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Përditësim mbi procesin e
Asociacionit të komunave me shumicë serbe
Arrestimi i Marko Gjuriqit, shefit të zyrës së Beogradit “për Kosovën dhe Metohinë” dhe Këshilltarit të
Presidentit të Serbisë për Politikë të Jashtme, ka çuar në rritjen e tensioneve dhe madje mund të çojë në
pengimin e punës së Qeverisë së Kosovës. Gjuriq, njëri nga negociatorët në dialogun Prishtinë – Beograd,
u arrestua gjatë pjesëmarrjes në një tryezë të rrumbullakët publike në Mitrovicë lidhur me “dialogun e
brendshëm mbi çështjen e Kosovës”. Një pjesë e madhe e tensioneve themelore është fakti që Qeveria e
Kosovës nuk është në gjendje të formojë Asociacionin e Komunave me shumicë serbe (në tekstin e
mëtejmë Asociacioni). Lista Serbe, partia e cila përfaqëson kryesisht interesat e serbëve të Kosovës, ka
dhënë ultimatum rreth krijimit të Asociacionit. Lista Serbe vendosi të bëhej pjesë e Qeverisë së Kosovës
në shtator 2017, në radhë të parë për të formuar Asociacionin sa më shpejt që të ishte e mundur.
Kjo parti aktualisht mban tri poste ministrore dhe një të Zëvendëskryeministrit, të cilat i mbajnë Dallibor
Jevtiq (Zëvendëskryeministër dhe Ministër për Kthim dhe Komunitete), Ivan Teodosijeviq (Ministër i
Pushtetit Lokal) dhe Nenad Rikalo (Ministër i Bujqësisë.)1. Më 28 mars, Kryetarët dhe këshilltarët e dhjetë
komunave të banuara me shumicë serbe në Kosovë, zhvilluan një takim nga i cili dolën disa përfundime.2
Komunat me shumicë serbe njoftuan se do të fillojnë formimin e Asociacionit në mënyrë të pavarur nga
Prishtina nëse politikanët e Kosovës nuk janë të gatshëm të fillojnë të punojnë për këtë brenda tri javëve
të ardhshme. Përveç kësaj, që njerëzit përgjegjës për arrestimin e Marko Gjuriqit të ndiqen penalisht, që
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Ministri i Brendshëm Flamur Sefaj të shkarkohet dhe që KFOR-i dhe EULEX-i të shtojnë praninë e tyre për
të mbrojtur serbët.3
Presidenti Thaçi dhe Kryeministri Haradinaj veçse kanë deklaruar se, sipas tyre, ultimatumi është qasje e
gabuar.4Nga ana tjetër, pak më shumë se një javë pasi Lista Serbe paraqiti kërkesat e tyre, Thaçi dhe
Haradinaj rifilluan përpjekjet e tyre për zbatimin e marrëveshjes duke riaktivizuar ekipin menaxhues të
ngarkuar për hartimin e statutit të Asociacionit.5 Ky veprim u mirëprit nga Zyra e BE-së në Kosovë, e cila
deklaroi se marrëveshja për Asociacionin duhet të zbatohet 'pa vonesa të mëtejshme'.6 Megjithatë, lista
serbe ende nuk është e kënaqur, sepse ata e konsiderojnë 'të papranueshme' inicimin e statutit bazuar
në Kushtetutën e Kosovës.7Ideja e themelimit të Asociacionit ka qenë dhe ende mbetet pjesë e dialogut
të Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, dhe është menduar si një element i procesit të ‘normalizimit
të marrëdhënieve’, i cili, përmes marrëveshjes së nënshkruar në prill të vitit 2013.8 Në verën e vitit 2016,
ECMI Kosova kishe publikuar një raport me titullin Asociacioni i Komunave me shumicë serbe: ndërprerja
e ngërçit.9 Ky raport i ECMI-së kishte për qëllim të kontribuonte në zhvillimin e një projekt-statuti për
Asociacionin duke ofruar rekomandime konkrete. Në këtë analizë të shkurtër politikash analizojmë
zhvillimet e fundit dhe hapat pasues që duhet ndjekur në lidhje me dialogun rreth Asociacionit.
Ndërprerja e ngërçit
Analiza Ndërprerja e ngërçit fokusohej në disa fusha, si bashkëpunimi ndër-komunal në Kosovë dhe
korniza ligjore që rregullon këtë. Përveç kësaj, ajo fokusohej edhe në strukturën ekzistuese dhe
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funksionimin e Asociacionit të Komunave të Kosovës.10Më tej, aty janë shpjeguar kompetencat e
Asociacionit dhe se si do të dallojnë ato nga Asociacioni ekzistues i Komunave të Kosovës. Ajo që bëhej e
qartë aty është se komunat me shumicë serbe do të kenë autonomi institucionale dhe koordinimin në
disa fusha, si arsim, shëndetësi dhe mirëqenie sociale, kulturë, zhvillim ekonomik lokal, si dhe planifikim
rural dhe urban. Ky raport i ECMI-së kishte ngritur shqetësime në lidhje me karakterin mono-etnik të
Asociacionit, pasi që në të gjitha komunat me shumicë serbe jetojnë edhe komunitete të tjera, si
shqiptarë, boshnjakë, romë dhe goranë. Në analizën Ndërprerja e ngërçit thuhej se “Asociacioni nuk mund
të reduktohet në një organ që përfaqëson vetëm interesat e komunitetit serb të Kosovës” dhe se
“Asociacioni duhet të marrë pjesë në mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve në nivelin
qendror.”11
Ajo që e ka bërë Asociacionin diçka shprehimisht të rëndësishëm për serbët që jetojnë në këto komuna
është se ai do të mundësojë ndërveprim më të drejtpërdrejtë me Republikën e Serbisë, si dhe mbështetje
financiare dhe teknike nga ajo. Ndonëse kjo shihej si mënyrë për të rregulluar marrëdhëniet ndërmjet
serbëve të Kosovës dhe Republikës së Serbisë, në analizën Ndërprerja e ngërçit thuhej se kjo duhet të
bëhet tërësisht me anë të kornizës ekzistuese ligjore të Kosovës.12 Së pari, duhet hartuar një akt nënligjor
që përcakton mundësitë dhe kufizimet ligjore për bashkëpunimin ndër-komunal ndërmjet komunave me
shumicë serbe. Së dyti, përfaqësuesit e komunave me shumicë serbe duhet të hartojnë një ose më shumë
draft-Statute për bashkëpunimin ndër-komunal brenda konturave të kësaj kornize, të përkufizuar me këtë
akt nënligjor. Kjo, siç thuhej në këtë raport, duhet të bëhet përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe
transparent, pasi që vendimet pasuese të Gjykatës Kushtetuese nuk mund të realizohen nëpërmjet krijimit
të vetëm një mekanizmi, pasi që kjo do të pengonte funksionimin e rendit juridik të Kosovës. Në vend të
kësaj, në analizën Ndërprerja e ngërçit ishte sugjeruar që të krijoheshin disa mekanizma të cilët, si të tërë,
do të përmbushnin shumicën e kërkesave të komunitetit serb.13
Çështja qendrore e themelimit të Asociacionit është se nuk mund të integrojë në një institucion të gjitha
marrëveshjet dhe dispozitat, të parat, të dytat dhe vendimin e Gjykatës Kushtetuese mbi Asociacionin, pa
penguar funksionimin e rendit kushtetues dhe ligjor të Kosovës.14Përveç nëse do të bëheshin ndryshime
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të mëdha kushtetuese, nuk ka mundësi që vetëm një institucion të përmbajë të gjitha elementet e
marrëveshjeve të cekura më lart. Prandaj, në këtë raport thuhet se kjo mund të arrihet vetëm përmes
krijimit të disa institucioneve që bashkërisht do të adresojnë të gjitha dispozitat e marrëveshjeve deri më
tani lidhur me marrëveshjen për asociacionin, dhe, ç’është më e rëndësishmja, do të funksionojnë në
kuadër të kornizës ekzistuese kushtetuese dhe ligjore të Kosovës. Në këtë raport propozohet krijimi i një
asociacioni i cili do të veprojë si organizatë jo-qeveritare dhe do të jetë në përputhje me Ligjin për
Vetëqeverisje Lokale dhe Ligjin për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare.15Përveç kësaj, duhet të
themelohen të paktën tri ‘institucione të përbashkëta publike’, në përputhje me Ligjin për Vetëqeverisje
Lokale dhe Ligjin për Bashkëpunim Ndërkomunal.16Asociacioni i krijuar në këtë mënyrëdo të ketë funksion
të mbikëqyrjes politike dhe koordinimit, por jo autoritet mbi institucionet e përbashkëta publike. Edhe
pse OJQ-ja do të koordinojë udhëzimet e ndryshme, këto institucione do të funksionojë në mënyrë të
pavarur.
Kjo nënkupton se Asociacioni, në kornizat e tij, do të krijohet si ushtrim në bashkëpunim ndër-komunal,
brenda kornizës ligjore të Kosovës, që mundëson vetëqeverisje të gjerë. Nëpërmjet krijimit të tri
‘institucioneve të përbashkëta publike’, siç parashihet në nenin 9 të Ligjit për Bashkëpunim Ndërkomunal,
do të përmbushen shumica e kërkesave të komunitetit serb.17 Këto institucione publike do të ushtrojnë
së bashku kompetencat komunale në fusha të veçanta si arsimimi në gjuhën serbe, kujdesi shëndetësor e
mirëqenia sociale, dhe kultura. Nëpërmjet krijimit të këtyre mekanizmave, do të përmbushen dispozitat
e së parë, të dytë dhe të vendimit të gjykatës kushtetuese në bashkëpunim. Dhe, ç’është më e
rëndësishmja, ky procesi nuk do të pengojë funksionimin e rendit kushtetues dhe ligjor të Kosovës.18Kanë
kaluar gati dy vjet që nga publikimi i analizës Ndërprerja e ngërçit. Më tej, kanë kaluar pesë vjet nga
marrëveshja e parë dhe 3 vjet nga marrëveshja e dytë pasuese mbi parimet e përgjithshme/elementet
kryesore të Asociacionit. Tani jemi nëmars 2018, ngërçi akoma nuk është tejkaluar, dhe marrëveshja
mbetet e pazbatuar. Gjendja nuk ka ndryshuar, edhe pse shumica e marrëveshjeve të tjera të Brukselit
janë zbatuar dhe të tjerat janë tashmë në zbatim e sipër.19 Në paragrafët në vijim të kësaj analize hidhet
një sy mbi atë se çfarë ka shkaktuar këtë ngecje.
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Zhvillimet në kontestin që ka të bëjë me dialogun për Asociacionin
Gjatë gjysmës së dytë të vitit 2016, emërimi i një ekipi menaxhues që ishte dashur të hartonte statutin e
Asociacionit kishte shkaktuar mosmarrëveshje gjatë diskutimeve në Bruksel.20 Përfaqësuesit kosovarë
kishin akuzuar Serbinë për krijimin e një ekipi menaxhues pa u konsultuar me ta. Si rrjedhojë, duhet të
emërohej një ekip i ri, me pëlqimin e të gjitha palëve, i cili do të mund të vazhdonte të punojnë në projektstatutin e Asociacionit.21Qe nga ajo kohë nuk ka pasur ndonjë përparim, për shkak të disa ndodhive.
Veprimet e fundit nga të dyja palët kanë krijuar dyshime në lidhje me zhvillimet për stabilizimin e gjendjes
dhe kanë pasur ndikim negativ në zbatimin e marrëveshjeve. Dukej se të dy palët kishin këndvështrime të
ndryshme rreth asaj se si duhet të dukej stabilizimi i gjendjes, gjë që ka rezultuar në tensione të reja. Për
shembull, në tetor 2016 Qeveria e Kosovës kishte forcuar autoritetin e saj në atë zonë përmes marrjes së
pronësisë së mbi 80% të minierave të Trepçës në kufirin administrativ në mes të pjesës veriore dhe jugore
të Mitrovicës.22Përveç kësaj, nga muaji mars 2017 e këndej, Presidenti i Kosovës Thaçi ka deklaruar
vazhdimisht se ai ka për qëllim të formojë Ushtrinë e parë të Kosovës.23 NATO ka deklaruar se një ide e
tillë e njëanshme është ‘e padobishme’, pasi që kjo duhet të bëhet në marrëveshje me komunitetin serb
të Kosovës dhe se do të kërkojë ndryshime kushtetuese.24 Nga ana tjetër, ShBA ka njoftuar kohët e fundit
se mbështet krijimin një ushtrie të Kosovës.25
Këto veprime nuk janë mirëpritur nga Serbia, e sidomos jo nga komuniteti serb që jeton në Mitrovicën e
Veriut. Nga ana tjetër, as autoritetet serbe nuk kanë qenë plotësisht konstruktive. Për shembull, ata janë
përpjekur të ndërtojnë një mur betoni pranë anës së tyre të urës që lidh pjesën jugore me atë veriore të
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Mitrovicës, në fund të vitit 2016.26 Për më tepër, në janar 2017, një tren me piktura që simbolizonin atë
të flamurit serb, simbole fetare ortodokse dhe parullën “Kosova është Serbi”, në 21 gjuhë të ndryshme,
ishte dërguar nga Serbia për në Mitrovicë.27As indikacionet për të mbajtur zgjedhjet presidenciale të
Serbisë, të prillit 2017, në pjesën veriore të Kosovës nuk kanë ndihmuar në normalizimin e
marrëdhënieve.28Asnjëri nga këto veprime kanë kontribuar në përparime nëintegrimin e serbëve të
Kosovës dhe komunave veriore në sistemin kosovar, por më tepër kanë destabilizuar gjuhën e përbashkët
të krijuar mes palëve. Për më tepër, autoritetet kosovare kanë këmbëngulur qëpara se të krijohet
Asociacioni sëpari të zbatohen marrëveshjet e tjera, si ajo për kodin telefonik shtetëror për Kosovën, si
dhe shpërbërja e strukturave paralele të Serbisë brenda Kosovës.29
Demarkacioni i kufirit dhe integrimi në BE
Kosova mbajti zgjedhjet parlamentare gjatë verës së vitit 2017 dhe zgjedhjet lokale në tetor të të njëjtit
vit.30 Që nga fundi i vitit 2017, diskutimet në Kuvend janë fokusuar kryesisht në ratifikimin e marrëveshjes
së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi.31 Bashkësia ndërkombëtare, d.m.th. përfaqësuesit e BE-së dhe
ShBA-së, kanë qenë mjaft të zëshëm duke u kërkuar politikanëve të Kosovës të votojnë për ratifikimin
demarkacionit, pasi qëështë një nga kërkesat e fundit të mbetura për Kosovën për të marrë liberalizimin
e vizave.32 Lista Serbe ka luajtur një rol të theksuar në bllokimin e marrëveshjes së demarkacionit. Për ta,
marrëveshja për demarkacionin e kufirit ishte më pak e rëndësishme se Asociacioni, gjë që zëdhënësi Igor
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Simiq e kishte deklaruar disa herë: “Kur flasim për obligimet që ka marrë përsipër Kosova ndaj komunitetit
ndërkombëtar, krijimi i Asociacionit të komunave me shumicë serbe është prioritet për ne.”33Tani që më
në fund marrëveshja për demarkacionin e kufirit është ratifikuar, Asociacioni është rikthyer në diskutime.
Strategjia e re e Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor përmend disa probleme që duhet të
trajtohen nga të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor për t’u ofruar mundësinë e anëtarësimit të
ardhshëm në BE.34Komisioni Evropian deklaron qartë se e ardhmja e vendeve të Ballkanit Perëndimor
është brenda BE-së. Megjithatë, ai gjithashtu thekson se “në mënyrë që vendet të përmbushin të gjitha
kushtet për anëtarësim dhe të forcojnë demokracinë, edhe më tej nevojiten reforma gjithëpërfshirëse
dhe bindëse në fusha të rëndësishme, sidomos në sundimin e ligjit, konkurrueshmëri, si dhe në
bashkëpuniminrajonal dhe pajtim.”35Për sa i përket sundimit të ligjit, të gjitha vendet duhet të tregojë
rezultate të prekshme në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe për sistemet e dobëta
gjyqësore. Të drejtat themelore janë të përfshira mjaft mirë në dokumentet zyrtare, por në shkallë të
gjerë mungon zbatimiefektiv në praktikë.Përveç kësaj, të gjitha vendet duhet të sigurojnë dhe të sigurojnë
qeverisjen e mirë dhe institucione funksionale demokratike, prandaj kjo strategji bën thirrje për reforma
në administratën publike.36 Qeveria e Kosovës akoma nuk ka dalë me një plan të qartë për procesin për
hartimin e një statuti për Asociacionin. Ky proces është kompleks dhe do të kërkojëkohë dhe konsultim
me të gjitha palët e interesuara. Për këtë arsye, ultimatumi i vendosur nga Lista Serbe nuk përbënnjë
zhvillim konstruktiv, pasi qëkjo çështje shumë e rëndësishme duhet të trajtohet në mënyrë të pjekur, me
përfshirjen e të gjitha palëve.
Rreth ECMI Kosovës
ECMI Kosova është organizata kryesorejoqeveritare që merret me çështjet e minoriteteve në Kosovë, me
qëllimin e përgjithshëm për të zhvilluar institucione përfaqësuese, përfshirëse dhe të ndjeshme ndaj
komuniteteve, dhe që mbështesin një Kosovë të qëndrueshme shumë-etnike. ECMI Kosova kontribuon në
zhvillimin, forcimin dhe zbatimin e legjislacionit përkatës, përkrah institucionalizimin e organeve qeveritare që
kanë të bëjnë me komunitetet, dhe ngrit kapacitetet e akterëve të shoqërisë civile dhe të qeverisë për të punuar
me njëri-tjetrin në mënyrë konstruktive dhe të qëndrueshme.
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