjobitur Listën Serbe me 11 000 euro për manipulimin e votave në zg-
jedhjet lokale në Partesh, në bazë të ankesës së paraqitur nga kandidati Nenad Cvetkoviqi i IQ 
Harmonia Kombëtare.
 
Megjithatë, më 3 nëntor, Paneli Zgjedhor për Ankesa e Parashtresa i anuloi rezultatet e zgjedh-
jeve për kryetarin në këtë komunë dhe urdhëroi Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të përsëriste 
këtë votim. Zgjedhjet u anuluan pasi u konstatua se përfaqësuesit e Listës Serbe afruan 
kompensime financiare për të mbështetur zgjedhjet. Menjëherë më pas, Lista Serbe lëshoi një 
deklaratë që ”anulimi i zgjedhjeve në Partesh është vendim politik i Prishtinës dhe një ndikim 
radikal në vullnetin zgjedhor të votimit”. Sipas deklaratave të tyre, Prishtina dëshiron të instalojë 
kandidatin e saj për kryetar komune në Partesh.

Më 5 nëntor, Lista e Serbëve mbajti një protestë një- orësh në të gjitha komunat shumicë serbe, 
për shkak të anulimit të  zgjedhjeve në Partesh. Në të njëjtën kohë, ankesë është parashtruar në 
Gjykatën Supreme me rastin e këtij vendimi të PZAP-it. Gjykata Supreme e refuzoi këtë ankesë.
 
Më 19 nëntor 2360 votues votuan në qendrat e votimit, ndërsa 36 votuan me kusht. Dalja në 
votim ishte 51.04%.  Ishin 2149 fletë votimi të vlefshme, 25 të pavlefshme, 209 ishin bosh. Në 
zgjedhjet e përsëritura, kandidati i Listës Serbe - Dragan Petkoviq fitoi përsëri, duke fituar 1331 
ose 61.94% të votave, ndërsa Nenad Cvetkoviqi i - IQ Harmonia Kombëtare i fitoi 818 vota ose 
38.06% të votave këtë herë.

Më 18 dhjetor u mbajt seanca konstituive e Kuvendit komunal, në të cilën krye bashkiaku dhe 
këshilltarët u betuan. Më 28 dhjetor u mbajt seancë e jashtëzakonshme në të cilën u zgjodh 
Kryetari i Komunës. Më 29 janar u mbajt seanca e parë e rregullt në të cilën u formuan Komisioni 
për Politikë dhe Financa dhe Komisioni për Kthim dhe Komunitete, si dhe dhe u miratua një listë 
e projekteve prioritare për vitin 2018.

Ranillugu

Në komunën e Ranillugut janë të regjistruar 5578 votues, prej të cilëve 3039 kanë votuar në 
vend votime, 205 me kusht. Dalja në zgjedhje ishte 58.16%. U pranuan 3117 Fletëvotime të 
vlefshme, 68  të pa vlefshme, 31  të zbrazta. 

Kuvendi Komunal i Ranillugut ka 15  këshilltarë. 5 subjekte politike i kanë paraqitur kandidatët 
për këshilltarë: Lista Serbe, Partia Demokratike Progresive, Partia Liberale Pavarur, IQ ‹› Liria, 
Demokracia, Drejtësia ‹› - Olliver Ivanoviqi dhe IQ Forca e re përparimtare e Kosovës. 
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Kandidat për kryetar komune Ranillugut janë 4: Gradimir Mikiqç – Lista Serbe, Bojan Arsiqi- 
PDP, Boban Jevtiqi – IQ SDP Olliver Ivanoviqi, dhe Ivan Dimiqi - NSK. Për shkak të vdekjes së një 
kandidati për kryetar Gradimir Mikiqi dhe kandidatit për këshilltar, Sasha Aleksiqit, ka pasur 
një ndryshim në listën e kandidatëve të Listës Serbe. Ish -zëvendësi i kryebashkiakut deputeti, 
Vladica Aritonoviqi të bëhet kandidat të ri për kryetar, ndërsa Vlladan Aleksiqi kandidat për 
këshilltar.

Kur është fjala për fushatën zgjedhore, përveç promovimit në rrjetet sociale, kontaktit i 
drejtpërdrejtë me votuesit potencialë, paraqitjeve në media dhe pjesëmarrja në tryeza të 
rrumbullakëta, subjektet politike kanë shpërndarë materiale promovimi në territorin e komunës. 
Lista Serbe kishte materiale identike promovimi për të gjitha komunat e Kosovës që i përmbante 
emrat, titujt dhe fotot e kandidatëve për këshilltarë.

Dita e zgjedhjeve kaloi në mënyrë paqësore. Vendvotimet ishin të hapura dhe të mbyllura me 
kohë, asnjë incident nuk u raportua gjatë ditës së zgjedhjeve. Në këtë komunë ka pasur raste 
të mos pranimit të dokumenteve serbe gjatë votimit, edhe pse votuesit janë të regjistruar në 
regjistrin e votuesve.

Lista Serbe i fitoi 12 këshilltarë - 2298 vota, ose 78.91%); ndërsa Partia Demokratike Progresive 
(254 ose 8.72% glasova); Partia e Pavarur Liberale 220 ose 7.55% dhe  IQ ‹› Liria, Demokracia, 
Drejtësia ‹› - Olliver Ivanoviqi 98 ili 3.37% fituan nga një këshilltar komunal.  Nga 15 këshilltarët 
komunal 5 janë femra. 

Në zgjedhjet për krye bashkiakun, Vladica Aritonoviqi - Lista Serbe fitoi me 2439 ose 78.25% të 
votave; Bojan Arsiqi- Partia Progresive Demokratike i fitoi 343 ose 11% të votave; Boban Jevtiqi 
- IQ SDP Olliver Ivanoviqi - 212 ose 6.80%; Ivan Dimiqi- (IQ Forca e Re Përparimtare e Kosovës 
fitoi 123 ose 3.95% të votave.

Më 15 dhjetor, u mbajt seanca konstituive e asamblesë komunale ku këshilltarët komunalë 
dhe kryetari i komunës e bënë betimin. Me këtë rast, u emërua nënkryetari i komunës, si dhe 
drejtorët e departamenteve komunale.

Në mbledhjen e parë të rregullt të asamblesë komunale, të mbajtur më 31 janar, u formua Komi-
sion për Politikë dhe Financa dhe Komisioni për Komunitete. Mbledhja dytë i rregullt u mba-
jt më 28 shkurt. Në këtë seancë u miratua raporti financiar për periudhën janar-dhjetor 2017. 
 
Novobërda 

Komuna e Novobërdës ka gjithsej 9848 votues. 5363 sish votuan në qendrat e votimit, ndër-
sa 212 votuan me kusht. Pjesëmarrja totale e votuesve ishte 56.61%. Ishin 5219 fletëvotime të 
vlefshme, 231 të pa vlefshme, dhe 57 të zbrazëta.
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Kuvendi Komunal i Novobërdës ka 15 këshilltarë. Këto 10 subjekte politike i kanë dorëzuar li-
stat e kandidatëve për këshilltarë komunalë: Lista Serbe; Iniciativa Qytetare Rinore; Partia 
Demokratike Progresive; Partia e Pavarur Liberale; Aleanca Kosova e Re; Lidhja Demokratike 
e Kosovës; Partia Demokratike e Kosovës; dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës; Iniciativa 
Qytetare për Novobërdën dhe Lëvizja Vetëvendosje.

5 subjekte politike e kanë propozuar nga një kandidat për kryetar komune: Lista serbe - Svetisllav 
Ivanoviqin; Aleanca Kosova e Re -Ramush Ahmetin; Bajrush Imerin- Lidhja Demokratike e 
Kosovës; Fadil Gërbeshin - Partia Demokratike e Kosovës; Avdula Gashin (AAK). Aleanca për 
Ardhmërinë e Kosovës.

Për shkak të sipërfaqes e të cilën komuna ka dhe fshatra fragmentare, fushata zgjedhore ka 
kaluar pa tubimeve të mëdha publike dhe e fokusuar kryesisht në kontakt të drejtpërdrejtë të 
kandidatit me votuesit.

 Lista Serbe ka fituar 7 vende këshilltarësh (2564 ose 51.15% të votave), LDK-3 (962 ose 19: 19% 
e votave), AKR-1 (254 apo 5: 07% të votave), Vetëvendosje-1 (246 ose 4.91% të votave), PDK -1 
(241 apo 4.81% të votave), IQ Iniciativa Qytetare Rinore -1 (238 ose 4,75% të votave), dhe Partia 
e Pavarur Liberale -1 (198 apo 3.95% të votave). Nga 15 këshilltarët në Kuvend, 5 janë femra.

Kandidati Svetislav Ivanoviqi -Lista Serbe është zgjedhur për kryetar dhe i ka fituar 3097 ose 
59.40% të votave; Bajrush Imeri –LDK i ka 1373 ose 26.33% të votave; Ramush Mehmeti-348 
apo 6.67%; Fadilj Gërbeshi –PDK  ika 248, ose 4.76% të votave, Avdulla Gashi –AAK i ka 148 ose 
2.84% të votave.

Seanca konstituive e Kuvendit, në të cilën këshilltarët dhe kryetari i bashkisë u betuan, u mbajt 
më 14 dhjetor. Një mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur më 12 janar, Nebojsha Arsiqi - Lista 
Serbe u zgjodh si kryesues i Kuvendit, ndërsa Bajrush Imeri –LDK u zgjodh si zëvendës i tij. 
Më 31 janar në seancën e parë të rregullt të Kuvendit komunal u  formuan Komisioni për  Politikë 
dhe Financa dhe ai i Komuniteteve.
 
Shtërpcë

Në komunën e Shtërpcës janë të regjistruar 13 781 votues, në vendvotime votuan 7619 votues, 
267 votues kanë votuar me kusht. Pjesëmarrja totale ishte 57.22%.  7628 vota janë të vlefshme, 
189 të pavlefshme dhe 15 fletëvotime të zbrazëta.

Komuna e Shtërpcës ka 15 vende për këshilltarë. Tri parti politike morën pjesë në garën zgjedhore 
për mandatet e këshilltarëve. Lista Serbe, Partia Demokratike e Kosovës -PDK dhe IQ Iniciativa 
Shqiptarë për Syrinikë).

Kandidatë për kryetar komune kanë propozuar tri subjekte politike: Lista Serbe (Bratislav 
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Nikoliqin), Partia Demokratike e Kosovës –PDK, Fikret Hasanin, dhe IQ Iniciativa Shqiptare për 
Syrinikë, Jonuz Ahmetin.

Fushata parazgjedhore në këtë komunë udhëhiqet kryesisht përmes rrjeteve sociale dhe “derë 
më derë”. Kur është fjala për ngjarjet publike, IQ Iniciativa Shqiptare për Syrinikë, më 3 tetor dhe 
Partia Demokratike e Kosovës -PDK më, 18 tetor kanë mbajtur tubime publike me mbështetësit e 
tyre, ndërsa Lista Serbe në qendër të Shtërpcës ngritur një stendë ku janë shpërndarë materialet 
promovuese, më  12 tetor. Përveç kësaj, nuk kishte tubime të tjera publike.
Dita e zgjedhjeve kaloi në mënyrë paqësore. Qendrat e votimit u hapën dhe mbyllën në kohë, 
nuk është raportuar asnjë incident në ditën e zgjedhjeve. Në këtë komunë ka pasur raste të 
mospranimit dokumenteve serbe në votim edhe pse votues ishin të regjistruar në listën zgjedhore.  
 
Lista Serbe i fitoi zgjedhjet, duke fituar i 74.04% ose 5413 vota, ndërsa PDK dhe IQ Iniciativa 
Shqiptare për Syrinikë kanë fituar të njëjtin numër të votave, 12.98% ose 949 vota.  Prandaj, 
Lista Serbe i ka 11 këshilltarë komunal ndërsa PDK IQ Iniciativa Shqiptare për Syrinikë nga 2 
këshilltarë. Nga 15 këshilltarë në Kuvendin komunal, 7 janë femra.
  
Kandidati i Listës Serbe, Bratislav Nikoliqi, për të tretën herë  fiton në zgjedhjet për kryetar, duke 
fituar 5613 ose 73.58% të votave, Fikret Hasani – PDK i fitoi 1014, apo 13.29% të votave, ndërsa 
Jonuz Ahmeti, IQ Iniciativa Shqiptare për Syrinikë i fitoi 1001, ose 12.13 % të votave. 

Sesioni konstituiv i kuvendit komunal ku këshilltarët e zgjedhur dhe kryetari i komunës u 
betuan u mbajte më 14 dhjetor. Kryetar i Komunës së Shtërpcës u zgjodh. Predrag Grbiqi, nga 
ListaSerbe, ndërsa zëvendëskryetari nga komunitetet nuk u zgjodh për shkak të faktit se Ministria 
e Pushtetit Lokal nuk dha një shpjegim, pasi që të dy partitë shqiptare PDK dhe IQ Iniciativa 
Shqiptare për Syrinikë i fituan nga 949 vota. Ndërkohë, u emërua nënkryetari i komunës, si dhe 
drejtorët e departamenteve komunale. Në seancën e rregullt të rregullt, të mbajtur më 29 janar, 
me propozimin e kryetarit të komunës, u zgjodh nënkryetari i komunës për komunitete, z. Fikri 
Hasani (PDK). Përveç kësaj, u zgjodhën anëtarët Komisionit për Politikë dhe Financa, si dhe 
anëtarët Komisionit për Komunitete.

Në seancën e dytë të rregullt të Kuvendit komunal, të mbajtur më 26 shkurt, u zgjodh 
Zëvendëskryesuesi për Komunitete, Garip Sahiti - (PDK), u miratua raporti vjetor i punës së 
Kryetarit të Komunës, u prezantua Raporti financiar i Kryetarit të Komunës për vitin 2017 dhe u 
miratua plani i punës për punën e KK të Shtërpcës për vitin 2018.
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Zgjedhjet lokale në Kosovë i organizon dhe i zbaton struktura e tri pjesëshe, i përbërë 
nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ), 38 Komisione Komunale Zgjedhore (KKZ) 
dhe 2,505 Komisione votimi (PBS). Vendi një rezervuar për komunitetin serb në KQZ 
ishte vakant rreth një muaj për shkak se Nenad Rikalo dha dorëheqje nga funkcioni 
për të pranuar postin e Ministrit të Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural. Lista 
Serbe e niominoi Stevan Veselinoviqin, i cili u betua më 10 tetor si anëtar i KQZ-së 
para Presidentit të Republikës së Kosovës.

Megjithëse KQZ-ja u angazhua që të publikojnë informata në web- faqen e saj në 
periudhë sa më të shkurtër kohore për të siguruar transparencë, ky organ ka shpesh 
dështuar t’i shpallë vendimet më të fundit në faqen e saj, veçanërisht ato në gjuhën 
serbe.

KQZ nuk zbatoi plotësisht fushatën e edukimit të votuesve. Në prag të raundit të 
parë të zgjedhjeve, KQZ-ja zhvilloi një fushatë dhjetë ditore me videoklipe që janë 
transmetuar në mediat kryesore, për të edukuar votuesit se si të duhet t’i plotësojnë 
fletë votimin për të zvogëluar numrin e votave të pavlefshme. Duke pasur parasysh se 
RTK 2, një medium me frekuencë kombëtare në gjuhën serbe nuk është transmetuar 
në veri, të katër komunat me shumicë serbe nuk kanë qenë të ekspozuar ndaj 
fushatës. Numri i përgjithshëm i votave të pavlefshme në Kosovë është 8.7 për qind, 
e që paraqet përmirësim të lehtë në krahasim me zgjedhjet lokale të vitit 2013, kur 
përqindja e fletëvotimeve të pavlefshme ishte mbi 10 për qind. 

Në veri të Kosovës, ku nuk kishte fushatë për edukimin e votuesve, numri i përgjithshëm 
i votave të pavlefshme ishte 24,095, ose 2.39%.42 Në përgjithësi, në komunat me 
shumicë serbe, kishte gjithsej 1,633 fletë votime të pa vlefshme ose 3,06%. Përqindja 
më e lartë e votave të pavlefshme në komunat me shumicë serbe është regjistruar 
në komunat e Graçanicës 5.93%, Zubin Potok 4.87% dhe 4.31% në Novobërdë. 

42  Zgjedhjet lokale 2017: Severna Mitrovica 141 gjithsejt fletëvotime të pa vlefshme 8,000 (pa votat me 

kusht) - 1.76%, Zveçan 102 nga 4,187 - 2.44%, Zubin Potok 186 nga 3,819 - 4.87%, Leposaviq 146 nga 8,089 - 

1.81%, Graçanica 486 nga 8,197 - 5.93%, Kllokot 33 nga 2,333 - 1.42%, Partesh 51 nga 2,621 - 1.94%, Ranillug 68 

nga 3,039 - 2.24%, Novobërdë 231 nga 5,363 - 4.31% dhe Shtërpcë 189 nga 7,619 - 2.48%. 
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Informacionet, po aq e rëndësishme si për votuesit ashtu dhe për komisionet zgjedhore, në lidhje 
dokumentet personale që janë të lejuara për identifikimin e votuesve gjatë ditës së zgjedhjeve, 
janë trajtuar nga KQZ-ja shumë vonë pa udhëzime të qarta. Më 18 tetor, KQZ lëshoi   dy deklarata, 
të parën për votuesit që janë në listat e zgjedhësve, tjetra për votuesit që votuan me kusht. Neni 90 
i ligjit në lidhje me zgjedhjet e përgjithshme përcakton se dokumente të pranueshme, përfshijë  
kartën e vlefshme të identiteti, dokumentin aktual të udhëtimit, pasaportën, patenten e shoferit 
të vlefshëm në Kosovë, kartelën e vlefshme të refugjatit intern apo kartelen e refugjatit, si dhe 
dokumentet e skaduara të lëshuar nga UNMIK-u. KQZ-ja nuk shpjegoi qartë nëse dokumentet 
e identifikimit të lëshuara nga Republika e Serbisë do të pranohen për identifikimin e votuesve 
për votimin e rregullt. Kjo gjithashtu nuk është sqaruar as anëtarëve të  komisioneve zgjedhore 
gjë që krijuan konfuzion në ditën e zgjedhjeve dhe ndodhi situata që nuk janë pranuar me 
dokumente e lëshuara nga R. e Serbisë, edhe pse për këte nuk ka bazë ligjore.

Zgjedhjet lokale janë shpallur më 21 qershor, ndërsa anëtarë të Komisioneve Komunal të 
Zgjedhjeve janë emëruar më 3 korrik, katër ditë para rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve 
të parakohshme parlamentare më 8 korrik, 2017, dhe është për këtë arsye që KQZ-ja u detyrua 
të vendosi për nominimet për KKZ-në, në bazë të rezultateve e parlamentare në gjedhjet e 
vitit 2014, respektivisht në përbërjrn paraprake të parlamentit të Kosovës. Emërimet morën 
parasysh subjektet politike me rezultate të fuqishme në zgjedhjet e kaluara lokale, si dhe 
subjektet politike nga komunitetet pakicë me përfaqësimin përkatës në nivel komunal. 

Votimet jashtë Kosovës 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori 11,813 kërkesa për votim jashtë Kosovës dhe i miratoi 
10,476. Numri i përgjithshëm i votave me postë ishte 7621, nga të cilat 6735 të miratuara dhe 
886 janë refuzuar për shkak të votuarjes më shumë se një herë, mungesa e dokumenteve të 
identifikimit, ose për shkak se kanë votuar personat të cilët nuk janë të regjistruar për të votuar 
jashtë Kosovës. Numri më i madh i votave të miratuara ishte nga Serbia (2,006). Gračanica, 
Klina e Istogu ishin komunat nga e cila kanë ardhur më së shumti vota me postë. 33 votues nga 
Kllokotit dhe një votues nga Lipjani kanë paraqitur ankesë në PZAP, në të cilën ata pohuan se 
dikush tjetër në emër të tyre aplikuar për të votuar jashtë Kosovës, duke i përjashtuar ata nga 
roli i tyre zgjedhor. Këto ankesa u refuzuan sepse ato ishin parashtruar jashtë afatit të caktuar. 
Kosova ka masa të mjaftueshme të sigurisë kundër keqpërdorimit të  identitetit gjatë regjistrimit 
për të votuar jashtë Kosovës, si dhe as masa efektive ligjore për votuesit që e gjejnë se ata janë 
larguar nga lista zgjedhore, pasi publikikimit të listave përfundimtare të zgjedhësve. 

Në raundin e parë të zgjedhjeve, totali prej 1.366 votave, për tre kandidatë nga komuniteti serb 
për Kuvendin Komunal të Istogut, kanë mbërritur me postë. Në komunën e Kllokotit kandidati 
Listës Serbe për kryetar komune i cili fillimisht kishte epërësi në raundin e dytë të garës, humbi 
për dhjetë vota për shkak të 19 votave nga jashtë Kosovës që ishin për kandidatin e Iniciativës 
Qytetare Kllokot -Vërboc.
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PARREGULLSITË 
ZGJEDHORE

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa është institucion i pavarur përgjegjës 
për të vendosur për ankesat zgjedhore, me përjashtim të listave të zgjedhësve dhe 
ankesave në lidhje me mediat. Ai Panel përbëhet nga 10 gjyqtarë, dy prej të cilëve 
janë gra, duke përfshirë edhe kryesusesen, të emëruar nga radhët e gjyqtarëve të 
Gjykatës Supreme.

Për raundin e parë të zgjedhjeve lokale, PZAP fillimisht hodhi poshtë, pjesërisht, një 
ankesë për ryshfet në komunën e Parteshit, e cila u dërgua menjëherë pas zgjedhjeve 
të 22 tetorit. PZAP ka dënuar Listën Serbe në shumën prej 11.000 euro për «veprime 
të paligjshme», por e refuzio kërkesën e ankuesit për t’i anuluar zgjedhjet në këtë 
komunë, me arsyetimin se ankuesi nuk ishte penguar të paraqesë ankesë pas 
publikimit të rezultateve zyrtare. Kjo ankesë u miratua më pas, gjë që rezultoi në 
një vonesë nëntë ditësh në KQZ për të përsëritur zgjedhjet në komunën e Parteshit.

Kandidati i Listës Serbe për kryetar dhe kryetari atëhershëm i Komunës së Parteshit, 
në prag të zgjedhjeve thuhet se u dakordua për t’i paguar votuesit potencial nga 30 
deri në 50 euro, nëse ata do të votonin për të. Një regjistrim i një bisede telefonike 
midis dy personave u dërgua si dëshmi. Ankesa PZAP-it e IQ Harmonia Kombëtare 
e gjeti si e bazuar dhe i anuloi zgjedhjet për kryetar të Komunës së Parteshit në të 
gjitha qendrat e votimit. Edhe pse prokurori i arrestoi dy persona të cilët ishin të 
përfshirë në blerjen e votave dhe ua caktoi arrestin shtëpiak, por jo edhe kryetarin. 
Kandidati i Listës Serbe në zgjedhjet e përseritura u zgjodh për kryetar të komunës.

Ankesat lidhur me votat jashtë Kosovës në komunën e Kllokotit janë dorëzuar në 
PZAP më 24 nëntor. Kandidati i Listës Serbe për kryetar në raundin e parë, Strahinja 
Spasiqi, paraqiti ankesë PZAP-it gjatë numërimit të votave me kusht dhe votat me 
postë sepse vëzhguesit e tij kanë vërejtur  19 vota të dërguara me postë që ishin 
identike, rrespektivisht 1 fletëvotim origjinal dhe 18 kopje votash të dërguara me 
postë nga Serbia. Si argument janë përfshirë pesë deklarata të dëshmitarëve okularë, 
si dhe deklarata nga njerëz që me postë votuan për këtë kandidat, ndërsa në raundin 
e dytë nuk kishte votë me postë për këtë kandidat. Pasi që Strahinja Spasiqi ishte në 
epërsi para numërimit të votave jashtë Kosovës, ky problem e përcaktoi  fituesin e  
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garës zgjedhore në këtë komunë. PZAP e ka refuzuar ankesën e  kandidatit të Listës Serbe për 
kryetar, si të pabazaë, sepse fletë votimet e kontrolluara kan arritur me tri zarfa të ndryshme dhe 
nuk dukeshin si kopje.  

Lidhur me ankesën në Gjykatën Supreme, Lista Serbe ka parashtruar ankesë kundër PZAP-
it sepse ka refuzuar një ankesë lidhur me votat jashtë Kosovës në komunën e Kllokotit. Më 
1 dhjetor, Gjykata Supreme i mbështeti plotësisht vendimet e PZAP-it dhe në këtë mënyrë 
konfirmoi rezultatet e zgjedhjeve në Kllokot.

Pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve për kryetar të komunës në Kllokot më 
7 dhjetor, kandidati i Listës Serbe paraqiti një ankesë tjetër PZAP-it më 8 dhjetor.
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VËZHGUESIT E ZGJEDHJEVE 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka akredituar gjithsej 33,862 vëzhgues për ta rritur 
transparencën e procesit zgjedhor. Më shumë se 29,000 vëzhgues të akredituar ishin 
vëzhgues të akredituar të subjekteve politike dhe rreth 3,700 të organizatave lokale 
të shoqërisë civile.

Zgjedhjet lokale në Kosovë i përcjell Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve i Bashkimit 
Evropian, i cili me ftesë të Presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi të datës 25 prill 2017, 
arriti në Kosovë më 12 shtator. Shefi i Misionit të Vëzhgimit ishte Alojz Peterle, anëtar i 
Parlamentit Europian dhe ish-Kryeministër i Sllovenisë. Në periudhën e mëparshme, 
Misioni i Vëzhgimit të Zgjedhjeve i BE-së gjithashtu monitoroi Zgjedhjet Vendore 
2013-14, si dhe zgjedhjet parlamentare në 2014 dhe 2017.

Përveç vëzhguesve ndërkombëtarë, zgjedhjet lokale më 22 tetor dhe 19 nëntor 
2017 i ka vëzhguar edhe koalicionin lokal të OJQ-ve ” Demokracia në Veprim,” e cila 
kishte vëzhguesit në qendrat e votimit në Kosovë. Rreth 3.000 vëzhgues e përcjellën 
raundin e parë të zgjedhjeve lokale, ndërsa raundi i dytë u vëzhgua nga 1.784 
vëzhgues të akredituar.

 ”Demokracia në Veprim,” ka botuar një sërë raportesh dhe njoftime për fushatën 
zgjedhore për të dy raundet e zgjedhjeve. Qendra e tyre e informacionit i ka 
grumbulluar rezultatet të cilat i vëzhguesit i kanë mbledhur në qendrat e votimit 
dhe i ka publikuar rezultatet e votimit të për të dy raundet e zgjedhjeve.

Së fundmi, procesi zgjedhor në nivelin e dhjetë komunave me shumicë serbe u 
përcjell nga  Iniciativa e Re Shoqërore, e cila i monitoroi zgjedhjet në dhjetë komunat 
me shumicë serbe.
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BARAZIA GJINORE NË 
PROCESIN ZGJEDHOR
Asnjë nga subjektet politike të komunitetit serb nuk përfshinte pjesëmarrjen e 
grave në mesin e prioriteteve të tyre në periudhën e fushatës zgjedhore. Gratë në 
përgjithësi nuk ishin mjaft të pranishëm në audiencë, në ngjarje. Gjithashtu, gratë nuk 
kanë marrë mbështetje të mjaftueshme nga partitë e tyre në garën parazgjedhore.

Gratë në zgjedhjet lokale të vitit 2017 kanë qenë në listat zgjedhore për në Kuvend, 
por jo si rezultat i pranuar për rëndësinë e pjesëmarrjes së tyre në jetën politike, 
por si një domosdoshmëri për plotësimin e kuotave të përcaktuara me Ligjin për 
zgjedhjet e përgjithshme. Në mbështetje të kësaj grindjeje është fakti se në 10 
komuna me shumicë serbe, as një grua vetme nga komuniteti serb nuk ka qenë 
kandidat për kryetare të komunës, dhe asnjë grua nga komuniteti serb nuk ka qenë 
bartëse e listës.

Nga 204 kandidatë për kryetar komune në Kosovë, vetëm 8 ishin gra. Dy nga në 
raundin e dytë, por asnjëra prej tyre nuk ka fituar, e që është  tregues negativ, 
krahashuar me zgjedhjet e vitit 2013, kur për herë të parë një grua u bë kryetare e 
komunës së Gjakovës. Asnjë nga subjektet politike të komunitetit serb nuk kishte 
një kandidate për kryetare të  komunës. Gjithashtu, asnjë nga subjektet politike 
nuk kishte një grua në krye të listës. Nga ana tjetër, subjektet politike të komunitetit 
serb e kanë respektuar kuotën 30% në listat e  tyre sipas Ligjit për Zgjedhjet e 
Përgjithshme. Për më tepër, të gjitha komunat kanë respektuar me kuotën prej 30% 
të përfaqësimit gjinor në konstituimin e kuvendeve komunale, por vetëm Komuna 
e Zveçanit zgjedhur një grua kryesuese të kuvendit komunal.

Përfaqësimi i grave në administratën zgjedhore është  shumë i ulët. Nga 11 anëtarë 
të  KQZ-së, e vetmja është kryesuesja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dhe vetëm 
11% e anëtarëve të në Komisionet Komunale ishin gra. Në këshillat e zgjedhjeve, 
26% e grave ishin të përfaqësuara, që është më pak se 40% i premtuar nga subjektet 
politike. Vetëm në komunën e Mitrovicës së Veriut, dhe komunën e Prishtinës, janë 
më shumë se 40% e grave në këshillat e votimit.
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QËNDRIMET E QYTETARËVE 
TË KOMUNAVE ME SHUMICË 
SERBE 
Iniciativa e re shoqëror ka realizuar një seri të pyetësorëve në internet për ta kuptuar 
opinionin publik, duke u fokusuar te banorët e komunave me shumicë serbe. 
Pyetësorët kanë përfshirë tema të tilla siç janë: interesimi i qytetareve për procesin 
zgjedhor, informimi i tyre lidhur me procesin zgjedhor, pikëpamjet mbi raportimet e 
mediave, fushatën zgjedhore dhe periudhën pas zgjedhore. Rezultatet e pyetësorit 
mund të gjenden në Aneksin 9, që i është bashkangjitur këtij dokumenti.

Më shumë se gjysma e të anketuarve (51.7%) besojnë se janë mjaft të informuar në 
lidhje me zgjedhjet lokale që u mbajtën vitin e kaluar, ndërkohë që 29.9% thanë 
se deri diku janë të informuar. Pavarësisht nga numri i madh i të anketuarve që 
mendojnë se janë të informuar sa duhet, shumica e të anketuarve treguan interes 
të lartë për procesin zgjedhor (86.2%). Më shumë se gjysma e të anketuarve thanë 
se janë më të interesuar për kandidatët për kryetar (51.9%), ndërsa kandidatët për 
këshilltarë në kuvendet komunale ishin të interesuar 31%. Gjithashtu, rreth 79.9% 
rregullisht ose herë pas here e kanë përcjellë procesin zgjedhor. Së fundi, edhe ¾ 
e të anketuarve thanë (se më shumë gjasa) do të votojnë, ndërsa vetëm 8% kanë 
thënë se nuk do të votonin. Gjysma e të anketuarve mendojnë se dalja në zgjedhje 
është e rëndësishme, dhe 45.8% besojnë se përveç pjesëmarrjes të rëndësishme 
janë edhe të tjerat, si kandidatët dhe programet për të cilat votohet.

Sa i përket informimit të anketuarve, shumica treguan njohuri të mira të procesit 
zgjedhor. 92.1% e të anketuarve janë përgjigjur saktësisht kur u mbajt raundi i parë 
i zgjedhjeve lokale. Megjithatë, shumë më pak prej tyre (39.5%) e dinin se raundi i 
dytë i zgjedhjeve mbahet një muaj pas raundit të parë. 97.4% thanë se ata i dinë 
të gjitha ose shumicën e subjekteve politike që garojnë për zgjedhje në komunat 
e tyre. 68.4% e të anketuarve u përgjigjën saktë se për këshilltarë votojnë duke 
rrethuar listën e dëshiruar dhe brenda asaj liste një kandidat, ndërsa 13.2% kanë 
thënë se votojnë për listën dhe 5 këshilltarë në kuadër të kësaj liste, e që është një 
mënyrë e votimit për deputetë në zgjedhjet parlamentare në Kosovë.

Mbi 2/3 e të anketuarve thanë se ndjekin lajmet në lidhje me zgjedhjet e ardhshme 
lokale, ndërsa 58.1% të tyre i përcjellin vetëm lajmet në lidhje me zgjedhjet në 
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komunat me shumicë serbe. Numri më i madh i të anketuarve (67.7%) informohet përmes 
rrjeteve sociale dhe mediave online (48.8%), ndërsa lajmet në televizion dhe radio i përcjellim 
38.7 %. Numri më i madh i të anketuarve besojnë se mediat mund të raportojnë më tepër për 
procesin zgjedhor (45.2%) për shkak se më shumë se gjysma i përcjellin lajmet në lidhje me 
ngjarjet aktuale dhe kandidatët dhe programet e tyre.

60.1% e të anketuarve besojnë se mediat i kanë mbuluar mjaft zgjedhjet lokale, shumica, (48.5%) 
rregullisht e përcjell potalin Kossev. Mediat elektronike (radio dhe TV) përcjellen në masë më 
të vogël, zakonisht RTV Puls (39.4%) dhe Radio Kontakt Plus (27.3%). Gjysma e të anketuarve 
besojnë se mediat mund të raportojnë më tepër për vetë kandidatët dhe programet e ofruara, 
një ⅓ beson se mediat mund të ofrojnë më shumë hapësirë   për t’i shpjeguar procedurat 
zgjedhore dhe rregullat. Gjysma e të anketuarve besojnë se nuk janë të gjitha mediat objektive 
në raportim, por megjithatë shumica sish, janë. TV Most është renditur si një shembull i raportimit 
të njëanshëm.

86.2 përqind e të anketuarve e kanë ndjekur fushatën në komunat e tyre, dhe numri i njëjtë 
i të anketuarve besojnë se subjektet politike janë përpjekur për ti informuar qytetarët për 
zgjedhjet. 62% e të anketuarve besojnë se fushata zgjedhore kaloi në atmosferë të drejtë dhe 
të barabartë (me lëshime të vogla). 41.4% e të anketuarve besojnë se të gjithë kandidatët 
kanë hapësirë   të mjaftueshme të barabartë në media dhe forma të tjera të komunikimit me 
qytetarët për të paraqitur qytetarëve, ndërsa 27.6% besojnë se edhe pse kandidatët të kanë 
hapësirë   të mjaftueshme, megjithatë, mendojnë se kandidatët nuk i përdorin këto mundësi 
në mënyrë të barabartë, ose se kandidatët nuk angazhohen në mënyrë të barabartë, edhe pse 
atyre u kushtohet e njëjta vëmendje. Në anën tjetër, 24.1% e të anketuarve besojnë se disa nga 
kandidatët e zënë të gjithë hapësirën dhe kohën, ndërsa kandidatëve tjerë nuk është mundësuar 
që të prezantohen. 

Pyetësori që u shpërnda pas zgjedhjeve, tregon se 96.2% e të anketuarve e kanë përcjellë procesin 
zgjedhor, ndërsa gjysma e të anketuarve pjesërisht janë të kënaqur me rrjedhën e fushatës 
zgjedhore dhe ditës së zgjedhjeve. 84.7% e të anketuarve janë të kënaqur në përgjithësi me 
atmosferën pas zgjedhjeve, respektivisht, me rezultatet e zgjedhjeve dhe mënyrën e paraqitjes 
së subjekteve politike. Numri më i madh i vëretjtjeve rreth procesit zgjedhor ishte e lidhur 
me mbulimin e pamjaftueshme / papërshtatshëm nga mediat (50%), nevoja për tribuna të 
shumta / stande, paraqitje mediale për të ndihmuar qytetarët që më mirë t’i njohin kandidatët 
dhe programet e tyre, si dhe nevojën për akses më të madh të grupeve të margjinalizuara në 
procesin zgjedhor (23.9%).

Pak më pak se gjysma e të anketuarve ishin në një farë mënyre të përfshirë në procesin zgjedhor, 
si vijon: 37.5% vullnetarë në selinë e zgjedhjeve lokale, 33.3% ka ndihmuar kandidatët për të 
mbledhur nënshkrime për emërimin, 16.7% kanë marrë pjesë në shpërndarjen e materialeve 
të fushatës. 68% mendojnë se është e rëndësishme që qytetarët të marrin pjesë më shumë në 
procesin zgjedhor, t’i këmbejnë pikëpamjet dhe t’u japin mbështetjen kandidatëve për të cilët 
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planifikojnë të votojnë, ndërsa 24% e tyre mendojne se pjesëmarrja e qytetarëve duhet të jetë 
e paanëshme. ¾ e të anketuarve do të donte që në zgjedhjet e ardhshme të ketë më shumë 
përmbajtje që i përfshinë qytetarët dhe i vë në kontakt me kandidatët, përmes debatit publik 
(64.3%) dhe paraqitjet publike të kandidatëve me mundësi të bëjnë pyetje (50%).

Vetëm dhjetë për qind e të anketuarve besojnë se nuk është e rëndësishme që përfaqësuesit 
politikë të mbeten në kontakt me qytetarët dhe të angazhohen në punën e komunës, pak më 
shumë se gjysma do të donte të merrë pjesë në punën e komunës së vet gjatë katër viteve 
të ardhshme. ⅓ shpreson për papunësi më të ulët dhe gjysma për përmirësimin e situatës 
ekonomike, ndërsa pothuajse gjysma e të anketuarve të frikësuar e përkeqësimit të situatës 
politike dhe për tërheqjen e institucioneve të Republikës se Serbisë nga Kosova.
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RAPORTI PËR MEDIET
PËRMBLEDHJE DHE 
REKOMANDIME
Gjatë ruandit të parë dhe të dytë të zgjedhjeve lokale të Kosovës dhe zgjedhjeve 
për kryetarë komunash në vitin 2017, Iniciativa e Re Sociale (NSI - ) me vëmendje e 
ka përcjellë se si mediet në zonat e Kosovës me shumicë serbëve e kanë mbuluar 
fushatën zgjedhore, a kanë raportuar mediet që raportojnë në gjuhën serbe në 
pajtim me ligjin, si dhe me të drejtat e kandidatëve dhe të zgjedhësve. 

Në kuadër të aktiviteteve të veta të monitorimit, NSI ka konstatuar se të gjitha 
mediet mbikëqyrëse e kanë përcjellë dhe i kanë pasqyruar aktivitetet e fushatës 
në përgjithësi, si dhe informatat për votuesit të cilat i ka publikuar KQZ-ja, duke 
e respektuar të drejtën e votuesve për t’i pranuar këto informacione, por edhe të 
drejtën e kandidatëve për t’i transmetuar këto informacione. Pavarësisht nga kjo, 
e drejta e disa kandidatëve për t’i transmetuar informacionet në një masë ende 
nuk janë të besueshme, e si pasojë disa medie të caktuara nuk kanë raportuar 
objektivisht për aktivitetet në lidhje me zgjedhjet, e me këtë e kanë neglizhuar 
të drejtën e zgjedhësve për pranimin e informacioneve. Raportimin objektiv të 
medieve ndoshta edhe më shumë e kanë penguar sulmet ndaj disa medieve të 
caktuara, duke i kërcënuar se me këtë e shkelin lirinë e medieve.

Para analizës së mëtejshme të medieve në zgjedhjet lokale të vitit 2017 në Kosovë, 
NSI thekson se pushteti kosovar duhet të ketë synim mbrojtjen e të drejtave të 
medieve për raportim të lirë, të bëjnë hetim të hollësishëm të sulmeve ndaj medieve, 
me çka do të ndërpritej autocensura dhe medieve do t’u ofrohet ndjenja e sigurisë, 
gjë që është parakushti kryesor për raportim objektiv.

Për më tepër, mediet e ndryshme, duke përfshirë edhe ato në gjuhën serbe, disa 
herë e kanë shkelur legjislacionin zgjedhor dhe politikat e rithemeluara nga KPM-ja, 
në të dyja rundet e zgjedhjeve. Para rundit të parë, KPM-ja e ka nxjerrë “Udhëzuesin 
për sjelljen e medieve gjatë zgjedhjeve”, por shkeljet e këtyre rregullave nga mediet 
e caktuara tregojnë se ende ka nevojë për promovim më të mirë të këtyre rregullave 
për sjelljen e duhur të medieve.
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Transmetuesi publik ende nuk afron shërbime për të gjitha komunitetet e Kosovës, për ç’gjë 
komunitetet e mbrojtura me Kushtetutë nuk mund t’i ushtrojnë të drejtat e tyre, ndërsa 
transmetuesi publik nuk i përmbush detyrimet kushtetuese. Kjo çështje e ka ndërprerë 
veçanërisht informacionin e duhur të votuesve në mbarë Kosovën, pasi RTK-ja ishte transmetuesi 
kryesor përgjegjës për përhapjen e informacionit të votuesve nëpërmjet televizionit. Edhe pse 
transmetuesit e tjerë gjithashtu e kanë shpërndarë fushatën informuese te votuesit nëpërmjet 
televizionit, transmetuesi publik rëndom e ka një rol kyç në këtë proces dhe është i detyruar ta 
kryejë atë në përputhje me ligjin.

Peizazhi i medieve në gjuhën serbe

Kosova e ka një ambient pluralist të medies, edhe pse mediet, ngjashëm me komunitetet, janë 
të ndara me barriera gjuhësore, të cilat në raste të ndryshme mund të çojnë në kufizime në 
të drejtën e qytetarëve për informim në gjuhën e tyre. Në Kosovë, gjuhë zyrtare janë gjuha 
shqipe dhe serbe, megjithatë, shumica e medieve të transmetojnë vetëm në njërën nga gjuhët, 
kryesisht për shkak të mungesës së kapaciteteve, por edhe për shkak të përqendrimit në një 
grup të veçantë etnik, dhe për këtë arsye transmetojnë ekskluzivisht në gjuhën përkatëse të 
këtyre grupeve etnike. Për shembull, komunitetet në disa raste janë privuara nga e drejta e tyre 
për të marrë informacion në gjuhën e tyre. Si shembull, transmetuesi publik Radio Televizioni i 
Kosovës (RTK) transmeton në të dyja gjuhët zyrtare (RTK1 është kanal e transmetuesit publik në 
gjuhën shqipe, ndërsa RTK2 është kanal e transmetuesit publik në gjuhën serbe). Megjithatë, 
banorët e katër komunave veriore, në të cilat kryesisht flitet gjuha serbe, nuk kanë qasje në 
kanalet e RTK-së.

Burimet kryesore të informacionit për komunitetet që e flasin gjuhën serbe si gjuhë amtare janë 
televizioni, mediet online dhe ato sociale. Përveç transmetuesit publik, kanalet televizive private 
në gjuhën serbe janë RTV Mir, TV Most, TV Herc dhe TV Puls.43 Së bashku New Press Production, 
ata e zhvillojnë një program televiziv të prodhuar së bashku në gjuhën serbe, të shënjuar si një 
program i Rrjetit të pavarur televiziv. Radiostacionet më të njohura në gjuhën serbe janë Radio 
Kontakt Plus, Radio Kim dhe Radio Mitrovica e Kosovës, të cilat gjithashtu janë në dispozicion 
si medie online. Sa u përket portaleve informative, ekziston portali KosSev - Kosova Veriore 
dhe Graçanica Online. Mediet e lartpërmendura i kanë faqet e tyre në mediet sociale (Twitter 
dhe Facebook), ku materialet nga faqet e internetit publikohen automatikisht dhe shërbejnë si 
burime të informacionit për një numër të madh të popullsisë.

43  RTV Mir në Leposaviq, TV Most u Zveçan, TV Puls në Gjilan, TV Herc në Shtërpcë dhe RTV Kim në 
Çaglavica. Qasja në programet e tyre, kryesisht nuk kufizohrt vetem në komunat e tyre.
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Kuadri ligjor

E drejta për të shpërndarë dhe për të marrë informacione dhe liria e shprehjes,44 janë të 
garantuara me Kushtetutë, të cilat gjithashtu e sigurojnë lirinë dhe pluralizmin e medieve 
dhe e ndalojnë censurën.45 Për më tepër, komunitetet joshumicë “kanë qasje të garantuar dhe 
përfaqësim të veçantë në mediet elektronike publike, si dhe në programet në gjuhën e tyre, në 
pajtim me ligjin dhe me standardet ndërkombëtare”.46 Sipas Kushtetutës, autoritetet e Kosovës 
janë të detyruara t’i “ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar plan ndërkombëtar 
të frekuencave dhe për të lejuar qasjen e komunitetit të serbëve të Kosovës në një kanal të 
licencuar televiziv të pavarur në gjuhën serbe në gjithë territorin e Republikës së Kosovës”.47 
Përveç kësaj, komunitetet joshumicë kanë të drejtë të garantuar me Kushtetutë “të themelojnë 
dhe të përdorin mediet e tyre vetjake, përfshirë këtu ofrimin e informatave në gjuhën e tyre, 
përveç tjerash në gazetat ditore dhe shërbimet kabllore, si dhe shfrytëzimin e një numri të 
rezervuar të frekuencave për mediet elektronike”.48 

Siç është e definuar me Kushtetutë, Komisioni i Pavarur për Medie është organ i pavarur që 
rregullon mediet, “lëshon licenca për transmetuesit publikë dhe privatë, përcakton dhe zbaton 
politikën e transmetimit, si dhe kryen detyra të tjera të përcaktuara me ligj”49. Kosova e ka Ligjin 
për Komisionin e Pavarur për Medie, qëllimi i të cilit është që ta përcaktojë juridiksionin e tij. KPM-
ja e ka një rol specifik gjatë periudhës së zgjedhjeve, duke monitoruar mediet dhe duke siguruar 
që subjektet transmetuese t’i respektojnë ligjet zgjedhore, si dhe për të pranuar ankesa kundër 
medieve. Siç përcaktohet me Ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, ekziston Kodi i Mirësjelljes për 
të gjithë gazetarët, redaktorët, transmetuesit dhe botuesit, i përgatitur nga Komisioni i Pavarur 
për Medie, i cili duhet zbatohet në të gjitha aspektet e mbulimit të fushatës dhe reklamave. Në 
të gjitha ankesat për të cilat gjenden shkelje të Kapitullit VII Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, 
të kryera nga mediet, PZAP-i i paraqet në KPM për shqyrtim dhe për vendim. Shkelja e detyrave 
dhe përgjegjësive të medieve mund të çojë në sanksione nga KPM-ja.

Dispozitat e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme në Lidhje me Median

• Të gjitha mediet publike janë të detyruara të transmetojnë materiale për informimin e 
votuesve pa pagesë me kërkesë të KQZ-së.

• Të gjitha mediet duhet të sigurojnë që të gjitha subjektet politike që janë të certifikuara 
të kenë transmetim të drejtë dhe të barabartë gjatë fushatës zgjedhore, ndërsa të gjitha 
mediet transmetuese elektronike duhet të sigurojnë qasje të drejtë dhe të barabartë në 
debatet dhe diskutime politike për të gjitha subjektet e certifikuara politike.

44  Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 40 
45  Ibid, neni 42
46  Ibid, neni 59
47  Ibid
48  Kushtetuta e Republikës së Kosovës, neni 59 
49  Ibid, neni 141
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• Gazetarët, redaktorët, transmetuesit, botuesit dhe pronarët e medieve të cilët kandidojnë 
për zgjedhje në poste publike nuk do të kontribuojnë apo ndikojnë në përmbajtjen ndryshe 
të medieve të tyre.

• Publikimi ose transmetimi i sondazheve publike për matjen e opinionit dhe të anketave gjatë 
fushatës dhe në lidhje me zgjedhjet duhet të pasohet nga një numër i përgjithshëm i të 
anketuarve, emri i kompanisë që kryen hulumtime, emri i partisë përkatëse, si dhe margjina 
e gabimit.

• Spotet reklamuese politike nuk duhet të jenë më të gjata se 2 minuta (120 sekonda).
• Transmetuesit që zgjedhin transmetimin e reklamave politike me pagesë janë të detyruar ta 

afrojnë numrin minimal të minutave të kohës së lirë për të transmetuar për çdo subjekt të 
certifikuar politik gjatë fushatës.

•  Në programet informative nuk do të publikohen spotet e reklamave politike. Ky nen përfshin 
edhe programet informative që përfshijnë lajmet sportive dhe parashikimin e motit.

• Transmetuesit do të sigurojnë që çdo spot i reklamave politike të identifikohet qartë si i tillë 
dhe ta tregojë qartë organizatën, ose personin përgjegjës për të.

• Transmetuesit duhet të mbajnë shenja të veçanta të siguruara nga KPM-ja, për përcaktimin 
e kohës së lirë dhe reklamimit pa pagesë për çdo subjekt politik të certifikuar. Këto shënime 
duhet të përgatiten dhe të dorëzohen çdo javë në KPM, në përputhje me udhëzimet e dhëna. 
Këto shënime janë të hapura për shqyrtim publik pas pranimit.

• Transmetuesit të cilët vendosin të emetojnë reklamime politike janë të detyruar që një javë 
para fillimit të fushatës të sigurojnë orar të paanshëm dhe të barabartë të kohës së emetimit 
të spoteve reklamuese politike në formë të shkruar për të gjitha subjektet e certifikuara 
politike.

• Transmetuesit privatë që nuk vendosin të transmetojnë në kohën e reklamimit politik me 
pagesë për cilindo subjekt të certifikuar politik nuk janë të detyruar të afrojnë transmetim 
minimal falas.

• Transmetuesit privatë që vendosin të mos emetojnë reklamime politike, por të sigurojë 
minutazh falas për cilindo subjekt të certifikuar politik, duhet të afrojnë minutazh falas në 
dispozicion të ngjashëm për të gjitha subjekteve e certifikuara politike.

• Numri i përgjithshëm i spoteve të transmetimeve politike pa pagesë të një transmetuesi 
duhet të ketë maksimum 20 minuta për një subjekt të certifikuar politik.

• Çmimi për sekondë i cili paguhet për spote reklamuese politike nuk do të jetë më i ulët se 
norma më e ulët e ngarkuar për atë kohë dhe ditë të javës në 6 (gjashtë) muajt e fundit.

•  Ndalimi i mbulimit medial:
 o Asnjë person ose medium nuk duhet të transmetojë ose publikojë materiale që   
 lidhen  me aktivitetet e fushatës gjatë periudhës 24-orëshe përpara hapjes së qendrave  
 të votimit deri në mbylljen zyrtare të vendvotimeve.
 o Asnjë publikim apo transmetim i sondazheve të opinionit publik në lidhje me  
 fushatën parazgjedhore, duke përfshirë sondazhet për dalje, nuk lejohet të bëhet 
 në Kosovë gjatë periudhës që fillon 24 orë përpara mbylljes zyrtare të vendvotimeve 
 dhe përfundimit të procesit zgjedhor.
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Monitorimi medieve – metodologjia

Duke i respektuar udhëzimet e përcaktuara në Udhëzimin për analizën e medieve gjatë 
vëzhgimit të zgjedhjeve, gjatë monitorimit të procedurave të medieve gjatë zgjedhjeve, duhet 
të respektohen tri grupe të drejtave dhe detyrave të ndërlidhura njëra me tjetrën: të drejtat dhe 
obligimet e zgjedhësve, të partive dhe të vetë medieve. Pra, përmes monitorimit të medieve 
gjatë periudhës së zgjedhjeve lokale të vitit 2017, IRS do të përpiqet të përcaktoj në mënyrë 
cilësore, nëse dhe në çfarë mase respektohet media e përshtatshme dhe plotëson këto të drejta:

• E drejta e zgjedhësve për informim;
• E drejta e zgjedhësve për të transmetuar informacionin;
• Liria e shprehjes së medieve.

Pyetja themelore është: A po respektohet e drejta e shprehjes së lirë e zgjedhësve, kandidatëve 
dhe medieve gjatë procesit të zgjedhjeve? Në kuadër të analizës cilësore të IRS-së të sjelljeve të 
medieve gjatë periudhës së zgjedhjeve, vëmendje e veçantë i kushtohet: 

• Respektimit të ligjeve kosovare nga medet
• Qasjes së lirë në masmedie e subjekteve politike
• Vëmendja e kushtuar subjekteve politike dhe kandidatëve në medie a është objektive dhe 

e barabartë
• Si dhe a po zhvillohet fushata e edukimit të zgjedhësve në zona me minoritete
• Ankesave lidhur me medie
• Shkeljes së lirisë së shprehjes Në krahasim me zgjedhjet e kaluara – a është përmirësuar apo 

përkeqësuar situata lidhur me lirinë e shprehjes dhe raportim të medieve 

Monitorohen mediet me program në gjuhë serbe si në vijim:

• Televizione dhe radio stacione: RTK2, RTV MIR, RTV KIM, TV MOST, TV PULS, TV HERC dhe 
RADIO KONTAKT PLUS.

• Kosovo Sever Portal (portal Kossev) 

Për shkak të kapaciteteve të kufizuara, monitorimi kryesisht zhvillohet përmes internetit, 
përmes përmbajtjes së medieve të mbikëqyrura, të cilat kanë qasje në rrjet. Lajmet, materialet 
për edukim të zgjedhësve, si dhe debate, diskutime, emisione, kyçja e subjekteve politike, si dhe 
të gjitha informatat lidhur me zgjedhje, përfshirë dhe procedurat ankimore, do të përcillen në 
mënyrë cilësore dhe do të kyçen në tërë vlerësim cilësor mbi raportimin e medieve në zgjedhjet 
lokale të vititi 2017. 
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Vlerësimi i përgjithshëm dhe pajtueshmëria me legjislacionin 

Kontrolli e medieve të cilin e ka bërë IRS ka treguar se të gjitha mediet në masë të madhe kanë 
raportuar për ngjarjet dhe çështjet e ndërlidhura me zgjedhjet e vitit 2017, për asamblistë dhe 
kryetarë të komunave të Kosovës. Ma analizën e përmbajtjeve të publikuara, mund të përfun-
dohet se shumica e medieve të cilat përcillen në gjuhën serbe (RTK2, RTV Kim, TV Most, TV 
Puls, RTV Mir, TV Herc, Kossev dhe Radio Kontakt Plus) rregullisht kanë informacione zgjedhësve 
mbi ngjarjen më të reja lidhur me procesin zgjedhor. Për më shumë, shumica e medieve kandi-
datëve iu ka mundësuar që të paralajmërojnë fillimin e fushatës parazgjedhore, prezantimin e 
planet dhe programet e tyre kryesore, si dhe të shprehin brengën lidhur me procesin zgjedhor. 

Fushata zgjedhore për rrethin e parë të zgjedhjeve për asamblistë dhe kryetarë të komunave 
zyrtarisht ka filluar më 22 tetor. Pjesa e madhe e fushatës së Listës serbe dhe të PSD-Oliver 
Ivanoviq në Veri të Kosovës, posaçërisht në Mitrovicën e Veriut dhe në Zveçan, dukej negative, 
kryesisht ka qenë drejtuar kundër njëri tjetrit drugih.50 Lideri i IQ PSD Oliver Ivanoviq ka thek-
suar se siguria dhe frikësimi në zonat serbe janë çështje kryesore të cilat duhet të zgjidhen.51 
Subjektet e tjera politike, në fushatën e tyre, kryesisht janë përqendruar në problemet e tjera të 
qytetarëve, siç janë papunësia, zvogëlimi i numrit të popullatës.52 Përveç kësaj, fushata e Listës 
serbe në komunat në jug të lumit Ibër, kryesisht janë përqendruar në “mbijetesën” dhe kthimin 
e popullatës serbe dhe në përmirësimin e kushteve të jetesës.53 Fushata për rrethin e dytë të 
zgjedhjeve ka zgjatur pesë ditë, nga 13 deri më 17 nëntor.54 Kllokoti është komuna e vetme e 
cila e ka pasur rrethin e dytë, në Partesh ka qenë rrethi i dytë, edhe pse mediet serbe e kanë 
përcjellë fushatën, zgjedhjet kanë qenë më pak prezentë në medie se sa në rrethin e parë. Njëra 
nga dy temat të cilat i kanë mbuluar mediet serbe, ka qenë veprimi i papritur i Listës serbe, e 
cila ka vendosur ta përkrahë kundërshtarin e vet në Kllokot.55 Tema e dytë, e cila gjatë fushatës 
për rrethin të dytë ka pasur hapësirë të madhe në mediet serbe, ka qenë gjoja blerja e votave në 
Partesh, e cila, si pas kandidatit të «Bashkimit popullor», ka vazhduar në rrethin e dytë, edhe pse 
ishte shkak për përsëritjen e zgjedhjeve.56

50 Most:  “LS: Pjesa e gënjeshtrave të Oliver Ivanoviqit,” 28. shtator 2017.; Radio Kontakt Plus, “Todosijeviq: Miloviqi 12 vite 

nuk arriti ti zgjidh çështjet që i përmend sot.” 26. Shtator  2017., Kossev: “akuza të rënda  të Listes Serbe për kuadrot e    SDP-së, 

Ivanoviq përgjigjet”, 28. shtator 2017.

51  RTV Kim:  “ Ivanoviq: Siguria njeri nga problemet kryesore  ,“ 22. Shtataor  2017.

52 RTV Kim:  “ SLS e vazhdon fushaten në Gushtericën e Ulët.” 26. shtator 2017.; Kossev: “ IQ Kosova Qëndrore në fushatë:  

për shpsërndarjen e drejtë të ardhurave dhe ruajtjen e balansit demografik, ” 26. shtataor 2017.; RTV Kim: ” Rashiq: Sfida më e 

madhe  është ti bindish të rinjët të mos shkojnë,” 27. shtator 2017.; RTV Kim:  “SLS në  Çaglavicë:  shkojnë për shkak të kushteve 

jo adekvate për jetë,” 28. shtator 2017.; 

53  RTV Mir,: “Popoviq: kemi për qëllim mbetjen dhe kushtet më të mira për jetë,” 21. Shtator 2017.; RTV Kim: 

“S. Ivanoviq: Prioritet qëndrimi dhe kthimi,” 25. Shator  2017.

54  RTV Kim:

55  RTV Kim:  “Ndryshime, Lista Serbe e përkrahë  Dejanoviqin”, 17. nëntor, 2017.

56  RTV Kim:  ”Cvetkoviq: edhe më tej në  Partesh blehen votat ”, 13. nënror, 2017.
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Transmetuesit e mbikëqyrur rregullisht e kanë informuar publikun për çështjet të cilat i 
ka publikuar KQZ, do të thotë për afate të ndryshme, publikimin e listave të kandidatëve, 
diskualifikimin e kandidatëve, akreditimin e vëzhguesëve, fushatën etj. 

Çështjet kryesore lidhur me mediet të cilat janë paraqitur gjatë kësaj periudhe zgjedhore janë:

• Fushata e kufizuar e edukimit publik të zgjedhësve në zonat veriore të komuniteteve jo 
shumicë

• Njëanshmëria e medieve të caktuara ndaj subjekteve politike
• Sulmet ndaj lirisë së shprehjes së medieve
• Shkelja e legjislacionit për zgjedhje nga mediet. 

Fushata e kufizuar e edukimit publik të votuesëve në zonën veriore të 
komuniteteve jo shumicë 

Transmetuesi publik i Radio Televizionit të Kosovës(RTK), ka kanalin e vet RTK2, kanali televiziv 
i cili emeton në gjuhën serbe, megjithatë, komunat veriore në të cilat kryesisht flitet serbisht, 
nuk kanë qasje në programin e RTK2. Në periudhat e deritanishme zgjedhore, RTK ka pasur rolin 
kryesor në shpërndarjen e materiale për edukim të votuesve, të cilin e ka përgatit Komisioni 
Qendror Zgjedhor. Megjithatë, çështja e mospasjes në RTK2 në zonat veriore të Kosovës ende nuk 
është zgjidhur dhe mbetet pengesë në përmbushjen e obligimeve kushtetuese të transmetuesit 
publik, që të jetë i qasshëm për të gjitha komunitetet në tërë Kosovën – Kushtetuta thekson 
se të gjitha komuniteteve duhet tu “garantohet qasja dhe përfaqësim i veçantë në mediet 
publike elektronike, si dhe programe në gjuhën e tyre, në pajtim me ligjin dhe standardet 
ndërkombëtare”.57 Rae, në kontekst të zgjedhjeve lokale dhe zgjedhjeve për kryetarë në vitin 
2017, transmetuesi publik RTK nuk e ka respektuar në plotëni të drejtën e votuesve për të marrë 
informacion në mënyrë të barabartë. 

Njëanshmëria e medieve

Raportim për subjektet politike të certifikuara për zgjedhje lokale ka treguar dallime kur bëhet 
fjalë për medie të ndryshme. Kemi analizuar një temë të caktuar, për të treguar se si raportimi i 
medieve reflekton njëanshmëri ndaj kandidatëve të caktuar. 

Tërheqja e kandidatëve nga listat e ndryshme të subjekteve politike të Kosovës është temë 
e cila paraqitet në këtë zgjedhje, siç ka qenë rast në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Tre 
kandidatë nga lista e IQ PSD të Oliver Ivanoviqit, ne pjesën veriore të Mitrovicë, i kanë tërhequr 
kandidaturat me arsyetim se ky subjekt politik “i ka mashtruar” dhe në vend të saj e kanë 
përkrahur Listën serbe.58 Ka pasur dallime në raportime mes medieve të ndryshme, në lidhje 

57 Kushtetuta e Republikës së Kosovës: neni 59

58 Kossev:  “Tërheqje e re e kandidaturës te Oliver Ivanoviq: Doktori vendos të thërrasë votuesit për të votuar Listën 

serbe, 19 shtator 2017.
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me çështjen e tërheqjes, çfarë na shtynë në mendojmë se ka pasur njëanshmëri të medieve 
në raport me subjekte të caktuara politike. Gjegjësisht, çështja e tërheqjes së kandidatëve dhe 
kërcënimeve të supozuara u mbulua nga shumica e mediave të mbikqyrur, megjithatë, disa 
ofruan vetëm informacione të kufizuara dhe të përzgjedhura, prandaj nuk u dhanë hapësirë të 
gjithë pjesëmarrësve për t›u shprehur. Në këtë rast, TV Most ka treguar njëanshmëri ndaj Listës 
serbe, duke paraqitur vetëm punën dhe deklaratat e këtij subjekti politik dhe duke mos paraqitur 
perspektivat dhe publikimet e subjekteve të tjera politike (dtth. IQ PSD-Oliver Ivanoviq). Edhe 
pse ky incident i veçantë, duke përfshirë pjesën më të madhe të raportimit në lidhje me këtë, 
ka ndodhur para fillimit zyrtar të fushatës zgjedhore, dmth. para 22 shtatorit, njëanshmëria e 
vlerësuar i ka paralajmëruar sjelljet e mediave gjatë vetë fushatës59. Duke pasur parasysh këtë, 
IRS ka krahasuar lajmet në lidhje me zgjedhjet e publikuara në internet nga mediet, dhe ka bërë 
një analizë krahasuese, e cila është përmbledhur më poshtë.

Njëanshmëria vlerësohet nga një analizë cilësore dhe krahasuese e çështjes së tërheqjes së 
kandidatëve dhe akuzave për kërcënime të mbuluara nga mediet e serbëve të Kosovës, të 
paraqitura më poshtë. 

Analizë krahasuese e raportimit të medieve për tërheqjen e kandidatëve 
dhe kërcënimin në komunitetet serbe

Një vlerësim cilësor i mbulimit gjithëpërfshirës të raportimit mediatik të ngjarjeve dhe çështjeve 
që lidhen me zgjedhjet në një periudhë të caktuar është bërë duke krahasuar mënyrën se si 
disa tema janë adresuar nga të gjitha mediat e mbikëqyrura. Tema e analizës krahasuese u 
zgjodh pas shqyrtimit të kujdesshëm të të gjitha temave që lidhen me zgjedhjet që janë më 
në përputhje me interesat e komuniteteve serbe, të cilat do të duhet të përpunohen në mediat 
serbe që raportojnë në këto fusha.

Një analizë krahasuese u krye për periudhën prej 30 gushtit deri më 12 shtator dhe u përfshinë 
të gjitha lajmet e botuara në lidhje me çështjet e tërheqjes së kandidatëve dhe kërcënimeve 
të supozuara në zonat serbe, në mënyrë që të krahasohen sa dhe në çfarë mënyre mediat e 
ndryshme i referohen kësaj pyetje. Në Aneksin 1, mund të gjindet i gjithë mbulimi medial online 
për periudhën prej 30 gushti deri më 12 shtator.

Lajmi i tërheqjes së kandidatit u njoftua nga shumica e mediave të analizuara. Gjegjësisht, në 
këtë periudhë të veçantë (30 gusht - 12 shtator), tre kandidatë nga lista e IQ PSD Oliver Ivanoviq 
në pjesën veriore të Mitrovicës tërhoqën kandidaturat e tyre me arsyetimin se ky subjekt politik 
«i mashtroi» dhe e mbështetën Listën serbe, në deklarata me shkrim pothuajse identike.

59  Anshmëria vlerësohet me analizen kvalitative komporative  të çështjes së tërheqjes së kandidatëve dhe akuzave për 

frikësim që i mbulojnë medijat e serbëve të Kosovës.  
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Disa media kanë ndërmarrë një hetim më të rreptë ose kanë publikuar informacione 
gjithëpërfshirëse dhe me perspektiva më të shumta për çështjen e tërheqjes së kandidatëve 
(kandidata Kossev, Kontakt Plus, Kim, RTV Mir). Ata dhanë një perspektivë shumëfishe për këtë 
çështje, duke përfshirë qëndrimet e udhëheqësit të IQ PSD dhe paralamërimit të kreut të Listës 
serbe. Nga ana tjetër, TV Most vetëm raportoi tërheqjen e kandidatëve dhe deklaratat e tyre 
në të cilën ata i japin mbështetje Listës serbe, pa një perspektivë mbi opinionin e IQ PSD për 
çështjen. 

Përmbledhja e raportimit të mediave për tërheqjen e kandidatëve nga 30 gushti deri më 12 
shtator është dhënë më poshtë:
• Kossev: Raporton mbi tërheqjen e kandidatëve të IQ PSD, të cilët e mbështesin LS, kërkonë 

informata të kthimi nga palët e interesuara (IQ PSD Oliver Ivanoviq, kandidatët e tërhequr, 
përfaqësuesi i LS), raporton për pretendimet e udhëheqësve të IQ PSD se Lista serbe ka 
ushtruar pension mbi kandidatët e listës së tij për të tërhequr

• Mir: Raporton mbi tërheqjen e kandidatëve të IQ PSD, që mbështesin LS, përsërit raportin e 
Kossevit për kërcënimet

• Kim: Raporton mbi tërheqjen e kandidatëve të IQ PSD, që mbështesin LS, përsërit raportin e 
Kossevit për kërcënimin

• Most: raporton për tërheqjen e kandidatëve të IQ PSD të cilët mbështesin LS
• Kontakt Plus: nuk raporton tërheqjen e kandidatëve.

Sipas përmbledhjes së paraqitur të raportit mbi çështjen e tërheqjes dhe kërcënimit të 
kandidatëve dhe përmbledhjen e lajmeve në lidhje me zgjedhjet e listuara në Aneksin 1, kemi 
gjetur se TV Most ka ofruar informacione të kufizuara dhe nuk ka afruar hapësirë të barabartë 
për të gjithë kandidatët për të shprehur pikëpamjet e tyre për çështjen specifike të tërheqjes 
së kandidatëve të IQ PSD, e cila thuhet se është rezultat i frikësimit dhe presionit. Ndërsa RTV 
Mir, RTV Kim, Kossev dhe Radio Kontakt Plus afrojnë perspektiva të ndryshme të subjekteve 
politike në lidhje me tërheqjen për shkak të kërcënimeve dhe presionit ndaj kandidatëve, TV 
Most kryesisht raportoi vetëm deklaratat e Listës serbe për këtë çështje, pa u dhënë zë palëve 
të tjera të interesuara.

Përveç kësaj, Lista e serbe ka akuzuar gazetarët e RTK2 se janë të njëanshëm në dëm të saj dhe në 
favor të një entiteti tjetër politik. Gjegjësisht, më 21 shtator, Lista serbe raportoi për përfshirjen e 
supozuar të gazetarëve të RTK2 në aktivitetin politik. Sipas Listës serbe, gjatë protestës politike 
në Viti, sjellja e gazetarëve të RTK2 ishte joprofesionale për shkak të aktiviteteve kundër Listës 
Serbe. Sipas Listës Serbe, gazetarët e TV RTK2 thuhet se sugjeruan një nga protestuesit e 
intervistuar për të sulmuar Listën Serbe, duke i mbajtur atij një letër nga e cila lexon tekstin që 
në thelb ka një sulm politik ndaj Listës Serbe. Prandaj, Lista Serbe ka kërkuar që menaxhmenti 
i RTK2 të marrë përgjegjësinë dhe të japë dorëheqjen për shkak të veprimeve politike të 
punonjësve të saj.60 

60  Tv Most:  “Lista Serbe : Lista Serbe : sjellje skandaloze e gazetarëve të       RTK2,” 21. Shtator  2017.
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RTK2 mohoi pretendimet e Listës serbe, duke deklaruar se «gazetarët e tyre ishin objektivë dhe 
profesionalë»61 dhe se ata nuk kishin të bënin fare me aktivitetet e supozuara politike. Sa i përket 
mundësisë për të ndjekur, kjo pyetje përfundoi në atë, pa asnjë ankesë për të cilat dihet se janë 
paraqitur. Përveç kësaj, videoja kontestuese nuk u publikua.

Sulmet ndaj lirisë së shprehjes së medieve

Edhe një problem lidhur me mediet ka ndodhur në portalin Kossev të premten, më 29 shtator, 
kur faqja e tyre e internetit pësoi një sulm nga hakerët, duke e bërë atë jofunksional për disa 
orë62. 
Kossev beson se sulmi mund të lidhet me botimin e artikullit «Miloviq në zonën e territ: Çdo njëri 
me mendim të kundërt bëhet armik»,63 i cili u botua pak përpara sulmit, u intervistua Dragisha 
Miloviq, lideri i IQ «Për Zveçanin tonë». Megjithatë, duket se asnjë hetim mbi këtë çështje nuk 
zbuloi asnjë dëshmi shtesë. Më 19 tetor, TV Most dhe Radio Mitrovica e Kosovës gjithashtu kanë 
raportuar se sulmi haker në faqen e tyre është në proces.64

Në tetor, ngjarjet e lidhura me mediat vazhduan. Më 16 tetor, duke prerë kabllot optike të 
operatorit kabllor privat CD KiM nga Zveçani, u ndërpre transmetimi i debatit të katër kandidatëve 
për kryetarë komunash nga komunat veriore (Dragisha Miloviq, IQ për Zveçanin tonë,, Oliver 
Ivanoviq, IQ PSD, Dragan Jablanoviq,  PSK dhe Slavisha Bishevac, IQ për Zubin Potokun), e cila 
u gjirua një ditë më parë. Pronari i CD-së KiM Dragan Mlagjoviq tha për këtë veprim se mendon 
që bëhet fjalë me një sabotazh të qëllimshëm, të cilën e lidh me fushatë zgjedhore për zgjedhjet 
lokale të Kosovës e cila është në zhvillim e sipër«.65

Shkelja e Ligjit për Zgjedhjet e përgithshme nga mediat  

Aktivitetet në lidhje me fushatën janë monitoruar nga të gjitha mediat e vëzhguara, megjithëse 
TV Most vazhdoi të jetë selektiv, duke raportuar vetëm për aktivitetet e fushatës së Listës Ser-
be. Më 25 shtator, KPM i publikoi “Udhëzimet për Sjelljen së Mediave gjatë Zgjedhjeve”,66 për 
të përmirësuar zbatimin e Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme dhe për t’i ndihmuar mediat të 
veprojnë në përputhje me ligjin.

61  Kontakt Plus: “Gazetarët tanë janë objektiv dhe profesional “, është përgjigja e  RTK2 në komentet e Listës serbe ,“ 21 

shtator 2017.

62  Kossev: “Pas sulmeve të hakerëve gjatë tërë ditës,  KoSSev prap funkcionon,” 29. shtator 2017.

63  Kossev:  „Miloviq  për  “zonën e errësirës “: secili që nuk është i të njejtit mendim bëhet armik“, 29. shtator 2017.

64  Kossev: „TV Most dhe Radio Kosovska Mitrovica: është në vazhdim sulmi i hakerëve ndaj nesh , 17. tetor 2017.

65  RTV Kim: “Zveçan : ndërpritet kabli optik gjatë zhvillimit të emisionit parazgjedhor “, 17. tetor 2017.

66  NKM: „Udhëzime  të KPM-së  për sjellje të medijave gjatë zgjedheve“, 25. shtator 2017. 
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 Në këto udhëzime, KPM-ja theksoi si vijon: 

- Identifikimin e qartë të videoxhirimeve të fushatës dhe porosive, si dhe shenja e organi-
zatës apo personit përgjegjës;

- rregullat për shpërndarjen e kohës së lirë;
- rregullat për publikimin e anketave, lidhur me zgjedhjet; dhe 
- rregullat e heshtjes parazgjedhore.67

 
Duket se mediat në gjuhën serbe në përgjithësi i kanë respektuar ligjet dhe rregullat e caktuara 
dhe të promovuara nga KPM. Sidoqoftë, në të dy raundet e zgjedhjeve, KPM dha   vërejtje dhe 
gjoba  mediave në gjuhën serbe. TV Most, TV Pulsi TV Mir I kanë shkelur ca rregulla, sipas KPM-së 
dhe janë penalizuar për shkelje.

Raporti i monitorimit të mediave të KPM për raundin e parë të zgjedhjeve thotë se TV Most dhe 
TV Puls transmetojnë video politike për më gjatë se dy minuta, por pas njoftimit për shkelje nga 
na e NKM-së, ata respektuan rregullat e parapara me nenin 49.1 të Ligjit për Zgjedhjet e Përg-
jithshme, që ndalon transmetimin e xhirimeve politike më të gjata dy se minuta. Për më tepër, 
TV Most dhe TV Pulse thuhet se transmetonin xhirime të paidentifikuara politike, që do të thotë 
përseri shkelje e nenit 49.6, të atij Ligji, dhe pas njoftimit nga KPM-së, ata filluan t’i bindeshin 
ligjit.68

Për më tepër, është raportuar se TV Most ka shkelur Kodin e Etikës të Transmetuesve Audio-
vizualë, pasi gjuha që përdoret në fushatën video të Listës Serbe përmban elemente të “shpifjes”. 
Kjo gjuhë, sipas KPM-së, përmban sulme ndaj ndershmërisë, integritetit ose karakteristikave 
personale, si dhe kritikave të padrejta të kandidatëve të tjerë si IQ SDP, IQ Për Zveçanin tonë dhe 
Partisë Serbe të Kosovës (PKS).69

Prania e fëmijëve në xhirimet e videove politike është shkelje e nenit 9.7 të Kodit të Etikës, dhe 
u njoftua se këtë kishte bërë TV Most që transmetoi pamjet me video xhirimet  Listës Serbe me 
fëmijët në të, dhe TV Most nuk janë të respektohen në këtë Kod të Etikës, madje edhe  pasi që u 
informua rreth shkeljes. TV Most gjithashtu e shkeli heshtjen e zgjedhjeve.70

Përveç kësaj, ankesat në KPM u parashtruan për punën e TV Most-it. Oliver Ivanoviqi, lider i IQ 
SDP ka paraqitur ankesë për shkak të mungesës së hapësirës për prezantimin e programit në TV 
Most, si dhe përmbajtjen me video xhirimet e Listës Serbe, e cila, sipas Ivanoviqit, nuk është në 
përputhje me Kodin e Etikës. 

67  Ibid, str. 1-4.

68  Ibid, str. 9-10.

69  Ibid, str. 9-10.

70  Raporti i monitorimit medial gjatë fushatës për zgjedhjet lokale 2017- raundi i parë, 21. shtator - 22. oktobar, Nezavisna 

komisija za medije (NKM), novembar 2017, str. 10-11.
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TV most me e-mail KPM-së ia paraqiti argumentet që subjektet politike me kohë ishin informuar 
për kushtet dhe çmimet për një sekondë të programit të transmetimit. 

Përveç kësaj, pas njoftimit të KPM-së më 16 tetor, TV Most u përgjigj se do të përpiqet të afrojë 
hapësirë   për Oliver Ivanoviqin deri në fund të fushatës. Megjithatë, NKM raporton se Oliver Iva-
noviqit nuk iu ka dhënë hapësirë deri në fund të fushatës zgjedhore për ta paraqitur programin 
e tij politik.71

Ivanoviqi u pajtua se i është dorëzuar lista e çmimeve për programe dhe reklama, por ishin të 
zëna të gjitha terminet për transmetimin e spoteve politike nga 17: 00-23: 00, në mestë datës 16 
dhe 20 tetor. Më 8 nëntor, KPM-ja ka vendosur që TV Most e ka shkelur nenin 48 dhe 49.2 të Ligjit 
për Zgjedhjet e Përgjithshme, duke mos u dhënë hapësirë   të barabartë të gjitha subjekteve 
politike të certifikuara dhe e sanksionoi TV Most me gjobë në shumë prej njëmijë (1.000) €.72

Kandidatët Dragisha Miloviqi (Për Zveçan tonë) dhe Dragan Jabllanoviqi (PKS), gjithashtu kanë 
paraqitur ankesa ndaj spoteve të Listës Serbe. Pas njoftimit të KPM-së për shkeljen, TV Most 
ndaloi transmetimin e kësaj videoje, por vazhdoi të transmetonte atë në të cilin ishin fëmijt, 
transmetohej nga  16 tetori.73

RTV Mir nga Leposaviqi, është denuar gjithashtu nga KPM-ja në shumën prej një mijë (1.000) €, 
për transmetimin e videos politike më shumë se 2 minuta (120 sekonda), dmth. më shumë se sa 
parashikohet me ligj.74 

Në raportin e monitorimit të mediave, KPM tregoi se TV Most dhe TV Puls afrojnë më shumë 
hapësirë   për Listën serbe gjatë raundit të parë të fushatës zgjedhore.75

Raundi i dytë i zgjedhjeve u mbajt më 19 nëntor, me një fushatë pesë-ditore nga 13-17 nëntori. 

Atë ditë, raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar u mbajt në 19 komuna në Kosovë dhe një raund 
i dytë u mbajt në një komunë me shumicë serbe. Shkeljet e ligjeve që rregullojnë procesin 
zgjedhor në raundin e dytë nga mediat në gjuhën serbe kanë qenë kryesisht të lidhura me 
shkeljen e heshtjes zgjedhore. U  konstatua se TV Mir, TV Most dhe TV Pulsi e ndërprenë heshtjen 
zgjedhore dhe ishin penalizuar nga KPM-ja për shkak të sjelljes jo korrekte. Në ditën e zgjedhjeve, 
më 19 nëntor, TV Mir publikoi një deklaratë nga Dalibor Jevtiqi, Ministër i Komuniteteve dhe 
Kthimit, me të cilën ai u bëri thirrje votuesve të votonin për Listën Serbe.76 TV Puls dhe TV 
Most transmetuan gjithashtu aktivitete të fushatës gjatë heshtjes zgjedhore, ndërsa TV Most 

71  Ibid, str. 12-13.

72  Odluka po predmetu br. 2017/200 NKM protiv TV Most, Nezavisna komisija za medije (NKM), novembar 2017

73  Ibid, str. 13. 

74  Odluka po predmetu br. 2017/208 NKM protiv TV Most, Nezavisna komisija za medije (NKM), novembar 2017

75  Raporti i monitorimit medial gjatë fushatës për zgjedhjet lokale 2017- raundi i parë, 21. shtator - 22. oktobar, Nezavisna 

komisija za medije (NKM), novembar 2017, str. 8

76  Odluka po predmetu br. 2017/226 NKM protiv TV Mir, Nezavisna komisija za medije (NKM), decembar, 2017
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transmetoi deklaratën e Listës Serbe dhe një video me Božidar Dejanoviq, një kandidat i GJK 
Klokot-Vrbovc për kryetar të komunës së Kllokotit77 dhe TV Puls transmetuan gjithashtu një 
video me Bozhidar Dejanoviqin, kandidat i IQ Klokot-Vërboc për kryetar të Kllokotit, 18 nëntor.78

Për më tepër, gjatë raundit të dytë, mediat në gjuhën serbe kryesisht mbulonin komunën e Kllokotit, 
si e vetmja komunë me popullatën shumicë serbe në të cilën u mbajt raundi i dytë i zgjedhjeve. 
TV Most ka ndarë më shumë hapësirë për kandidatin e Listës Serbe, Strahinja Spasiqin, 67.5%, 
sesa për Bozhidar Dejanoviqin nga IQ Kllokot-Vërboc, i cili kishte mbulim prej 32.5% në TV Most. 
TV Mir raportoi vetëm për aktivitetet e Listës Serbe, ndërsa TV Puls dha shumë më tepër hapësirë 
për IQ Klokot- Kllokot-Vërboc, (71.63%) sesa për Listën Serbe (28.36%), sipas gjetjeve të KPM-së. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77  Odluka po predmetu br. 2017/224 NKM protiv TV Most, Nezavisna komisija za medije (NKM), decembar, 2017

78  Odluka po predmetu br. 2017/225 NKM protiv TV Most, Nezavisna komisija za medije (NKM), decembar, 2017
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We think 
CREATIVELY

We stand for 
SIMPLICITY 

We do amazing 
PROJECTS

And we do it 
ON TIME

ANEKSE

Aneksi 1 – Fjalori zgjedhor

Qytetarët janë të ngarkuar me shumë informata gjatë fushatës zgjedhore dhe zg-
jedhjeve, për t’i kuptuar të gjitha shprehjet që janë përdorur në publik, është e nev-
ojshme ta dinë kuptimin e tyre. Këtu janë paraqitur disa nga shprehjet themelore, 
që janë të nevojshme t’i dinë, ashtu që të jenë të informuar për të marrë pjesë në 
zgjedhje. 
 
SUBJEKT POLITIK – është partia politike, koalicioni politik, iniciativa qytetare, apo 
kandidati i pavarur;  

PARTI POLITIKE – nënkupton: organizim të personave që janë bashkuar në mënyrë 
vullnetare në bazë të ideve të tyre të përbashkëta dhe interesave apo qëndrimeve 
me qëllim të ndikimit për t’u zgjedhur kandidati tyre;  

INICIATIVË QYTETARE  IQ – nënkupton: grup të personave që janë bashkuar në 
mënyrë vullnetare bazë të ideve të tyre të njëjta dhe interesave apo qëndrimeve me 
qëllim që të zgjidhet kandidati i tyre, por që nuk formojnë parti politike;  

KOALICION – nënkupton: marrëveshje të dy ose më shumë subjektesh politike.  Koa-
licioni duhet që paraprakisht të regjistrohet në KQZ;

KANDIDAT I PVARUR - nënkupton: kandidatin për këshilltarë komunal apo për kryetar 
të komunës, e që nuk është anëtar i as një partie politike apo iniciative qytetare dhe i 
cili nuk kandidon në emër të ndonjë partie politike;

SUBJEKT POLITIK I QERTIFIKUAR (I) nënkupton: parti politike, koalicion politik, inicia-
tivë qytetare, apo kandidat të pavarur që janë certifikuar nga KQZ-a sipas Ligjit dhe 
rregullave të KQZ-së;  

KQZ -  nënkupton: Komisionin Qendror Zgjedhor;
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KKZ –nënkupton: Komisionin Komunal Zgjedhor;

QZ – Qendra Zgjedhore - nënkupton: ndërtesën ku gjenden një apo më shumë vende zgjedhore, 
të destinuara për votim dhe duhet të ketë oborr me perimetër prej 25 metrash nga hyrja në 
ndërtesë;   

VV – Vend votim, - nënkupton: lokalin, sallen apo objektin dhe ngjashëm të destinuar për votim 
në ditën e zgjedhjeve, me oborr me perimetër prej 25 metrash nga hyrja në ndërtesën ku 
ndodhet vend votimi;   

KZ – Komisioni Zgjedhor;
LZ – Lista zgjedhore – është lista e të gjithë votuesve; 
LPZ  – Lista përfundimtare e votuesve;  
LKZ – Lista Komunale e votuesve; 
PZAP- Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, është organ i pavarur kompetent për 
shqyrtimin e ankesave dhe parashtresave që kanë të bëjnë me procesin e zgjedhjeve.  
 
Aneksi 2 – Rezultatet e pyetësorit

Pyetësorët online për zgjedhjet lokale 2017
 
• Rezultatet janë të paraqitur me përqindje krahas çdo përgjigjeje.
• Në pyetjet me mundësi të zgjedhjes së disa përgjigjeve, përqindja e për një përgjigje 

llogaritet si numër përgjithshëm i personave që i janë përgjigjur pyetjes, por jo edhe si 
numër i përgjithshëm i përgjigjeve (pra, të gjitha përgjigjet në total nuk janë 100%, pos 
secila përgjigje ne vete është përqindje e totalit të përgjigjeve); P.sh. në pyetjen nr. 1. Janë 
përgjigjur 50 persona, opsionin A e zgjedhën 25 persona, që është 50% (nga gjithsejtë 50 
persona që janë ); opsionin B e zgjedhën 50 persona dhe është 100% (nga gjithsej 50 persona 
që janë përgjigjur), C e zgjedhën 5 persona, që është  10%, etj.

 
Pyetësori 1 - Interesimi 
Përgjigje në total: 87

1.   A mendoni se jeni mjaft i informuar për zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë?  
a)  Mendoj se jam mjaft i/e informuar  – 51.7% 
b)    Mendoj se jam deri diku i/e informuar  – 29.9% 
c)  Mendoj se nuk jam mjaft i/e informuar  – 14.9% 
d) Mendoj se nuk jam fare i/e informuar  – 3.4% 
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2.   A ju interesojnë zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë dhe në çfarë mase? 
a)  Jashtëzakonisht – 49.4% 
b) Deri diku – 36.8% 
c)  Pak – 10.3% 
d) As pak – 3.4%

 
3.   Çka ju intereson më shumti në lidhje me zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë?
a)  Kandidatët për kryetar komune – 52.9%
b) Kandidatët për këshilltarë komunal – 31%
c)  Programet që i propozojnë kandidatët – 40.2%
d) Asgjë – 12.6%
 
4.   A e përcjellni fushatën zgjedhore në komunën tuaj?
a)  Rregullisht – 47.1%
b) Kohë pas kohe – 32.2%
c)  Dobët – 13.8%
d) Fare – 6.9%
 
5.   A planifikoni të votoni zgjedhjet e ardhshme?
a)  Do të votoi – 67.8%
b) Sipas të gjitha gjasave po– 9.2%
c)  Ndoshta, ende nuk kam vendosur – 9.2%
d) Nuk do të votoi – 8%
e) Nuk do të deklarohem– 5.7%

Pyetësori 2 – Informimi ( njohuritë) për zgjedhjet  
Përgjigje në total: 38 

1.   A e dini se kurë mbahen zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë? 
a)   8. Tetor – 0%
b) 15. Tetor – 0%
c)  22. Tetor – 92.1%
d) 29. Tetor – 7.9%
 
2.   A e dini se kurë mbahet qarku i dytë ( nëse do të ketë) në zgjedhjet e ardhshme lokale
    në Kosovë? 
a)  Një javë pas qarkut të parë  – 7.9%
b) Dy javë pas qarkut të parë  – 39.5%
c)  Tri  javë pas qarkut të parë  – 10.5%
d) Katër javë pas qarkut të parë  – 7.9%
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3.   A e dini se cilat lista zgjedhore marrin pjesë në zgjedhje në komunën tuaj?
a)  I di të gjitha listat zgjedhore– 57.9%
b) I di vetëm ca lista zgjedhore – 39.5%
c)  E di vetëm një listë zgjedhore – 2.6%
d) Nuk e di asnjë një listë zgjedhore – 0%
 
4.   A e dini se si votohet për këshilltarë kuvendit komunal?
a)  Votohet për listat dhe kandidatët e pozicionuar lart në listë 
      (kronologjikisht) kanë më shumë shanse që të jenë këshilltarë  – 5.3%
b) Votohet për listën, brenda listës votohet për 1 kandidat për këshilltarë  – 68.4%
c)  Votohet për listën, brenda listës votohet për 3 kandidatë për këshilltarë  – 5.3%
d) Votohet për listën, brenda listës votohet për 5 kandidatë për këshilltarë  – 13.2%
e) Nuk e di se si votohet për këshilltarë– 7.9%
 
5.   A e dini se si caktohen vendet e këshilltarëve për kuvendin komunal pas zgjedhjeve?
a)  Po, plotësisht ja i /e njoftuar me procedurën – 26.3%
b) I di rregullat bazë për ndarjen e vendeve, por jo edhe tërë procedurën – 39.5%
c)  Supozoi se shkon procesi, por nuk jam i/e sigurt – 15.8%
d) Nuk e di se si caktohen vendet e këshilltarëve – 18.4%
 

Pyetësori 3 – Përcjellja e zgjedhjeve  
Përgjigje në total: 31 
 
1.   A i përcjellni lajmet mbi zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë?  
a)  Rregullisht – 64.5% 
b) Kohë pas kohe – 19.4% 
c)  Dobët – 12.9% 
d) Fare nuk i përcjelli – 3.2%

 
2.   A informoheni për zgjedhjet lokale për komunat tjera apo vetëm për komunën tuaj?
a)  Informohem për zgjedhjet në të gjitha komunat e Kosovës  – 19.4%
b) Informohem për zgjedhjet në  komunat e Kosovës me shumicë serbe  – 58.1%
c)  Informohem për zgjedhjet vetëm në komunën time – 22.6%
 
3.   Si i përcjellni më së shpeshti lajmet për zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë?   
          (shkruaj të gjitha që kanë të bëjnë me ju)?
a)  Për mes mediave elektronike – televizioni dhe radio – 38.7%
b) Për mes mediave online – 48.8%
c)  Për mes rrjeteve sociale  – 67.7%
d) Marr pjesë në tribunat publike – tubimet e subjekteve politike – 12.9%
e) Jo formalisht – në biseda me familjarët, miqtë dhe të njohurit – 35.5%.
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4.   A mendoni se mediat (tradicionalet dhe online) informojnë mjaft për zgjedhjet e 
      ardhshme lokale në Kosovë?  
a)  Mediat informojnë rregullisht për zgjedhjet – 38.7%
b) Mediat informojnë për zgjedhjet, por mundën më tepër– 45.2%
c)  Mediat informojnë rregullisht për zgjedhjet – 16.1%
d) Mediat nuk informojnë fare për zgjedhjet – 0%
 
5.   Cilat informata/ lajme në lidhje me zgjedhjet e ardhshme lokale i përcjellni 
      (shëno të gjitha që kanë të bëjnë me ju)?
a)  Lajmet e përditshme për ngjarjet aktuale – 51.6%
b) Lajmet për kandidatët për kryetar komune dhe programet e tyre zgjedhore – 54.8%
c)  Lajmet për procedurat e votimit dhe njësitë zgjedhore  (vendet) – 16.1%
d) Kumtesat zyrtare të partive politike – 16.1%
 
Pyetësori 4 - mbi mediet
Në total përgjigje – 33

1. A mendoni se mediet (televizioni, radio dhe mediat online ) informojnë mjaftueshëm për 
zgjedhjet e ardhshme lokale?
a) Mediet rregullisht informojnë për mediet, 60,1%
b) Mediet informojnë për zgjedhjet, por do të kishin mundur edhe më shumë, 27,3%
c) Mediet nuk informojnë mjaftueshëm për zgjedhjet, 12,1%
d) Mediet nuk informojnë aspak për zgjedhjet, 0%

2. Cilat medie më së shpeshti i përcillni kur dëshironi të informoheni për zgjedhjet e ardhshme 
lokale? (zgjidhini të gjitha mediet që i përcillni)

RTK2, 18,2%
RTV Puls, 39,4%
RTV Mir, 18,2%
RTV Herc, 3%
RTV Most, 12,1%
KoSSev, 48,5%
Radio Mitrovica Veri, 3%
Radio Kontakt Plus, 27,3%
Radio KIM, 15,2%
Radio Graçanica, 0%
Radio Gorazhdevac, 0%
New Press produkcija, 6,1%.
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3. Çfarë mendoni se mund të kishin avancuar mediet në punën e tyre për të qenë më mirë të 
informuar?
a) Mund t’i kushtonin më shumë kohë shpjegimit të procedurës dhe rregullave të votimit, 36,4%
b) Mund t’i informonin qytetarët për vendvotimet dhe ndërrimet e mundshme të vendvoti-
meve, 3%
c) Mund të informonin më shumë për vetë kandidatët dhe programet të cilat i afrojnë (biografia 
e kandidatit, intervistat me kandidatë, emisionet me kandidatët), 51,5%
d) Mendoj se mediet nuk duhet të avancojnë asgjë - aktualisht punojnë shkëlqyeshëm, 9,1%

4. A mendoni se mediet kanë qasje të paanshme ndaj zgjedhjeve?
a) Mediet janë të paanshme kur raportojnë për zgjedhjet, 12,1%
b) Shumica e medieve janë të paanshme kur raportojnë për mediet, 33,3%
c) Gjysma e medieve është e paanshme, derisa gjysma tjetër nuk është e paanshme gjatë rapor-
timit për mediet, 21,2%
d) Shumica e medieve nuk është e paanshme gjatë raportimit për zgjedhjet, 33,3%.

5. Në qoftë se mendoni se mediet nuk janë të paanshme në raportimin për zgjedhjet, specifikoni 
mediet për të cilat mendoni se nuk janë të paanshme dhe në ç’mënyrë?
(përgjigjet me shkrim):

TV Most x 4 
Të gjitha mediet të cilat i mban Zyra për Kosovë dhe Metohi
Njëanshmëria 
 
Pyetësori 5 - qëndrimi ndaj fushatës parazgjedhore
Në total përgjigje + 29

A e përcillni fushatën zgjedhore në komunën tuaj?
a) e përcjell rregullisht, 58,6%
b) e përcjell kohë pas kohe, 27,6%
c) e përcjell shumë pak, 6,9%
d) aspak nuk e përcjell, 6,9%

2. A mendoni se subjektet politike në komunën tuaj përpiqen t’i informojnë qytetarët për 
zgjedhjet?
a) Subjektet politike përpiqen mjaft t’i informojnë qytetarët, 55,2%
b) Subjektet politike përpiqen deri diku t’i informojnë qytetarët, 31%
c) Subjektet politike nuk përpiqen mjaftueshëm t’i informojnë qytetarët, 3.4%
d) Subjektet politike aspak nuk përpiqen t’i informojnë qytetarët, 10,3%.
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3. A mendoni se fushata parazgjedhore tani për tani është në përputhje me ligjin (fer dhe e 
drejtë)?
a) Po, fushata parazgjedhore tani për tani është fer dhe e drejtë, 31% 
b) Po, fushata parazgjedhore në masë të madhe është fer dhe e drejtë, me disa lëshime, 31%
c) Jo, fushata parazgjedhore nuk është tërësisht fer dhe e drejtë, sepse ka shumë lëshime, 13,8%
d) Jo, fushata parazgjedhore fare nuk është fer dhe e drejtë, 24,1%

4. A mendoni se të gjithë kandidatët (për kryetar dhe asamblistë) në komunën tuaj kanë 
vëmendje dhe hapësirë të njëjtë në publik?
a) Po, mendoj se të gjithë kandidatët kanë hapësirë të njëjtë nëpër medie dhe mënyrat të tjera 
të komunikimit me publikun (tribuna, stande) për të prezantuar para qytetarëve, 41,4%
b) Po, mendoj se kandidatët kanë hapësirë të njëjtë të mjaftueshme, megjithatë mendoj se vetë 
kandidatët nuk i shfrytëzojnë në mënyrë të barabartë këto mundësi, 27,6%
c) Jo, mendoj se të gjithë kandidatët nuk kanë hapësirë të mjaftueshme të barabartë - disa 
kandidatë kanë vëmendje më të madhe nga kandidatët e tjerë (kanë më shumë hapësirë 
mediale, më shumë tribuna, më shumë afishe...), 6,9%
d) Jo, mendoj se disa kandidatë e zënë gjithë kohën dhe hapësirën, derisa të tjerëve nuk u jepet 
mundësia e prezantimit (nuk ftohen nëpër medie, në tribuna, u hiqen afishet), 24,1%

Pyetësori 6 - dalja në zgjedhje
Në total përgjigje - 25

1. Çfarë mendoni, si do të jetë dalja në zgjedhjet e ardhshme në komunën tuaj?
a) Dalja do të jetë më e vogël se në zgjedhjet lokale paraprake, 4,2%
b) Dalja do të jetë e ngjashme si në zgjedhjet lokale paraprake, 50%
c) Dalja do të jetë më e madhe se në zgjedhjet lokale paraprake, 45,8%

2. A mendoni se dalja e madhe në zgjedhje është e rëndësishme?
a) Dalja e madhe në zgjedhje është e rëndësishme, 50%
b) Dalja është e rëndësishme, por janë të rëndësishëm kandidatët dhe programet për të cilët 
votohet, 45,8%
c) Dalja nuk është e rëndësishme, por janë të rëndësishëm kandidatët dhe programet për të 
cilët votohet, 4,2%

3. A planifikoni të votoni në zgjedhjet e ardhshme?
a) Po, 83,3%
b) Me gjasë do të votoj, 8,3%
c) Ndoshta do të votoj, ende nuk kam vendosur, 8,3%
d) Nuk dëshiroj të deklarohem, 0% 
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4. Në qoftë se planifikoni të votoni në zgjedhjet e ardhshme, a keni vendosur për kë do të votoni 
(në qoftë se nuk planifikoni të votoni kaloni pyetjen)?
a) Po, e di për kë do të votoj, 87,5%
b) Jo, ende nuk kam vendosur për kë do të votoj, 8,3%
c) Nuk dëshiroj të deklarohem, 4,2%

Pyetësori 7 - Pas zgjedhor
Në total përgjigje - 55

1. A i keni përcjellë zgjedhjet e kaluara lokale?
a) Po, i kam përcjellë, 96,2%
b) Jo, nuk i kam përcjellë, 3,8%

2. A keni votuar në zgjedhjet e kaluara lokale?
a) Po, kam votuar, 86,5%
b) Jo, nuk kam votuar, 13,5%
c)  Nuk dëshiroj të përgjigjem, 0%

3. A mendoni se procesi zgjedhor ka qenë i qasshëm për të gjithë (a kanë qenë fushatat e 
qasshme dhe a i kanë pasur në konsideratë nevojat e grupeve të margjinalizuara - gratë, të 
rinjtë, personat me invaliditet)?
a) Po, procesi zgjedhor ka qenë plotësisht i qasshëm për të gjithë, 60,8%
b) Procesi zgjedhor ka qenë i qasshëm për grupet e caktuara, por jo për të gjitha, 31,4%
c) Procesi zgjedhor aspak nuk ka qenë i qasshëm, 7,8%

4. A jeni të kënaqur me procesin zgjedhor (gjatë fushatës parazgjedhore dhe në ditën e 
zgjedhjeve)?
a) Plotësisht jam i kënaqur, 36,5%
b) Jam i kënaqur pjesërisht, 53,8%
c) Aspak nuk jam i kënaqur, 9,6% 

5. A jeni të kënaqur me atmosferën pas zgjedhore në komunën tuaj (me rezultatet zgjedhore, 
mënyrën e drejtimit të përfaqësuesve politikë të qytetarëve, me koalicionet pas zgjedhore)?

a) Plotësisht jam i kënaqur, 46,2%
b) Jam i kënaqur pjesërisht, 38,5%
c) Aspak nuk jam i kënaqur, 15,4%
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6. Në qoftë se jeni të kënaqur pjesërisht apo aspak nuk jeni të kënaqur (pyetjet 4 dhe 5), çfarë 
është dashur sipas mendimit tuaj të bëhej ndryshe apo më mirë (shënoni të gjitha që mendoni)? 
a) Mbulimi medial ka mundur të jetë më i mirë/përshtatshëm, 50% 
b) Kandidatët për kryetarë kanë mundur të kishin më shumë tribuna/podiume/prezantime 
mediave, në mënyrë që qytetarët të njoftoheshim më mirë me ta dhe me programet e tyre, 
34,8%
c) Kandidatët për asamblistë kanë mundur të kishin më shumë tribuna/podiume/prezantime 
mediave, në mënyrë që qytetarët të njoftoheshim më mirë me ta dhe me programet e tyre, 37%
d) Gjuha/fjalori gjatë fushatës parazgjedhore ka mundur të ishin më në nivel, 17,4 %
e) Dita e zgjedhjeve ka mundur të jetë më mirë e organizuar (specifikoni në qoftë se keni 
vërejtur probleme me zbatimin e procedurave: pranimi i dokumenteve, menaxhimi i listave dhe 
të ngjashme), 8,7
f ) Qytetarët kanë mundur të ishin më shumë të kyçur në procesin zgjedhor (tribuna publike me 
qytetarë, biseda formale dhe joformale, mundësia e voluntarizmit në fushatë), 26,1% 
g) Procesi zgjedhor ka mundur të ishte më i qasshëm për grupet e margjinalizuara, 23,9% 

7. Ju si qytetar/qytetare a keni marrë pjesë drejtpërdrejt në procesin parazgjedhor?
a) Po, kam marrë pjesë, 45,1%
b) Jo, nuk kam marrë pjesë, 54,9% 

8. Në qoftë se keni marrë pjesë, në ç’mënyrë e keni bërë këtë? (shënoni të gjitha që kanë të 
bëjnë me pjesëmarrjen tuaj)? 
a) E kam ndihmuar kandidatin për kryetar në mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturë, 25% 
b) E kam ndihmuar kandidatin për asamblist në mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturë, 
33,3%
c) Kam marrë pjesë si vullnetar në shtabin lokal zgjedhor, 37,5%
d) Kam ndihmuar në shpërndarjen e materialit promovues, 16,7%
e) Kam promovuar kandidatët dhe programet në podiumin zgjedhor, 4,2%
f) Kam marrë pjesë në debatet publike dhe në aktivitetet të ngjashme, 8,3%
g) Jam paraqitur në medie, 8,3% 

9. A mendoni se është me rëndësi që qytetarët të jenë të kyçur dhe aktiv në procesin parazgjedhor? 
a) Po, mendoj se është e rëndësishme që qytetarët sa më shumë të marrin pjesë, t’i shkëmbejnë 
qëndrimet e tyre dhe të japin përkrahje kandidatëve për të cilët dëshirojnë të votojnë, 68%
b) Po, mendoj se është e rëndësishme që qytetarët të marrin pjesë, por mendoj që pjesëmarrja 
e tyre duhet të jetë e paanshme (të flasin për ndikimin e daljes, proceset, por jo edhe për 
kandidatët), 24%
c) Mendoj që qytetarët nuk duhet të kyçen dhe të jenë aktivë për arsye se procesin parazgjedhor 
duhet ta udhëheqin vetëm subjektet politike, 2%
d) Mendoj se qytetarët duhet të marrin pjesë për arsye se qëndrimet dhe zgjedhjet e qytetarëve 
janë çështje private, 6%
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10. A do të dëshironit që në zgjedhjet e ardhshme lokale të ketë më shumë përmbajtje 
parazgjedhore që i kyç qytetarët në proces dhe i vë në kontakt me kandidatët?
a) Po, do të dëshiroja të ketë më shumë përmbajtje të tillë, 75,5%
b) Jo, mendoj se ka mjaftueshëm përmbajtje të tillë, 75,5%
c) Jo, mendoj se përmbajtja e tillë nuk është e nevojshme, 6,1%

11. Në qoftë se do të donit të shikonit më shumë përmbajtje parazgjedhore, e cila i kyç qytetarët 
në proces dhe i vë në kontakt me kandidatët, cila do të ishte ajo përmbajtje (shënojini të gjitha 
që kanë të bëjnë me ju), (në qoftë se nuk dëshironi, kalojeni këtë pyetje)

Paraqitjet publike vetjake të kandidatëve me mundësi që qytetarët të bëjnë pyetje, 50%
b) Debatet publike të dy apo më shumë kandidatëve me mundësi që qytetarët të bëjnë pyetje, 
64,3%
c) Paraqitjet e drejtpërdrejta të kandidatëve në televizion me pjesëmarrje të publikut, 23,8%
d) Paraqitjet e drejtpërdrejta në televizion me mundësi të inkuadrimit të qytetarëve nëpërmjet 
telefonit, 21,4%
f) Paraqitjet e drejtpërdrejta në radio me mundësi të inkuadrimit të qytetarëve nëpërmjet 
telefonit, 11,9%
e) Komunikimi me kandidatët politikë nëpërmjet internetit - pyetje dhe përgjigje në faqe të 
internetit, rrjete sociale e të ngjashme, 19%

12. Tani pasi zgjedhjet kanë përfunduar dhe qeverisjet lokale janë themeluar, a mendoni se 
është me rëndësi që përfaqësuesit politikë të mbeten në kontakt me qytetarët dhe t’i kyçin ata 
në punën e komunës?
Mendoj se është e rëndësishme që qytetarët të jenë të kyçur në punën e komunës së tyre, 90%
Mendoj se deri diku është me rëndësi që qytetarët të jenë të kyçur në punën e komunës së tyre, 
6%
Mendoj se as pak nuk është e rëndësishme që qytetarët të jenë të kyçur në punën e komunës 
së tyre, 4%.

13. A do të dëshironit të merrnit pjesë në punën e komunës suaj në katër vjetët e ardhshme?
a) Po, do të dëshiroja të merrja pjesë dhe ta jepja kontributin tim në punën e komunës, 55,1%
b) Jo, nuk do të dëshiroja të merrja pjesë, 10,2%
c) Varet nga mënyra e pjesëmarrjes, 34,7%

14. Nëse do të dëshironit të merrnit pjesë, cila mënyrë do t’ju konvenonte më së shumti?
a) Pjesëmarrja personale (vajtja në takime, vëzhgimi i seancave të kuvendit komunal, pjesëmarrja 
në tribuna dhe debate publike), 56,5%
b) Pjesëmarrja nëpërmjet internetit (stacioni i interneti të komunës, rrjete sociale, forume, 
aplikacione mobile), 19,6%
c) Pjesëmarrja personale dhe nëpërmjet internetit (kombinimi i metodave të lartpërmendura), 
23,9%.
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15. Çfarë prisni në katër vjetët e ardhshme(shënojini të gjitha që kanë të bëjnë me pritjet tuaja)?
a) Shpresoj që situata e përgjithshme ekonomike të jetë më e mirë, 52,1%
b) Shpresoj që papunësia të jetë më e vogël, 75%
c) Shpresoj që infrastruktura e komunës të përmirësohet (përmirësimi i rrugëve lokale, rregullimi 
i kanalizimit, ujësjellësit e të ngjashme), 33,3%
d) Shpresoj që strukturat komunale të miratojnë politika që e avancojnë jetën e përgjithshme 
të qytetarëve, 29,2%
e) Shpresoj që komuna do t’ua afrojë të gjitha shërbimet e nevojshme qytetarëve të vet (lëshimi 
i dokumenteve, regjistrimi, kadastra), 29,2%
f) Shpresoj që përfaqësuesit politikë do të kenë komunikim më të mirë/shpeshtë me qytetarët, 
33,3%.

Cilat janë brengat tuaja në katër vjetët e ardhshme (shënoni të gjitha që kanë të bëjnë me 
brengat tuaja)?
a) Situata politike do të jetë e tensionuar, 42,9%
b) Situata ekonomike nuk do të përmirësohet, 44,9%
c) Këshillat e përkohshme nga sistemi i Republikës së Serbisë do të jenë të detyruara të tërhiqen, 
46,9%
d) Bashkësia e Komunave Serbe nuk do të themelohet, 20,4%
e) Të tjera, 10,2%.

17. Në qoftë se e keni shënuar “të tjera”, ju lutem ta shpjegoni shkurtimisht
Do të njihet e ashtuquajtura pavarësi e Kosovës për këto katër vite x 1
Do të ndryshohet struktura demografike e popullatës x 2
Frikohem që rinia të shkojë nga komuna ime x 1.

Shtojca 3 - Shtojca për medie

Medium: Kossev (30 gusht –12 shtator)

Këta janë kandidatët në komunat serbe për zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës, source 
Kossev

Komisioni Qendror Zgjedhor i ka publikuar emrat e kandidatëve për kryetarë dhe asamblistë për 
zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës, të caktuara për 22 tetor. Për zgjedhje janë paraqitur 91 
subjekte politike. Edhe pse deri më tani kandidatët e listave serbe nuk dihen, KQZ-ja në ndërkohë 
i ka publikuar emrat e tyre, si dhe emrat e kandidatëve të partive të tjera, duke i konfirmuar që 
kandidatët janë certifikuar.

Zgjedhjet lokale të Kosovës: Arritën kërkesat e para për tërheqjen e kandidaturave source Kossev
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Vetëm një ditë pas verifikimit të kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës, të 
caktuara për 22 tetor, Komisioni Qendror për Ankesa dhe Parashtresa i ka pranuar kërkesat e 
para për tërheqje kandidaturash. Në total janë tetë, prej të cilave dy janë për komunat në Veri 
të Kosovës, raportojnë mediet kosovare. “Kandidatët për kuvende komunale i kanë paraqitur 8 
kërkesa në PZAP për tërheqje nga lista e kandidatëve. Kandidatët janë nga subjekte të ndryshme 
nëpër komuna. PDK - Komuna e Junikut, Vetëvendosje - Komuna e Lipjanit, AAK - Lipjan, Lista 
Serbe - Komuna e Mitrovicës së Veriut, IQ PSD Oliver Ivanoviq - Leposaviq, IQ për Shqiptarët 
e Kllokotit - Komuna Kllokot, Partia Socialdemokrate PSD - Pejë, AKR- Shtime”, tha kryetari i 
Sekretariatit të këtij komisioni, Mulë Desku, raportojnë tutje këto medie. 
Megjithatë, detajet për arsyet e tërheqjes së kandidaturave, si dhe emrat e kandidatëve, nuk 
janë komunikuar. 

Me tekst identik kanë tërhequr kandidaturat te Ivanoviqi, për ta përkrahur Listën serbe, source 
Kossev
Dalibor Antiq e ka tërhequr kandidaturën nga lista e Ivanoviqit

Kandidati për asamblist në Komunën e Mitrovicës së Veriut para IQ “Srbija, Demokracia, e Drejta 
Oliver Ivanoviq”, Dalibor Antiq e ka tërhequr kandidaturën nga kjo listë për zgjedhjet lokale të 
Kosovës, të caktuara për datën 22 tetor.
Tatjana Ivaz, me tekst identik, e ka tërhequr kandidaturën për ta përkrahur Listën Serbe, duke 
pretenduar se partia e Ivanoviqit i ka “mashtruar”. Njëkohësisht e kanë përkrahur Listën Serbe.

Pas tërheqjes së kandidaturave, Ivanoviq: Presioni nga Lista Serbe është për të të ardhur keq 
çfarë bëjnë me njerëzit, source Kossev
Ivanoviq: “Dikush që vetë e ka nënshkruar kandidaturën nuk mund të detyrohet, apo të 
manipulohet”
Në pyetjen: Prandaj, a mendon ai se këto janë presione të Listës Serbe, Ivanoviq u përgjigj: 
“Absolutisht”. 

Asgjë nuk është e shenjtë për ata që kërcënojnë:

“Ata janë njerëz të varur. të cilëve u cenohet ekzistenca. duke i kërcënuar se do të largohen nga 
puna (...)”, flet kështu Ivanoviq për portalin tonë.

Bozhidar Dejanoviq, kandidat për kryetar të Kllokotit, source Kossev

Megjithëse fillimisht Komisioni Qendror Zgjedhor e ka verifikuar se për postin e kryetarit të 
Komunës së Kllokotit është kandiduar vetëm një kandidat nga Lista Serbe, në ndërkohë e ka 
shpallur edhe kandidaturën e Bozhidat Dejanoviqit para IQ “Kllokot-Vërboc”. Siç është konfirmuar 
nga kjo parti, kandidatura është lejuar më 31 gusht, një ditë pasi KQZ-ja i ka publikuar listat e 
para të kandidatëve të verifikuar, kështu që tani në listën e kandidatëve për kryetar të Kllokotit 
gjenden dy kandidatë serbë dhe tre shqiptarë.
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Edhe një kandidat për asamblist “është mashtruar”: Tomislav Dejanoviq nga lista e Miloviqit e ka 
përkrahur Listën Serbe, source Kossev.
Deri diku me përmbajte të ndryshuar, në tekstin e kërkesës drejtuar drejtoreshës së Komisionit 
Qendror, Miradije Mavriqi, krahasuar me javën e kaluar - edhe një kandidat për asamblist, kësaj 
here nga lista IQ “Për Zveçan”, të cilën e udhëheqin Dragisha Miloviqi - Tomislav Dejanoviqi, ka 
kërkuar tërheqjen e kandidaturës së tij. Ashtu si kandidatët për asamblistë, Tatjana Ivaz dhe 
Dalibor Antiqi, edhe ky kandidat mendon se subjekti i tij politik “e ka mashtruar”. Gjithashtu, 
edhe ky i afron përkrahjen Listës Serbe - si “ luftëtar i vetëm i sinqertë dhe i drejtë për mbijetesë 
dhe qëndrim të serbëve”. 

Ka filluar afati për akreditimin e vëzhguesve për zgjedhjet lokale të Kosovës, source Kossev.
Ka filluar afati për dorëzimin e kërkesave për akreditim të vëzhguesve për zgjedhjet e ardhshme 
lokale të Kosovës. Kërkesat mund t’i paraqesin subjektet e verifikuara politike, organizatat 
joqeveritare, qeveritare dhe ndërqeveritare, organizatat ndërkombëtare, të cilat merren me 
zgjedhjet dhe mbrojtjen e drejtave të njeriut, përfaqësuesit e “shteteve të huaja” dhe mediet, ka 
njoftuar Komisioni Qendror Zgjedhor.

Ivanoviq dhe Miloviq kërkojnë reagim urgjent të kreut të Serbisë dhe organeve të sigurisë në 
Kosovë e Metohi: Presionet, torturimi i të punësuarve, regjistrim jashtëligjor..., source Kossev
“Ndaj kandidatëve për asamblistë për zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë, të cilët nuk 
janë në Listën Serbe ushtrohet presion dhe torturë për t’i tërhequr kandidaturat e tyre. Bëhet 
fjalë për të punësuarit në shëndetësi dhe arsim, madje edhe në ndërmarrjet private. Bëhet 
fjalë për vepër penale për të cilën janë paraparë dënime të rrepta me burgim. Deri më tani 
kandidaturën nga listat Oliver Ivanoviqi dhe Dragisha Miliçeviqi e kanë tërhequr gjithsej katër 
kandidatë. Po paraqiten njerëz, të cilët bëjnë regjistrim ilegal. Ky është moment i fundit që të 
ndalet “çmenduria”, si dhe moment i fundit që të gjitha institucionet kompetente për siguri në 
Kosovë të reagojnë - që nga KFOR-i deri te të tjerat”, janë këto porositë kyçe të dy kandidatëve 
për kryetarë dhe bartës të listave në Mitrovicën e Veriut dhe në Zveçan - Oliver Ivanoviqi dhe 
Dragisha Miloviqi.

Miloviqi dhe Ivanoviqi: Mjekut iu ndërpre specializimi, i lutim qytetarët ta përballojnë presionin,  
source Kossev
Presioni më i madh, pretendojnë ata, ushtrohet ndaj të punësuarve në arsim dhe shëndetësi. 
Të punësuarve në arsim, të cilët punojnë me kontratë - u ndërpritet kontrata, kurse në vend 
të tyre, siç pretendojnë, sillen “kuadro partiake”. Këto subjekte politike, siç kanë paralajmëruar 
paraprakisht, kanë ushtruar tri padi penale kundër personave NN për presion të dyshuar ndaj 
kandidatëve, të cilët i kanë tërhequr kandidaturat.

Goran Rakiqi për Oliver Ivanoviqin: Ka heshtur derisa digjeshin fshatrat serbe, sot person 
margjinal, source Kossev
“Vetëkënaqësia patologjike” e Oliver Ivanoviqit, me ngulm përpiqet ta tërheqë vëmendjen e 
publikut. Ndërton program mbi “bindje paranoike se dikush po e kërcënon dhe se Lista Serbe 
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është komplotuar kundër ambicieve të tija”. Kështu ka vlerësuar njeriu i parë i qytetit i Komunës 
së Mitrovicës së Veriut, kryetari Goran Rakiqi, i cili njëkohësisht është njeri i parë i partisë më të 
rëndësishme të serbëve të Kosovës - Listës Serbe. 

Medium: RTV Kim (30 gusht - 12 shtator)

Mitrovicë: Është tërhequr kandidatura për asamblist nga PSD, source Kim
Dalibor Antiqi, kandidat i IQ PSD për asamblist në Komunën e Mitrovicës së Veriut, e ka tërhequr 
kandidaturën nga kjo listë, e cila do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale më 22 tetor dhe përkrahjen 
ia ka dhënë Listës Serbe.
Në arsyetimin të cilin ia ka dorëzuar Komisionit Qendror Zgjedhor dhe medieve, Antiqi ka 
theksuar se “është mashtruar”, për atë arsye ai ka vendosur që përkrahjen t’ua japë kundër 
kandidateve të tanishëm nga Lista Serbe.

Ivanoviq: Antiq ka qenë i detyruar të ndryshojë mendje, source Kim
“Nëse Dalibor Aniqi do të kishte qëndruar pranë qëndrimit të tij, me gjasë do t’i ishte rrezikuar 
ekzistenca. Kjo kërkon intervenim urgjent të prokurorisë dhe sanksionim të përgjegjësve”, ka 
thënë në deklaratën për RTV Kosovë e Metohi lideri i IQ PSD, Oliver Ivanoviqi. 
Ivanoviq mendon se bëhet fjalë për presion klasik ndaj kandidatëve, të cilët janë subjekt i këtij 
presioni për arsye të qëndrimeve të tyre. Ai mendon se duhet të iniciohet procedura kundër 
“metodave të këtilla për t’i bindur njerëzit që ta ndryshojnë qëndrimin’, në mënyrë që, siç thotë 
ai, të sjellë shkase që janë krejtësisht të pavërteta.
Oliver Ivanoviq ka nënvizuar se të gjithë ata të cilët i janë bashkangjitur IQ PSD-së kanë ardhur 
me vetiniciativë dhe janë afruar që të jenë kandidatë, kurse ndryshimi i papritur i qëndrimit 
tregon se ata kanë qenë në presion të madh. 
“Dikush duhet të përgjigjet për këto gjëra. Më brengos fakti se nuk ka reagim të Prokurorisë, se 
për këtë dikush duhet të burgoset dhe të sanksionohet. Gjërat e tilla nuk lejohen as me ligjet 
serbe, e as kosovare”, ka thënë Oliver Ivanoviq.

Zveçan: Është tërhequr kandidatura për asamblist, source Kim
Tomislav Dejanoviq nga Zveçani ka vendosur ta tërheqë kandidaturën e tij për asamblist në 
këtë vetëqeverisje lokale. Dejanoviq dëshiron ta tërheqë kandidaturën për arsye se, siç thotë ai, 
ka qenë i mashtruar nga Iniciativa qytetare “Për Zveçanin tonë”. 
Kërkoj që kjo kërkesë menjëherë të pranohet për arsye se unë nuk pranoj që emri im të përdoret 
për fushatë, e cila ka për qëllim shkatërrimin e unitetit të popullit serb në këto treva”, thuhet në 
komunikatë. Dejanoviq thekson se njëkohësisht i afron mbështetje publike Listës Serbe, e cila, 
siç thekson ai, është luftëtar i sinqertë për mbijetesën dhe qëndrimin e serbëve. 

Ivanoviq: Në qoftë se ndaj kandidatëve vazhdon presioni, zgjedhjet nuk kanë kuptim, source 
Kim
Rastet më të rënda të presionit ndaj kandidatëve për asamblistë në zgjedhjet e ardhshme lokale 
janë në komunat Mitrovica e Veriut dhe Zveçan, thotë Oliver Ivanoviq.
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Ivanoviq thotë se ushtrohet torturë e madhe ndaj të gjithë kandidatëve të kësaj iniciative 
qytetare, të cilët e kanë paraqitur pjesëmarrjen e tyre në këto zgjedhje. Kjo posaçërisht, siç 
pretendon ai, vlen për ata të cilët janë punësuar në institucionet e Republikës së Serbisë. “Ajo 
çfarë është bizare dhe e trishtueshme, është se ata njerëz e kanë ndryshuar mendimin e tyre 
nën presion të hatashëm dhe të jashtëzakonshëm”, thotë Ivanoviq.

Ivanoviq dhe Miloviq: Atmosfera zgjedhore, çështje për jetë a vdekje, source Kim
Kandidatët për kryetar të Mitrovicës së Veriut dhe Zveçanit, Oliver Ivanoviq dhe Dragisha Miloviq, 
pretendojnë se me paraqitjen e kandidaturave të tyre për të marrë pjesë në zgjedhjet është 
rrezikuar siguria e tyre, prandaj për këtë arsye ata kërkojnë reagim të organeve kompetente.
“Para së gjithash Kosovë e Metohi i folur për presionet që kanë të bëjnë me punën, humbjen e 
punës, por nuk e përjashtoj as rrezikun fizik, që dikush do t’i sulmojë fizikisht. Hedhja e bombave 
siç ka ndodhur, pastaj djegia e veturave, rrezikimi i pronës së tyre, kërcënimi ndaj fëmijëve”.
Miloviq rikujton që incidentet kanë filluar para një muaji, ditën kur është djegur vetura e tij dhe 
vetura e Oliver Ivanoviqit. Ai pretendon se hetimi nuk ka lëvizur nga pika e vdekur, nga Policia 
vazhdimisht marrin informata të njëjta, “hetimi është në zhvillim e sipër”.

Rakiq: Ivanoviqi e ka mbrojtur kolltukun derisa i kanë dëbuar serbët, source Kim
“Me marrëveshje për ta ashtuquajturat zona të mirëbesimit, Oliver Ivanoviq ua ka falur 
ekstremistëve shqiptarë pjesët e Mitrovicës së Veriut, kurse për vete ka siguruar objekte afariste 
në qendër të qytetit dhe banesa në Beograd. Në periudhën 2000-2008, si deputet në Prishtinë, ai 
ka heshtur, duke e ruajtur kolltukun dhe interesat e vet, derisa serbët janë dëbuar. Ai ka heshtur 
edhe atëherë kur janë djegur fshatrat dhe manastiret serbe anembanë Kosovës dhe Metohisë 
në dhunën e marsit 2004. Ky është bilanci i njeriut dhe politikanit Oliver Ivanoviq, s’ka asgjë më 
të mjerueshme nga përpjekjet e tij për t’i bindur serbët në Kosovë dhe Metohi se të gjitha këto i 
ka bërë një tjetër Oliver Ivanoviq, ose se asgjë nuk ka ndodhur”, thuhet në komunikatë.

“ PSK ia uron Vuçiqit koalicionin me Haradinajn”, source Kim
“Partia e Serbëve të Kosovës, e sulmuar nga Aleksandar Vuçiqi dhe nga Beogradi zyrtar për shkak 
të bashkëpunimit inekzistent me “Koalicionin e luftës” në Kosovë, ia uron Vuçiqit dhe Qeverisë 
së Serbisë koalicionin me Ramush Haradinajn”, u njoftua nga PKS.

Medium: RTV MIR (30 gusht - 12 shtator)

Njoftime - Mitrovicë: Janë tërhequr dy kandidatura për asamblistë nga PDP, source RTV MIR, RTV 
Kim 
Dalibor Antiq dhe Tatjana Ivaz, kandidatë të IQ PDP për asamblistë në Komunën e Mitrovicës së 
Veriut, e kanë tërhequr kandidaturën nga kjo listë, e cila do të marrë pjesë në zgjedhjet lokale 
më 22 tetor dhe përkrahjen ia kanë ofruar Listës Serbe.

Ivanoviq: Kandidatët për asamblistë janë të detyruar ta ndryshojnë mendjen, source Kossev
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Ivanoviq dhe Miloviq: Atmosfera zgjedhore, çështje për jetë a vdekje, source Kim

Rakiq: Ivanoviq e ka mbrojtur kolltukun derisa serbët janë dëbuar source Kim

Ka filluar afati për dorëzimin e kërkesave për akreditim të vëzhguesve për zgjedhjet e ardhshme 
lokale të Kosovës, source Kossev

Medium: Kontakt Plus (30 Gusht  - 12 Shtator)
Ja për kë do të votoni në zgjedhjet e tetotit, source Kossev
Komisioni Qendror Zgjedhor i ka publikuar emrat e kandidatëve për kryetarë dhe asamblistë 
për zgjedhjet e ardhshme lokale të Kosovës, të caktuara për 22 tetor. Për zgjedhje janë paraqitur 
91 subjekte politike. (…)
Ivanoviq dhe Miloviq: Tortura dhe presioni ndaj kandidatëve për asamblistë; Presim reagim urg-
jent të kreut të Serbisë dhe organeve të sigurisë në Kosovë e Metohi, source Kontakt Plus

Përfaqësuesit e iniciativave qytetare PSD I “Së bashku për Zveçanin” dhe kandidatët për kryetarë 
dhe bartës të listave në Mitrovicën e Veriut dhe Zveçan, Oliver Ivanoviq dhe Dragisha Miloviq, 
sot paralajmëruan presionin e madh që po u bëhet ndaj, siç thonë ata, kandidatëve për asamble 
nga listat e tyre për zgjedhjet e ardhshme lokale në Kosovë, posaçërisht në komunat e Mitro-
vicës së Veriut dhe Zveçanit. 

Ka filluar afati për akreditimin e vëzhguesve për zgjedhjet lokale të Kosovës, source Kossev

Rakiq: Ivanoviqi e ka mbrojtur kolltukun derisa serbët janë dëbuar, source Kim
Kryetari i Listës Serbe, Goran Rakiq, ka thënë se në zgjedhjet e ardhshme populli do të thotë 
çfarë mendon për Oliver Ivanoviqin, rëndësinë e tij politike dhe cilësitë njerëzore. 

Ivanoviq dhe Miloviq: Janë dorëzuar fletëpaditë kundër presioneve ndaj kandidatëve, source 
Kontakt Plus
Përfaqësuesit e iniciativave qytetare PSD I “Së bashku për Zveçanin” dhe kandidatët për kryetarë 
dhe bartës të listave në Mitrovicën e Veriut dhe Zveçan, Oliver Ivanoviq dhe Dragisha Miloviq, 
njoftuan sot se janë ushtruar paditë ndaj kryerësve NN për presion ndaj kandidatëve për asam-
blistë, të cilët i kanë tërhequr kandidaturat e tyre nga këto dy lista. 

Është tërhequr shorti për zgjedhjet lokale, 29. Lista Serbe, source Kontakt Plus
Në bazë të shortit, Lista Serbe do ta ketë numrin rendor 29, Vetëvendosje 10, Alternativa 30, 
Nisma 31, AKR 34, LDK 47, AAK 50, PDK 94, e kështu me radhë.

Për zgjedhjet lokale të 22 tetorit, Komisioni Qendror Zgjedhor i ka verifikuar gjithsej 91 subjekte 
politike, nga të cilat 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur.



Medium: TV Most (30 Gusht - 12 Shtator)

Është publikuar lista përfundimtare e kandidatëve për asamblistë dhe kryetarë, source Most 

Ivaz dhe Antiq e tërheqin kandidaturën për asamblistë të IQ PSD, source Most 
Në të dy kërkesat të dorëzuara në medie thuhet që “janë mashtruar nga ky subjekt politik” dhe 
që emrat e tyre “janë përdorur për fushatë, me të cilën njerëzit nga ky subjekt politik prishin 
unitetit e popullit serb për interesa të veta”.
Njëkohësisht, Ivaz dhe Antiq i japin përkrahje publike Listës Serbe, e cila, siç thuhet në kërkesë, 
“e vetmja lufton për mbijetesën dhe qëndrimin e popullit serb në këto treva”.

Tomislav Dejanoviqi e ka tërhequr kandidaturën për asamblist, source Most
“Kërkoj që kjo kërkesë të pranohet momentalisht, për arsye se nuk dëshiroj që emri im të 
përdoret për fushatë, e cila ka për qëllim prishjen e unitetit të popullit serb në këto treva”, thotë 
Dejanoviqi në kërkesën e tij.
“Njëkohësisht, publikisht i jep përkrahje Listës Serbe, e cila është luftëtar i vetëm dhe i sinqertë 
për mbijetesën dhe qëndrimin e serbëve”, shtoi ai.

Goran Rakiq: Çfarë kredibiliteti kanë ata të cilët na mbajnë ligjërata, source Most
Kryetari i Mitrovicës së Veriut, Goran Rakiq, ka reaguar me një kumtesë për opinion në lidhje me 
deklaratat, të cilat Oliver Ivanoviq ua ka dhënë medieve beogradase, të cilat kanë të bëjnë me 
Listën Serbe.

Gjuriq: Zgjedhjet lokale në Kosovë e Metohi janë të rëndësisë nacionale, source Tanjug, Blic
Nënkryetari i PPS-së, Marko Gjuriq, sot, duke iu drejtuar kryetarëve të këshillave komunale të 
PPS-së për Kosovë e Metohi, ka porositur që zgjedhjet e ardhshme lokale n Kosovë e Metohi 
janë të rëndësisë nacionale, për këtë arsye shteti i Serbisë në këto zgjedhje e përkrah vetëm 
Listën Serbe. 
- Presim fitore në të gjitha dhjetë komunat me shumicë serbe, me çfarë do të verifikohet edhe 
një herë fuqia e politikës së shtetit serb, e cila gëzon përkrahjen e 90 për qind të serbëve në 
Kosovë e Metohi në zgjedhje krahinore në qershor, ka theksuar Gjuriq.

Medium: RTV PULS (30 gusht –  12 shtator)

Gjuriq: Zgjedhjet lokale në Kosovëv e Metohi janë të rëndësisë nacionale, source Tanjug, Blic

Ivanoviq dhe Miloviq: Janë dorëzuar kallëzimet për presion ndaj kandidatëve, source Kontakt 
Plus
Filloi afati për akreditim të vëzhguesve për zgjedhjet lokale në Kosovë, source Kossev.
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“Ky publikim është realizuar me mbështetjen e Avancimi i Shoqërisë Demokratike 
(DSP) -. Financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë (SCO-K) dhe 
menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF)”. Përmbajtja e këtij 
publikimi është përgjegjësi e vetme e Iniciativës së Re Shoqërore dhe në asnjë 
mënyrë nuk mund të merret si qëndrim i DANIDA, SCO-K-së apo KCSF-së. 


