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SHQIPTOHEN NËNTË GJOBA NDAJ
BIZNESEVE QË NUK RESPEKTUAN
MASAT KUNDËR COVIDIT F. 9

MEHMETI DHE UJKANI 
DISKUTUAN PËR SEKTORIN
FINANCIAR F. 9

SPORT

RAMADANI: FITOJMË KUPËN 
DHE DALIM NË EVROPË F. 10

MAAS: IDETË PËR NDRYSHIM
TË KUFIJVE, JOREALE 
DHE TË RREZIKSHME

FAQE 7

KRITIKOHET QEVERIA KURTI PËR HEQJEN E
SHTESAVE PREJ 20-EUROSH PËR PENSIONISTËT

jfkfpqof=f=mrk¦sb=q¦=g^peqjb=f=dgboj^kfp¦I=ebfhl=j^^pI=
h^=sfwfqr^o=hlpls¦k FAQE 4-5

AKTUALE

NATO, “NË SOLIDARITET 
TË PLOTË” ME ÇEKINË F. 2

KËRCËNIMET MJEDISORE
SHKAKTOJNË MBI 12 MILIONË
VDEKJE NË VIT F. 3

POLICIA SHTON KONTROLLET 
PËR ZBATIMIN E MASAVE KUNDËR
COVIDIT F. 7

ABDIXHIKU TAKON SHEFIN 
E EULEX-IT, E NJOFTON PËR
PROGRAMIN E LDK-SË NË
FUSHËN E DREJTËSISË F. 5

EKIPET MOBILE 
PËR VAKSINIM 
NUK ARRIJNË 
ATY KU DUHET 

jáåáëíêá=á=mìåØîÉ=íØ=g~ëÜíãÉ=á
dàÉêã~åáëØI=eÉáâç=j~~ëI=á=â~=îäÉêØëì~ê
íØ=êêÉòáâëÜãÉ=áÇÉíØ=É=åÇêóëÜáãáí=íØ
âìÑáàîÉ=åØ=ê~àçåK=dà~íØ=îáòáíØë=åØ
hçëçîØI=âêóÉÇáéäçã~íá=ÖàÉêã~å=â~

íÜØåØ=ëÉ=åàØ=òÖàáÇÜàÉ=É=íáääØ=åìâ=´çå=åØ
òÖàáÇÜàÉ=íØ=éêçÄäÉãÉîÉK=^á=á=â~=ÇÜØåØ
ãÄØëÜíÉíàÉ=äáÄÉê~äáòáãáí=íØ=îáò~îÉ=éØê
èóíÉí~êØí=É=hçëçîØëI=ÇìâÉ=íÜØåØ=ëÉ
à~åØ=éØêãÄìëÜìê=íØ=ÖàáíÜ~=âêáíÉêÉí=éØê

âØíØ=éêçÅÉëK=j~~ë=â~=íÜØåØ=ëÉ=ãÉ
êêáíàÉå=É=éêçÇÜáãáí=íØ=î~âëáå~îÉ
dàÉêã~åá~=Çç=íÛá=åÇáÜãçàØ=hçëçîØë=èØ
í~=î~âëáåçàØ=éçéìääëáåØ=ÇÜÉ=í~=íÉàâ~äçàØ
ãÉ=ëìâëÉë=é~åÇÉãáåØ=`çîáÇJNV=

FAQE 3wîçÖØäáãá=á=ëÜíÉë~îÉ=éØê=éÉåëáçåáëíØí=åÖ~
PM=Éìêç=åØ=NM=Éìêç=â~=åÖà~ääìê=êÉ~ÖáãÉ=íØ
ëÜìãí~=åØ=îÉåÇ=é~ë=îÉåÇáãáí=íØ=ã~êêØ=åÖ~
èÉîÉêá~K=m~êíáíØ=çéçòáí~êÉ=ÇÜÉ=ëÜçèØêá~
ÅáîáäÉ=â~åØ=êÉ~Öì~ê=åÇ~à=âØíáà=îÉåÇáãáK
kÇØêâ~è=ãáåáëíêá=á=cáå~åÅ~îÉI=mìåØë=ÇÜÉ
qê~åëÑÉêÉîÉI=eÉâìê~å=jìê~íáI=â~=ÄØêØ=ãÉ
ÇáàÉ=ëÉ=èÉîÉêá~=É=â~äì~ê=åØ=âçÜØ=ÑìëÜ~íÉ
âáëÜíÉ=ã~êêØ=îÉåÇáã=éØê=íØ=åÇ~êØ=åÖ~=PM
Éìêç=éØê=îÉíØã=íêÉ=ãì~àI=à~å~êI=ëÜâìêí=ÇÜÉ
ã~êëI=âìêëÉ=é~ë=ã~êëáí=É=íìíàÉ=ëÜíÉë~í=áëÜíÉ
é~ê~é~êØ=íØ=åÇ~äÉå=åØ=íØêØëá= FAQE 3
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_orhpbiI=OO=mofii J=sÉåÇÉí=~åØí~êÉ
íØ=k q̂lJë=ëÜéêÉÜØå=ãÄØëÜíÉíàÉ
íØ= éäçíØ= éØê= †ÉâáåØ= éØê
ãçëã~êêØîÉëÜàÉå= É= ë~à= ãÉ
oìëáåØI= éçê= åìâ= íêÉÖì~å
Ö~íáëÜãØêá= éØê= îÉéêáãÉ= íØ
éØêÄ~ëÜâØí~= âìåÇØê= jçëâØëK
qÉåëáçåÉí= à~åØ= êêáíìê= ãáÇáë= Çó
îÉåÇÉîÉI= é~ëá= mê~Ö~= ~âìòçá
áåíÉäáÖàÉåÅØå= ìëÜí~ê~âÉ= êìëÉ= ëÉ
èØåÇêçå= é~ë= åàØ= ëÜéØêíÜáãá
îÇÉâàÉéêìêØë= ãØ= OMNQ= åØ= åàØ
ÇÉéç= ãìåáÅáçåÉëÜK= kÖ~
ëÜéØêíÜáãá= âáëÜáå= ãÄÉíìê= íØ
îÇÉâìê=Çó=éÉêëçå~K=
jáåáëíêá= á= g~ëÜíØã= á= †ÉâáëØ= á
áåÑçêãçá= ~åØí~êØí= É= íàÉêØ= íØ
k q̂lJë=íØ=ÉåàíÉå=ëÉ=mê~Ö~=âáëÜíÉ
Ñ~àØëì~ê= éØê= ëÜéØêíÜáãáå= Çó
~ÖàÉåíØ= êìëØ= íØ= ÅáäØí= åàØÜÉêØëÜ

à~åØ= íØ= ÇóëÜì~ê= ÉÇÜÉ= éØê
ÜÉäãáãáå=É=áëÜJëéáìåáí=êìë=pÉêÖÉá
pâêáé~ä= åØ= _êáí~åá= ãØ= OMNUK
̂ äÉ~íØí= ëÜéêÉÜáå= ëÜèÉíØëáã= íØ
íÜÉääØ= ãÄá= îÉéêáãÉí
ÇÉëí~ÄáäáòìÉëÉ=èØ=oìëá~=î~òÜÇçå
íØ= âêóÉàØ= åØ= íØ= ÖàáíÜØ= òçåØå
Éìêç~íä~åíáâÉ= ÇÜÉ= èØåÇêçàåØ= åØ
ëçäáÇ~êáíÉí= íØ= éäçíØ= ãÉ
oÉéìÄäáâØå=†ÉâÉÒI=íÜìÜÉí=åØ=åàØ
ÇÉâä~ê~íØ= íØ= äØëÜì~ê= åÖ~=k q̂lJ
à~K
mê~Ö~= íØ= ã~êíØå= ì= ÄØêá= íÜáêêàÉ
îÉåÇÉîÉ=íØ=_bJëØ=ÇÜÉ=k q̂lJë=èØ
íÛá= ÇØÄçàåØ= Çáéäçã~íØí= êìëØ= ëá
éàÉëØ= É= åàØ= éØêÖàáÖàÉàÉ= íØ
âççêÇáåì~ê= É= Åáä~= Çç= íØ= áëÜíÉ= É
åÖà~ëÜãÉ=ãÉ=~íØ=èØ=åÇçÇÜá=é~ë
ëìäãáí=åÇ~à=pâêáé~äáí=åØ=_êáí~åá=íØ
j~ÇÜÉK

^äÉ~íØí= É= k q̂lJë= ÇÉêá= ãØ= í~åá
â~åØ=ÜÉòáíì~ê=íØ=ã~êêáå=ã~ë~=íØ
éØêÄ~ëÜâØí~=åÇØëÜâìÉëÉ=âìåÇØê
jçëâØë= åØ= åàØ= âçÜØ= íØ
íÉåëáçåÉîÉ= åØ= êêáíàÉ= ãÉ
hêÉãäáåáå= éØê= ëÜâ~â= íØ
ÖêìãÄìääáãáí=íØ=íêìé~îÉ=íØ=ë~à=åØ
âìÑáêáå= ãÉ= râê~áåØå= ÇÜÉ
ëÜØåÇÉíáå= É= äáÇÉêáí= íØ= çéçòáíØë
êìëÉ=^äÉñÉá=k~î~äåó=á=Åáäá=ÖàÉåÇÉí
åØ=ÄìêÖK
mê~Ö~= â~= ÇØÄì~ê= NU= Çáéäçã~íØ
êìëØI= åÇØêë~= jçëâ~I= É= Åáä~
ãçÜçå= êçäáå= É= ë~à= åØ
ëÜéØêíÜáãáå= É= îáíáí= OMNQ= ÇÜÉ= É
ÅáäØëçå=ëá=éêçîçâáã=íØ=ë~àì~ê=åÖ~
r~ëÜáåÖíçåáI=ÇØÄçá=OM=éìåçåàØë
íØ=^ãÄ~ë~ÇØë=´ÉâÉ=åØ=jçëâØK
jáåáëíêá= á= g~ëÜíØã= ´ÉâI= g~âìÄ
hìäÜ~åÉâI= â~= íÜØåØ= ëÉ= ÇÜàÉíØê~

~åØí~êØ= íØ= ëí~Ñáí= íØ= ^ãÄ~ë~ÇØë
êìëÉ= åØ= mê~ÖØ= Çç= íØ= ÇØÄçÜÉå
åØëÉ=jçëâ~=åìâ=äÉàçå=éìåçåàØëáí
´ÉâØ=íØ=âíÜÉÜÉå=éØê=íØ=éìåì~ê=åØ

~ãÄ~ë~ÇØå=åØ=jçëâØK
jáåáëíêá~= É= g~ëÜíãÉ= É= oìëáëØ
é~ê~ä~àãØêçá=ëÉ=åàØ=îÉéêáã=á=íáääØ
Çç=íØ=åñáëØ=Ü~âã~êêàÉK

NATO, “në solidaritet të plotë” me Çekinë

kàìJaÉäÜáI= OO= éêáää= J= fåÇá~= â~
ê~éçêíì~ê=åìãêáå=ãØ= íØ= ä~êíØ
Çáíçê= íØ= íØ= áåÑÉâíì~êîÉ= ãÉ
âçêçå~îáêìëI= ÖàáíÜëÉà= PNQ= UPR
ê~ëíÉ= íØ= êÉà~K= sÉåÇá= ãÉ= NKP
ãáäá~êÇ= Ä~åçêØ= ØëÜíØ= ÇìâÉ= ì
ÄØêØ=ÉéáèÉåÇê~=É=é~åÇÉãáëØK
dà~íØ= OQ= çêØîÉ= íØ= ÑìåÇáí= ì
ëÜØåì~å=O=NMQ=îáâíáã~I=ëÜáÑØê
âàç=ãØ=É=ä~êí~=ÇÉêá=ãØ=í~ëÜ=åØ
fåÇáK= kìãêá= á= éØêÖàáíÜëÜØã= á
íØ= áåÑÉâíì~êîÉ= â~= ~êêáíìê= åØ
êêÉíÜ=NS=ãáäáçåØI=îÉåÇá= á=ÇóíØ
é~ë=pÜ_^JëØ=ãÉ=PNKV=ãáäáçåØK
páëíÉãá= ëÜØåÇÉíØëçê= á= fåÇáëØ
ØëÜíØ= ãÄáåÖ~êâì~ê= ÇÜÉ
~ìíçêáíÉíÉí= â~åØ= ÑêáâØ= ëÉ

ëáíì~í~= Çç= íØ= éØêâÉèØëçÜÉí
ÉÇÜÉ= éØê= ëÜâ~â= íØ= ãìåÖÉëØë
ëØ=é~àáëàÉîÉ=íØ=çâëáÖàÉåáíK
aáë~= èóíÉíÉ= íØ= ãØÇÜ~= éç
ê~éçêíçàåØ= åìãØê= ëÜìãØ=ãØ
íØ= ã~ÇÜ= íØ= ÇàÉÖáÉë= ÇÜÉ
î~êêçëàÉîÉ= ëØ= îáâíáã~îÉ= ëÉë~
ëÜáÑê~í= òóêí~êÉ= íØ= `çîáÇJNVI
ëáé~ë= ãÉÇá~îÉ= äçâ~äÉ= ÇÜÉ
ê~éçêíÉîÉ= åÖ~= oÉìíÉêëÒ= ÇÜÉ
cáå~åÅá~ä=qáãÉëÒK
hêóÉèóíÉíá= kàì= aÉäÜá
~âíì~äáëÜí=ØëÜíØ=åØå=áòçäáã=íØ
éäçíØK
fåëíáíìíá= pÉêìã= á= fåÇáëØI= á= Åáäá
éêçÇÜçå= î~âëáåØå
̂ ëíê~wÉåÉÅ~Ò= âìåÇØê= `çîáÇJ

NVI= íÜ~= ëÉ= åìâ= Çç= íØ= àÉíØ= åØ
ÖàÉåÇàÉ= í~= êêáëØ= éêçÇÜáãáå
ãìàçê= åØ= NMM= ãáäáçåØ= Ççò~
ÇÉêá= åØ= ãì~àáå= âçêêáâK
m~ê~ëÜáâáãÉí= é~ê~éê~âÉ= â~åØ
èÉåØ=éØê=ãì~àáå=ã~àK
sçåÉë~= ãìåÇ= í~= åÖ~Ç~äØëçàØ
î~âëáåáãáå=åØ=fåÇáK
sÉåÇÉí= É= î~êÑê~I= ëá= ÇÜÉ= Çáë~
âçãÄÉ= íØ= é~ëìê~I= éç
ãÄØëÜíÉíÉå= íÉ= ëÉêìãá= éØê
ÑìêåáòáãÉí= É= î~âëáåØë
̂ ëíê~wÉåÉÅ~ÒK= mçê= ãì~àáå= É
â~äì~ê=fåÇá~=Ñáääçá=íÛá=âìÑáòçåíÉ
ÉâëéçêíÉí= éØê= íÛì= ÇÜØåØ
éØêé~êØëá= åÉîçà~îÉ= íØ
ÄêÉåÇëÜãÉK

India po bëhet epiqendër e pandemisë

r~ëÜáåÖíçåI=OO=éêáää= J=pÜíÉíÉí=É
_~ëÜâì~ê~= íØ= ^ãÉêáâØë= EpÜ_^J
à~F=ØëÜíØ=òçíì~ê=íÛá=ìäØ=ÉãÉíáãÉí
É= â~êÄçåáí= ãÉ= RMJRO= éØê= èáåÇ
åØå=åáîÉäÉí= É= îáíáí= OMMR=ÇÉêá=åØ
îáíáå= OMPMK= hó= òçíáã= á= êá= Çç= íØ
ëÜé~ääÉí=åØ=ë~ãáíáå=îáêíì~ä=íØ=QM
ìÇÜØÜÉèØëîÉ= ÖäçÄ~äØK
kàçÑíáãáå=Çç=í~=ÄØàØ=éêÉëáÇÉåíá=á
pÜ_^JëØI=gçÉ=_áÇÉåI=åØ=Ü~éàÉ=íØ
ë~ãáíáíK
_áëÉÇáãÉí=ãÄ~ÜÉå=ãØ=OO=éêáääI
åØ=aáíØå= É=qçâØëK=sÉåÇáãá= Çç
í~= ëÑáÇçàØ= ÄçíØå= åØ= âì~ÇØê= íØ
~ãÄáÅáÉîÉ= éØê= äìÑíáãáå= É
åÇêóëÜáãáí= íØ= âäáãØëÒI= â~
åàçÑíì~ê=pÜíØéá~=É=_~êÇÜØ=åØ=åàØ
ÇÉâä~ê~íØK

q~âáãá= ÇóÇáíçê= ëÜáÜÉí= ëá= åàØ
éØêÖ~íáíàÉ= É= êØåÇØëáëÜãÉ
éØêé~ê~= âçåÑÉêÉåÅØë= ëØ
~êÇÜëÜãÉ=íØ=âêáòØë=âäáã~íáâÉ=èØ
É= çêÖ~åáòçàåØ= hçãÄÉí= É
_~ëÜâì~ê~= ÇÜÉ= É= Åáä~= Çç= íØ
ãÄ~ÜÉí= åØ=dä~ëÖçì= åØ=ãì~àáå
åØåíçêK
^ãÉêáâ~åØí=ëÜéêÉëçàåØ=èØ=éä~åá
á= íóêÉ= ~ãÄáÅáçò= á= êá= Çç= íÛá
áåâìê~àçàØ= háåØåI= fåÇáåØ= íÛá
ëÜé~ääáå= éä~åÉí= É= íóêÉ= é~ê~
í~âáãáí=îÉåÇáãí~ê=åØ=dä~ëÖçìK
wçíáãá= á= _áÇÉåáí= é~ê~èÉí= åàØ
éØêÇáíØëáã=íØ=îÉåÇçëìê=åÖ~=áëÜJ
éêÉëáÇÉåíá= _~ê~Åâ= lÄ~ã~= á= Åáäá
åØ= âì~ÇØê= íØ= j~êêØîÉëÜàÉë= ëØ
m~êáëáí= íØ= îáíáí= OMNR= âáëÜíÉ

é~ê~ëÜáâì~ê=éØê=åàØ=ìäàÉ=éêÉà=OSJ
éØêèáåÇØëÜ=åØ=OU=éØê=èáåÇ=ÇÉêá
ãØ=OMORK
fëÜJéêÉëáÇÉåíá= ~ãÉêáâ~å

açå~äÇ=qêìãé=É=âáëÜíÉ=íØêÜÉèìê
îÉåÇáå= åÖ~= j~êêØîÉëÜà~= É
m~êáëáíI= éçê= _áÇÉåáI= é~ë=ã~êêàÉë
ëØ= ÇÉíóêØë= ãØ= OM= à~å~êI= É

ëÜÑìèáòçá=îÉåÇáãáå=É=íáàK=pÜíÉíÉí
É= _~ëÜâì~ê~= åìâ= Çç= íØ= éêÉëáåK
hçãÄá= óåØ= ØëÜíØ= á= îÉåÇçëìê= íØ
îÉéêçàØ= í~åáÒI= ØëÜíØ= íÜØåØ= åØ
ÇÉâä~ê~íØå=É=pÜíØéáëØ=ëØ=_~êÇÜØK
kØ=Öà~ëÜíØ=ãì~àí=É= ÑìåÇáí= êêÉíÜ
NMKP= ãáäáçåØ= åàÉêØò= ì
òÜîÉåÇçëØå= éØê= ëÜâ~â= íØ
íÜ~íØëáëØ= ÇÜÉ= éØêãÄóíàÉîÉ= íØ
ëÜâ~âíì~ê~= åÖ~= åÇêóëÜáãÉí
âäáã~íáâÉI=ëÜìãáÅ~=É=íóêÉ=åØ=^òáI
íÜ~= ãØ= NP= ã~êë= cÉÇÉê~í~
kÇØêâçãÄØí~êÉ=É=hêóèáí=íØ=hìè
Efco`F= ÇÜÉ= dàóëãØÜØåØë= ëØ
hìèÉK
kØ= åáîÉä= ÖäçÄ~äI= NTKO= ãáäáçåØ
åàÉêØò= ì= òÜîÉåÇçëØå= ãØ= OMNU
ÇÜÉ=OQKV=ãáäáçåØ=ãØ=OMNVK

ShBA-ja do t’i përgjysmojë emetimet e
gazrave deri më 2030

Botohet nga “Epoka e re” •  Kryeredaktor: Mal QORRAJ
•  Drejtor i përgjithshëm: Sadik ZEQIRI (Tel: 044 127 434, dhe 049 127 434 e-mail: sadikzeqiri@yahoo.com)

•  ADRESA: Prishtinë, përballë ish-Selisë Qendrore të UNMIK-ut
• Tel: 038/227-557, e-mail: epokaere_mm@hotmail.com & mm_epokaere@yahoo.com

jlph¦I=OO=mofii J jØ=ëÜìãØ
ëÉ= N= TMM= éêçíÉëíìÉë= à~åØ
~êêÉëíì~ê= åÖ~= éçäáÅá~= êìëÉ
åØ= íØ= ÖàáíÜØ= îÉåÇáå= Öà~íØ

éêçíÉëí~îÉ= éØê= äáêáãáå= É
äáÇÉêáí= íØ= ÄìêÖçëìê= íØ
çéçòáíØëI= ^äÉâëÉá= k~î~äåóK
mêçíÉëí~í= ãÄ~êØâçãÄØí~êÉ

ì=ãÄ~àíØå= îÉíØã= Çáë~= ÇáíØ
é~ëá=~ìíçêáíÉíÉí=êìëÉ=Ñáääì~å
éêçÅÉÇìê~í= éØê= í~= ãÄóääìê
cçåÇ~Åáçåáå= hìåÇØê

hçêêìéëáçåáí= íØ= k~î~äåó
Ec_hFI= ãÉ= éêÉíÉåÇáãáå= ëÉ
~àç= ØëÜíØ= åàØ= çêÖ~åáò~íØ
ÉâëíêÉãáëíÉÛK

Mbi 1 700 mbështetës të Navalnyt u arrestuan anembanë Rusisë
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mofpeqfk¦I= OO= mofii J iáêáÇçå
eçíá= É= â~= íØ= é~ãìåÇìê= í~
ÇØêÖçàØ= åØåØå=åØ=nÉåÇêØå= É
fãìåáòáãáí= hìåÇØê
hçêçå~îáêìëáíK=kØå~=É= íáà=åìâ
ãìåÇ= íØ= äØîáòØ= ÇÜÉ
êêàÉÇÜáãáëÜí= åìâ= ãìåÇ= íØ
ëÜâçàØ= ÇÉêá= íÉ= nÉåÇê~= É
fãìåáòáãáíK= ̂ àç= â~= åàØ
ÇØãíáã= íØ= íêìêáí= èØ= åÖ~= îáíá
OMMU= ÇÜÉ= ÄØå= éàÉëØ= åØ
â~íÉÖçêáåØ= É= éÉêëçå~îÉ= ãÉ
~ÑíØëá= íØ=âìÑáòì~êI=é~ê~éäÉÖàáâ
ÇÜÉ= íÉíê~éäÉÖàáâK= hàç
ëØãìåÇàÉ= á= â~= é~ãìåÇØëì~ê
äØîáòàÉå= É= éØêÜÉêëÜãÉ= ÇÜÉ= É
â~= íØ= é~ãìåÇìê= íØ= ëÜâçàØ
ÇÉêá= ~íó= âì= àÉéÉí= î~âëáå~ÒI= â~
íÜØåØ=~á=éØê=o~Çáçå=bîêçé~=É
iáêØÒK=
m~ê~éäÉÖàáâØ=ÇÜÉ=íÉíê~éäÉÖàáâØ
à~åØ= éÉêëçå~í= íØ= ÅáäØíI= éØê
ëÜâ~â= íØ= ëØãìåÇàÉë= ~éç
ÇØãíáãáíI= â~åØ= ÜìãÄìê= åØ
ÑçêãØ= íØ= éØêÜÉêëÜãÉ
ãìåÇØëáåØ= É= òÜîÉåÇçëàÉë
ÇÜÉ=äØîáòàÉë=ëØ=ÉâëíêÉãáíÉíÉîÉ
íØ=éçëÜíãÉ=~éç=íØ=ëáéØêãÉK
nóíÉí~êØí= â~åØ= âØêâì~ê
åÇáÜãØ= éØê= î~âëáåáã= íØ= íØ
ãçëÜì~êîÉ= èØ= åìâ= ãìåÇ= íØ
ëÜâçàåØ= åØ= èÉåÇê~í= É
î~âëáåáãáí= ÉÇÜÉ= éØêãÉë
êêàÉíÉîÉ=ëçÅá~äÉK

kØ=åàØ= ääçÖ~êá=åØ=c~ÅÉÄççâÒI
åØ= ÉãØê= íØ= Öêìéáí= e~àî~äá~ÒI
ÑëÜ~í= âó= ~ÑØê= mêáëÜíáåØëI= åàØ
Öêìé=èóíÉí~êØëÜ=â~åØ=âØêâì~ê
åÖ~=jáåáëíêá~= É= pÜØåÇÉíØëáëØ
èØ= íØ= âêáàçàØ= ÉâáéÉ=ãçÄáäÉ= íØ
î~âëáåáãáí= éØê= Çáë~= éÉêëçå~
ãÄá= UM= îàÉ´I= íØ= ÅáäØí= åìâ= éç
â~åØ= ãìåÇØëá= èØ= íØ= ëÜâçàåØ
éØê= î~âëáåáã= åØ= èÉåÇêØå= N
qÉíçêáÒ= ~éç= åØ= èÉåÇê~í= É
ãàÉâØëáëØ=Ñ~ãáäà~êÉK=
obi= â~= âçåí~âíì~ê= nØåÇêÉëØ
râØåI= ~Çãáåáëíê~íçêÉå= É
âØë~à= Ñ~èÉàÉK= ^àç= á= â~= íÜØåØ
obiJáí= ëÉ= åìâ= â~åØ= ã~êêØ
~ëåàØ= éØêÖàáÖàÉ= åÖ~
~ìíçêáíÉíÉí= åØ= äáÇÜàÉ= ãÉ
î~âëáåáãáå= É= âØíóêÉ
éÉêëçå~îÉK= páé~ë
áåÑçêã~í~îÉ= íØ= îÉí= Ä~åçêØîÉI
à~åØ= ÉÇÜÉ= Çáë~= Ñ~ãáäàÉ= åØ
âìëÜíÉ= àç= íØ=ãáê~= ÉâçåçãáâÉ
íØ= Åáä~í= àç= îÉíØã= åìâ= â~åØ
Çáíìê=íØ=~éäáâçàåØI=éçê=É=â~åØ
íØ=é~ãìåÇìê=ÉÇÜÉ=íØ=ëÜâçàåØ
íØ= î~âëáåçÜÉåK= _ÉëçàãØI= É
åàØàí~= ëáíì~íØ= ØëÜíØ= åØéØê
ëÜìãØ= èóíÉíÉ= É= ÑëÜ~íê~K= rêçà
èØ= íØ= Ü~êíçÜÉí= åàØ= éä~å
éØêãÉë= íØ= Åáäáí= Çç= íØ
áÇÉåíáÑáâçÜÉëÜáå= âØí~
éÉêëçå~I= åØ= îÉ´~åíá= ~í~= íØ
ÅáäØí= àÉíçàåØ= îÉíØã= ÇÜÉ= íØ

î~âëáåçÜÉåÒI=â~=íÜØåØ=râ~K
^ìíçêáíÉíÉí= ëÜØåÇÉíØëçêÉ
ÉåÇÉ=åìâ=É=âçåÑáêãçàåØ=ëÉ=ëá
Çç= íØ= ÄØÜÉí= î~âëáåáãá= á
éÉêëçå~îÉ= èØ= åìâ= ãìåÇ= íØ
äØîáòáå= ÇÉêá= íÉ= èÉåÇê~í= É
áãìåáòáãáíK= kÖ~= jáåáëíêá~= É
pÜØåÇÉíØëáëØ= åìâ= à~åØ
éØêÖàáÖàìê= åØ= éóÉíàÉí= É= obiÒ
äáÇÜìê=ãÉ= âêáàáãáå= É= ÉâáéÉîÉ
ãçÄáäÉ= éØê= èóíÉí~êØí= èØ= É
â~åØ=íØ=é~ãìåÇìê=äØîáòàÉåK
^ìíçêáíÉíÉí= ëÜØåÇÉíØëçêÉ= ãØ
NQ= éêáää= é~íØå= ëÜÑêóíØòì~ê
ÉâáéÉí=ãçÄáäÉ=éØê=î~âëáåáãáå
É=íØ=ãçëÜì~êîÉ=èØ=à~åØ=åØéØê
ëÜíØéá= íØ= âìàÇÉëáí= ÇÜÉ= íØ
éìåØíçêØîÉ= ëçÅá~äØ= íØ= ÅáäØí
âìàÇÉëÉå=éØê=í~K
kØ= hçëçîØ= ~âíì~äáëÜí
áãìåáòáãá=âìåÇØê=ëØãìåÇàÉë
`çîáÇJNV= ØëÜíØ= ÇìâÉ= ì= ÄØêØ
åØ= ë~ääØå= N= qÉíçêáÒ= åØ
mêáëÜíáåØ=ëá=ÇÜÉ=åØ=èÉåÇê~í=É
ãàÉâØëáëØ= Ñ~ãáäà~êÉ= åØ= Çáë~
âçãìå~K=
iáêáÇçåá= íÜçíØ= ëÉ= à~åØ
áåíÉêÉëì~ê= íØ= ã~êêáå= åÇçåàØ
áåÑçêã~Åáçå= åÖ~= ~ìíçêáíÉíÉí
ëÜØåÇÉíØëçêØ= ëÉ= ëá= Çç= íØ
ÄØÜÉí= î~âëáåáãá= á= âØíóêÉ
éÉêëçå~îÉI= éçê= èØ= ì= ØëÜíØ
íÜØåØ= ëÉ= Çç= íØ= áåÑçêãçÜÉå
ãÉ= âçÜØK= kÉ= ãÄÉëáã= ãÉ

ëÜéêÉëØ= ëÉ= çêÖ~åÉí
âçãéÉíÉåíÉ=ëÜíÉíØêçêÉ=èØ=éç
É= ãÉå~ñÜçàåØ= ëáíì~íØåI= èØ
âØíØ= â~íÉÖçêá= í~= âÉåØ
é~ê~ëóëÜ= èØ= í~= î~âëáåçàåØ= ë~
ãØ=ëÜéÉàí=èØ=ØëÜíØ=É=ãìåÇìê
ãÉ= ÉâáéÉ= ãçÄáäÉI= ëÉéëÉ= ´Çç
îçåÉëØ=É=î~âëáåáãáí=Çç=íØ=àÉíØ
Ñ~í~äÉI= ÇìâÉ= é~ëìê= é~ê~ëóëÜ
èØ= âàç= â~íÉÖçêá= ´Çç= ÇáíØ
Ä~ää~Ñ~èçÜÉí=ãÉ=îÇÉâàÉå=ÇÜÉ
ãÉ= ÇÜáãÄàÉåÒI= â~= íÜØåØ
iáêáÇçå=eçíáK
kØ= Ñ~ãáäàÉå= eçíá= àÉíçàåØ
ëÜí~íØ=~åØí~êØ=íØ=Ñ~ãáäàÉë=ÇÜÉ
åØå~= É= íóêÉ= êêÉòáâçÜÉí= åÖ~
áåÑÉâíáãáI= é~ëá= èØ= ëÜìãáÅ~= É
Ñ~ãáäàÉë= éìåçå=ÇÜÉ= â~= êêÉòáâ
èØ=îáêìëáå= í~=Ä~êíØ=åØ=ëÜíØéáI
~íó= âì= èØåÇêçå= åØå~= É= íóêÉ= É
ëÜíêáêØ= èØ= åÖ~= îáíá= OMMUK= kÉ
éìåçàãØ= ÇÜÉ= åÉ= âÉãá
âçåí~âíÉ=ãÉ=ãØ=ëØ=é~âì=ÇÜàÉíØ
éÉêëçå~=åØ=ÇáíØ= ÇÜÉ= ~àç= ØëÜíØ
ëÜìãØ= É= êêÉòáâì~ê= èØ= íØ
áåÑÉâíçÜÉí= åÖ~= åÉI= éØê= âØíØ
~êëóÉ=î~âëáåáãá=ØëÜíØ=ëÜìãØ= á
åÉîçàëÜØãÒI=ØëÜíØ=ëÜéêÉÜìê=~áK
bÇÜÉ= ÇêÉàíìÉëá= á= pÜçè~íØë
e~åÇáâçëÒI= ^Ñêáã= j~äáèáI= â~
íÜØåØ= ÉâáéÉí= ãçÄáäÉ= à~åØ= íØ
ÇçãçëÇçëÜãÉK= kØ
ãçãÉåíáå= èØ= éÉêëçå~í= ãÉ
~ÑíØëá= íØ= âìÑáòì~ê~= ÑáääçàåØ= íØ

î~âëáåçÜÉåI= Çç= íÛá= âáëÜ~
áåâìê~àì~ê= Ñ~ãáäà~êØí= èØ= íØ
ÖàÉàåØ= ÑçêãØ= èØ= íÛá= ÇêÉàíçàåØ
âØí~= éÉêëçå~= ÇÉêá= íÉ= îÉåÇá= âì
àÉéÉå= î~âëáå~íK= ^êëóÉà~= ØëÜíØ
èØ=éÉêëçåá=íØ=Ç~äØ=ÇÜÉ=í~=ëÜçÜØ
~ãÄáÉåíáå= ÇÜÉ= íØ= ãçë= àÉíØ
îÉíØã= ÄêÉåÇ~K= mçêI= åØ= ê~ëíÉí
âìê=ØëÜíØ=É=é~ãìåÇìêI=~íØÜÉêØ
ÇìÜÉí= íØ= âêáàçÜÉå= ÉâáéÉí
ãçÄáäÉI= ~ëÜíì= ëá´= Éâòáëíçå= âàç
éê~âíáâØ= ÉÇÜÉ= åØ= îÉåÇÉí
éÉêØåÇáãçêÉÒI= ØëÜíØ= ëÜéêÉÜìê
j~äáèáK
^á=íÜçíØ=ëÉ=åìâ=â~åØ=åàØ=åìãØê
íØ=ë~âíØ=ëÉ=ë~=éÉêëçå~=ãÉ=~ÑíØëá
íØ= âìÑáòì~ê~= åìâ= ãìåÇ= íØ
ëÜâçàåØ= ÇÉêá= íÉ= èÉåÇê~í= É
î~âëáåáãáíI= éçê= èØ= â~= íØ= íáääØK
mØê=âØíØI=j~äáèá=ëÜíçå=ëÉ=Çç=íØ
ÇáëâìíçàåØ= ãÉ= jáåáëíêáåØ= É
pÜØåÇÉíØëáëØ= éØê= íØ= é~êØ= ëÉ= ëá
Çç=íØ=çêÖ~åáòçÜÉí=âó=î~âëáåáãK
kØ= hçëçîØ= ÇÉêá= ãØ= Ç~íØå= ON
éêáää= åØ= åáîÉä= îÉåÇá= à~åØ
î~âëáåì~ê= êêÉíÜ= OM= ãáàØ
éÉêëçå~I= â~= ÄØêØ= ãÉ= ÇáàÉ
âççêÇáå~íçêá= éØê= î~âëáåáã= åØ
ë~ääØå= N= qÉíçêáÒ= åØ= mêáëÜíáåØI
káã~å=_~êÇÜáK=kØ=âØíØ=åìãØê
éØêÑëÜáÜÉå= éìåçåàØëáí
ëÜØåÇÉíØëçêØI= íØ= ãçëÜì~êáí
ÇÜÉ= ~í~= ãÉ= ëØãìåÇàÉ
âêçåáâÉK

Ekipet mobile për vaksinim 
nuk arrijnë aty ku duhet

mofpeqfk¦I= OO= mofii EboF= J
aáí~= É=qçâØë= É= éØêèÉåÇêçå
îØãÉåÇàÉå= åØ= ãáêØèÉåáÉå
É=éä~åÉíáíI=ãÉ=íØ=ÅáäáåI=ëáé~ë
ÉâëéÉêíØîÉI= ØëÜíØ= á= äáÇÜìê
é ~ ò Ö à á Ç Ü ë Ü ã Ø ê á ë Ü í
ëÜØåÇÉíá= óåØK= lêÖ~åáò~í~
_çíØêçêÉ= É= pÜØåÇÉíØëáëØ
El_pÜF= ê~éçêíçå= ëÉ

âØêÅØåáãÉí= ãàÉÇáëçêÉ
ëÜâ~âíçàåØ=ãÄá= NO=ãáäáçåØ
îÇÉâàÉ= åØ= îáíK= jØ= ëÜìãØ
åàÉêØò= îÇÉëáå= ëá= êÉòìäí~í= á
åÇçíàÉë= ëØ= ~àêáí= ëÉë~=åÖ~= íØ
ÖàáíÜ~= ëÜâ~èÉí= É= íàÉê~= ëØ
Ä~ëÜâìK= qÉãéÉê~íìê~í= éç
êêáíÉå= ëá= êÉòìäí~í= á
åÇêóëÜáãáí= íØ= âäáãØë= ÇÜÉ

âàç= ãìåÇ= íØ= åÇáâçàØ= èØ
ëìäãÉí= åØ= òÉãØê= ÇÜÉ
ÖçÇáíàÉí=åØ=íêì=íØ=àÉåØ=ãØ=íØ
ëÜéÉëÜí~= ÇÜÉ= ëÉêáçòÉK
jáåáëíêá~= É= pÜØåÇÉíØëáëØ
ÄØå= íÜáêêàÉ= í~=Çì~ã=ÇÜÉ= í~
ãÄêçàãØ=éä~åÉíáå=éç=~è=ë~
âÉãá= îìääåÉí= íØ= àÉãá= íØ
ëÜØåÇÉíëÜØãK

Kërcënimet mjedisore shkaktojnë mbi 12 milionë vdekje në vit
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jìÜ~ãÉí=hl`f

mofpeqfk¦I= OO= mofii J= jáåáëíêá= á
mìåØîÉ=íØ=g~ëÜíãÉ=á=dàÉêã~åáëØI
eÉáâç= j~~ëI= â~= âìåÇØêëÜíì~ê
áÇÉåØ=É=åÇêóëÜáãáí=íØ=âìÑáàîÉ=åØ
ê~àçåK= m~ë= í~âáãáí= ãÉ
éêÉëáÇÉåíÉå= É= hçëçîØëI= sàçë~
lëã~åáI=~á=â~=íÜØåØ=ëÉ=âØíç=áÇÉ
à~åØ= àçêÉ~äÉ= ÇÜÉ= íØ= êêÉòáâëÜãÉK
kìâ= É= Çá= åØëÉ= â~= éêçàÉâíÉ= íØ
íáää~K= c~âíá= èØ= ØëÜíØ= Ñçäìê= éØê

åçåJé~éÉê=ØëÜíØ= íÉêãá= á=ÇìÜìêK
aìÜÉí= íØ= ãÄÉíÉí= ~ëÜíìK= p~= áì
éØêâÉí= áÇÉîÉ= éØê= åÇêóëÜáã= íØ
âìÑáàîÉI= èÉîÉêá~= ÖàÉêã~åÉ= á
êÉÑìòçå=ÑìèáëÜØã=~íç=ëÉéëÉ=åàØ
òÖàáÇÜàÉ= É= íáääØ= åìâ= ´çå= åØ
òÖàáÇÜàÉ= íØ= éêçÄäÉãÉîÉÒI= â~
íÜØåØ=j~ëëáK
p~= á= éØêâÉí= Çá~äçÖìí= åØ= ãÉë= íØ
hçëçîØë= ÇÜÉ= pÉêÄáëØI= j~~ë= â~
íÜØåØ= ëÉ= dàÉêã~åá~= â~= çÑêì~ê
î~òÜÇáãáëÜí= ãÄØëÜíÉíàÉå= É
é~âìëÜí=éØê=Çá~äçÖìå=åØ=ãÉë=íØ

âØíóêÉ= îÉåÇÉîÉI= íØ
åÇØêãàÉíØëì~ê= åÖ~= _~ëÜâáãá
bîêçéá~åK=aáéäçã~íá=ÖàÉêã~å=â~
îäÉêØëì~ê= ëÉ= Çá~äçÖì= hçëçîØ= J
pÉêÄá= ÇìÜÉí= íØ= éØêÑìåÇçàØ= ãÉ
åàçÜàÉ= êÉÅáéêçâÉI= íÉâë~= â~
íÜÉâëì~ê= ëÉ= åØ= éêçÅÉëáå= É
Çá~äçÖìí= ÇìÜÉí= íØ= âÉíØ
âçãéêçãáëÉ= ÇÉêá= åØ= òÖàáÇÜàÉå
éØêÑìåÇáãí~êÉK= k~íóêáëÜí= èØ
åàçÜà~= É= hçëçîØë= Çç= íØ= àÉíØ= åàØ
åÖ~= ÉäÉãÉåíÉí= É= òÖàáÇÜàÉëI
éØêåÇêóëÜÉ= ëÛÇç= íØ= êÉ~äáòçÜÉíK

¦ëÜíØ= åçêã~äÉ= èØ= åØ= Çá~äçÖØí
éØê= åçêã~äáòáã= ÇìÜÉí= íØ= âÉíØ
ÇÜÉ= â~= âçãéêçãáëÉK= pÛÇì~= íØ
íØêÜÉè=äáåà~=íØ=âìèÉI=éçê=É=Çá=èØ
ÉÇÜÉ=åÖ~=~å~=íàÉíØêI=éØê=ëÜâ~â=íØ
êêÉíÜ~å~îÉ=ÜáëíçêáâÉI=Çç=íØ=àÉíØ=É
îØëÜíáêØ= ÇÜÉ= ëÛÇì~= í~= åÖ~êâçà
ÉÇÜÉ= ãØ= íÉà= éêçÅÉëáåI= éçê= åØ
ÑìåÇ= íØ= éêçÅÉëáí= ÇØëÜáêçà= íØ
ÖàÉàãØ= òÖàáÇÜàÉ= éØê= íØ= ÖàáíÜ~
´ØëÜíàÉíÒI=â~=ÇÉâä~êì~ê=~áK
bÇÜÉ= éêÉëáÇÉåíà~= É= hçëçîØëI
sàçë~= lëã~åáI= â~= ÜÉÇÜìê
éçëÜíØ= áÇÉåØ= É= åÇêóëÜáãáí= íØ
âìÑáàîÉK= ^àç= â~= íÜØåØ= ëÉ=hçëçî~
åìâ= Çç= íØ= ÜóàØ= åØ= ~îÉåíìê~= íØ
êêÉòáâëÜãÉK=†ØëÜíà~=É=íêÉíØ=éØê
íØ=ÅáäØå=Çáëâìíì~ã=áëÜíÉ=éêçÅÉëá
á= Çá~äçÖìí=ãÉ= pÉêÄáåØK= kØ= âØíØ
âçÜØ= é~åÇÉãáÉ= èóíÉí~êØí= É
hçëçîØë=éêÉëáå=èØ=íØ=ãÉêêÉãá=åØ
ê~ÇÜØ=íØ=é~êØ=ãÉ=ãÉå~ñÜáãáå=É
é~åÇÉãáëØ=ÇÜÉ=åØ=ê~ÇÜØ=íØ=ÇóíØ
ãÉ= é~ëçà~í= ÉâçåçãáâÉ= åÖ~= âàç

é~åÇÉãá= ÉI= éç= ~ëÜíìI= ãÉ
ëìåÇáãáå= É= äáÖàáíK= aá~äçÖì= ãÉ
pÉêÄáåØ=ØëÜíØ=éêçÅÉë=åØ=íØ=Åáäáå
hçëçî~= â~= èÉåØ= É= éØêÑëÜáêØ= èØ
åÖ~= ÑáääáãáK= oÉéìÄäáâ~= àçåØ= â~
çÑêì~ê= ÇçêØå= É= Ä~ëÜâØéìåáãáí
ãÉ= pÉêÄáåØ= ÉÇÜÉ= éëÉ= pÉêÄá~
ÉåÇÉ= åìâ= â~= âØêâì~ê= Ñ~äàÉ= éØê
âêáãÉí= É= âêóÉê~= åØ= hçëçîØ= ÇÜÉ
ÉåÇÉ=åìâ=â~=ÇêÉàíØëá=éØê=ãáàØê~=É
ãáàØê~= îáâíáã~ÒI= â~= ÇÉâä~êì~ê
lëã~åáK
^àç= â~= íêÉÖì~ê= éØê= é~êáãÉí= èØ
hçëçî~= Çç= íÛá= åÇàÉâØ= åØ= âØíØ
éêçÅÉëK= aç= íØ= òÜîáääçàãØ= åàØ
Çá~äçÖ= íØ= Ä~òì~ê= åØ= é~êáãÉ= íØ
è~êí~I= âì= oÉéìÄäáâ~= É= hçëçîØë
åìâ= Çç= íØ= éê~åçàØ= íØ= ÜóàØ= åØ
~îÉåíìê~=íØ=êêÉòáâëÜãÉ=èçÑíØ=ãÉ
åÇêóëÜáã=âìÑáàëÜI=äçÖàáâØ=âàç=èØ=á
í~âçå= ëÜÉâìääáí= íØ= â~äì~êI= èçÑíØ
ãÉ= åÇêóëÜáãáå= É= êêÉÖìääáãáí
âìëÜíÉíìÉë= íØ= oÉéìÄäáâØë= ëØ
hçëçîØëI= á= Åáäá= Çç= í~= êêÉòáâçåíÉ

Maas: Idetë për ndryshim 
të kufijve, joreale
dhe të rrezikshme

jfkfpqof=f=mrk¦sb=q¦=g^peqjb=f=dgboj^kfp¦I=ebfhl=j^^pI=h^=sfwfqr^o=hlpls¦k

jáåáëíêá=á=mìåØîÉ=íØ=g~ëÜíãÉ=á=dàÉêã~åáëØI=eÉáâç=j~~ëI=á=â~=îäÉêØëì~ê=íØ
êêÉòáâëÜãÉ=áÇÉíØ=É=åÇêóëÜáãáí=íØ=âìÑáàîÉ=åØ=ê~àçåK=dà~íØ=îáòáíØë=åØ
hçëçîØI=âêóÉÇáéäçã~íá=ÖàÉêã~å=â~=íÜØåØ=ëÉ=åàØ=òÖàáÇÜàÉ=É=íáääØ=åìâ=´çå
åØ=òÖàáÇÜàÉ=íØ=éêçÄäÉãÉîÉK=^á=á=â~=ÇÜØåØ=ãÄØëÜíÉíàÉ=äáÄÉê~äáòáãáí=íØ
îáò~îÉ=éØê=èóíÉí~êØí=É=hçëçîØëI=ÇìâÉ=íÜØåØ=ëÉ=à~åØ=éØêãÄìëÜìê=íØ=ÖàáíÜ~
âêáíÉêÉí=éØê=âØíØ=éêçÅÉëK=j~~ë=â~=íÜØåØ=ëÉ=ãÉ=êêáíàÉå=É=éêçÇÜáãáí=íØ
î~âëáå~îÉI=dàÉêã~åá~=Çç=íÛá=åÇáÜãçàØ=hçëçîØë=èØ=í~=î~âëáåçàØ
éçéìääëáåØ=É=îÉí=ÇÜÉ=í~=íÉàâ~äçàØ=ãÉ=ëìâëÉë=é~åÇÉãáåØ=`çîáÇJNV
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Osmani e falënderon Szunyog për vaksinat 
që janë siguruar nga BE-ja

Ñìåâëáçå~äáíÉíáå= íçåØ= íØ
ÄêÉåÇëÜØã= ÇÜÉ= åàØ= hçëçîØ
àçÑìåâëáçå~äÉ= åìâ= á= ÇìÜÉí= ~ë
hçëçîØë= ÇÜÉ= ~ë= é~êíåÉêØîÉ
í~åØÒI=ØëÜíØ=ëÜéêÉÜìê=lëã~åáK

Gjermania mbështet 
liberalizimin e vizave 

jáåáëíêá=á=g~ëÜíØã=á=dàÉêã~åáëØI
eÉáâç= j~~ëI= ØëÜíØ= ëÜéêÉÜìê= á
è~êíØ= ëÉ= dàÉêã~åá~= éØêâê~Ü
äáÄÉê~äáòáãáå= É= îáò~îÉ= éØê
èóíÉí~êØí= É= hçëçîØëK= ^á= â~
îäÉêØëì~ê= ëÉ= hçëçî~= â~
éØêãÄìëÜìê= íØ= ÖàáíÜ~= âêáíÉêÉí
éØê= äáÄÉê~äáòáãK= hìê= âÉãá
ÄáëÉÇì~ê= êêÉíÜ= íÉã~îÉI= É= Çá= ëÉ
éØê= èóíÉí~êØí= É= hçëçîØë= ãÉ
êØåÇØëá= ØëÜíØ= äáÄÉê~äáòáãá= á
îáò~îÉK= f= â~ã= ëÜéêÉÜìê
éêÉëáÇÉåíÉë= ÉÇÜÉ= åàØ= ÜÉêØ= èØ
èØåÇêáãá= á= nÉîÉêáëØ= ëØ
dàÉêã~åáëØ= ØëÜíØ= á= è~êíØ= èØ
hçëçî~=â~=éØêãÄìëÜìê=íØ=ÖàáíÜ~
âêáíÉêÉí=éØê=äáÄÉê~äáòáã=ÇÜÉ=ëÉ=~á
ÇìÜÉí= íØ= àÉéÉíK= pÛØëÜíØ= ´ØëÜíàÉ
îÉíØã= É= éØêãÄìëÜàÉë= ëØ
âêáíÉêÉîÉI=éçê=ÉÇÜÉ=É=~ë~à=èØ=_bJ
à~= íÛá= éØêãÄ~ÜÉí= éêÉãíáãáí= íØ
ÇÜØåØK= kÉ= Öà~íØ= éêÉëáÇÉåÅØë
ëçåØ=É=âÉãá=îØåØ=âØíØ=́ ØëÜíàÉ=åØ
âêóÉ= íØ= ~ÖàÉåÇØë= Öà~íØ
éêÉëáÇÉåÅØë=ëçåØ=íØ=_bJëØK=aç=íØ
~åÖ~òÜçÜÉãá= ÉÇÜÉ= éØê= ´ØëÜíàÉ
íØ= íàÉê~= ëá= åàçÜà~= É
é~íÉåíØëÜçÑÉêØîÉK=kÉ= àÉãá=é~ê~
åàØ=òÖàáÇÜàÉàÉÒI=â~=íÜØåØ=~áK
bÇÜÉ= éêÉëáÇÉåíà~= É= hçëçîØëI
sàçë~=lëã~åáI=â~=íÜØåØ=ëÉ=_bJà~
ÇìÜÉí=í~=éØêãÄìëÜØ=éêÉãíáãáå
É=ÇÜØåØ=éØê=äáÄÉê~äáòáã=íØ=îáò~îÉ
éØê=hçëçîØåK=†ØëÜíà~=É=ÇóíØ=èØ
É=íê~àíçî~I=äáÄÉê~äáòáãáå=É=îáò~îÉI
åàØ=éêçÅÉë=åØ=íØ=Åáäáå=hçëçî~=â~
éäçíØëì~ê=âêáíÉêÉí=ÇÜÉ=Ñ~äØåÇÉêçà
ãáåáëíêáå= éØê= éØêâê~ÜàÉ= èØ
áåëíáíìÅáçåÉí=É=dàÉêã~åáëØ=â~åØ
ÇÜØåØ= åØ= âØíØ= ÇêÉàíáãK= mêÉëáã
èØ= îÉåÇÉí= ~åØí~êÉ= íØ= _bJëØ= í~
éØêãÄìëÜáå= éêÉãíáãáå= É= íóêÉ

éØê= hçëçîØåI= É= Åáä~= ÉåÇÉ= éç
ãÄ~ÜÉí=é~ÇêÉàíØëáëÜí=É=áòçäì~êÒI
ØëÜíØ=ëÜéêÉÜìê=lëã~åáK
qÉãØ= íàÉíØê= èØ= ØëÜíØ= Çáëâìíì~ê
åØ=ãÉë=íØ=j~~ë=ÇÜÉ=lëã~åáí=â~
èÉåØ= ´ØëÜíà~= É= ëáÖìêáãáí= íØ
î~âëáå~îÉK=j~~ë=â~=íÜØåØ=ëÉ=åØ
hçëçîØ= à~îØí= åØ= î~òÜÇáã= Çç= íØ
îáàåØ= ãØ= ëÜìãØ= Ççò~= íØ
î~âëáå~îÉ= âìåÇØê= `çîáÇJNVK
s~âëáå~í= åØ= à~îØí= É= ~êÇÜëÜãÉ
Çç=íØ=ëÜíçÜÉå=ë~=ãØ=ëÜìãØ=åÖ~
âçãé~åáíØ= Ñ~êã~ÅÉìíáâÉK= hàç
åìâ=Çç=íØ= àÉíØ=Ñà~ä~=É= ÑìåÇáíK=kÉ
Çç= íÛàì= ãÄØëÜíÉëáã= ë~= ãØ
ëÜìãØ= èØ= íØ= î~âëáåçÜÉí
éçéìääëá~= É=hçëçîØë=åØ=ãØåóêØ
èØ= í~= íÉàâ~äçåá= é~åÇÉãáåØÒI= â~
íÜØåØ=j~ëëK
hìêëÉ= éêÉëáÇÉåíà~= lëã~åá= â~
Ñ~äØåÇÉêì~ê= dàÉêã~åáåØ= éØê
ãÄØëÜíÉíàÉå=É=ÇÉêáí~åáëÜãÉK=b
Ñ~äØåÇÉêçî~= ãáåáëíêáå= éØê
åÇáÜãØå= èØ= â~= ÇÜØåØ
dàÉêã~åá~= éØêãÉë= áåáÅá~íáîØ
`ls^u= ÇÜÉI= éç= ~ëÜíìI= _bJëØK
aÉêá= í~åá= hçëçî~= â~= ã~êêØ= OQ
ãáàØ=î~âëáå~=ÇÜÉ=VR=ãáàØ=íØ=íàÉê~
éêáíÉåI= éçê= âàç= ÉåÇÉ= ØëÜíØ
éØêèáåÇàÉ= ëÜìãØ= É= îçÖØä= ÇÜÉ
ëÜéêÉÜ~= áåíÉêÉëáãáå= èØ= íØ
î~òÜÇçÜÉí= Ä~ëÜâØéìåáãá= ãÉ
dàÉêã~åáåØ= åØ= íØ= ~êÇÜãÉå= åØ
´Ñ~êØÇç= ääçà= áåëíêìãÉåíá= èØ
dàÉêã~åá~=É=ëÜÉÜ=íØ=~êëóÉëÜãÉ
ÇÜÉ= åÉîçàëÜØã= ëÉéëÉ= î~âëáå~í
Çç= íØ= àÉåØ= íØ=ÇçãçëÇçëÜãÉ=åØ
ãØåóêØ= èÉ= åÉ= íØ= ãìåÇ= í~
ãÉå~ñÜçàãØ=âØíØ=é~åÇÉãáÒI=â~
íÜØåØ=~àçK
mØêîÉ´= éêÉëáÇÉåíÉë= lëã~åáI
Çáéäçã~íá=ÖàÉêã~å=ØëÜíØ=í~âì~ê
ÉÇÜÉ= ãÉ= âêóÉãáåáëíêáå= É
hçëçîØëI= ^äÄáå= hìêíá= ÇÜÉ= ãÉ
ãáåáëíêÉå= É= mìåØîÉ= íØ= g~ëÜíãÉ
íØ=hçëçîØëI=açåáâ~=dØêî~ää~K

mofpeqfk¦I=OO=mofii J=mêÉëáÇÉåíà~
sàçë~= lëã~åá= â~= éêáíìê= íØ
ÉåàíÉå=åØ= í~âáã= ëÜÉÑáå= É=wóêØë
ëØ= _bJëØ= åØ= hçëçîØI= qçã~ë
pòìåóçÖI= íØ= Åáäáí= á= â~= ëÜéêÉÜìê
ãáêØåàçÜàÉ= é~ë= îÉåÇáãáí= íØ
ÑìåÇáí=íØ=_bJëØ=éØê=íØ=åÇ~êØ=åàØ
ë~ëá=íØ=î~âëáå~îÉ=éØê=èóíÉí~êØí=É
hçëçîØëK= páÖìêáãá= á= î~âëáå~îÉ
ØëÜíØ= éêáçêáíÉíá= âêóÉëçê= éØê
áåëíáíìÅáçåÉí= É= îÉåÇáíI= ~åÇ~à
àÉãá= íÉàÉí= Ñ~äØåÇÉêìÉë= éØê
ëáÖìêáãáå= É= VR= MMM= î~âëáå~îÉ
åÖ~= ~å~= É= _bJëØ= éØê= èóíÉí~êØí
í~åØK= ¦ëÜíØ= ëÜìãØ= É
êØåÇØëáëÜãÉ= íØ= âìéíçÜÉí= ãÉ
ëÉêáçòáíÉí= ÇÜÉ= íØ= âçãìåáâçÜÉí
è~êíØ= ÖàÉåÇà~= É= êØåÇØ= ãÉ
é~åÇÉãáåØ=åØ=îÉåÇáå=íçåØI=åØ
ãØåóêØ=èØ=âàç=íØ=êÉÑäÉâíçÜÉí=åØ
âêáíÉêÉí= éØêÅ~âíìÉëÉ= éØê
åÇ~êàÉå= É= î~âëáå~îÉ= éØêãÉë
åáëã~îÉ=ëá=âàç=É=_bJëØ=ÇÜÉ=~àç=É
`ls^uJáíÒI=â~=íÜØåØ=lëã~åáK
lëã~åá= â~= Ñçäìê= ÉÇÜÉ= éØê
éêáçêáíÉíÉí= éêçÖê~ãçêÉ= Öà~íØ
ã~åÇ~íáí= íØ= ë~àI= ÇìâÉ= îØåØ
íÜÉâë= íØ=îÉ´~åíØ=åØ=éçäáíáâØå=É
à~ëÜíãÉI= ÑìëÜØå= É= ëáÖìêáëØI

ëìåÇáãáå= É= äáÖàáíI= ãÉ= ´Ûê~ëí
íÜÉâëçá= ëÉ= É= ãÄØëÜíÉí
éäçíØëáëÜí= éêçÅÉëáå= É= îÉíáåÖìíI

ÇìâÉ= É= âçåëáÇÉêì~ê= ÉÇÜÉ= ëá
é~ê~âìëÜí= éØê= ëìåÇáãáå= äáÖàáí
ÇÜÉ=ÇÉãçâê~ÅáëØ=åØ=îÉåÇK=

mêÉëáÇÉåíà~=lëã~åá=â~=íÜØåØ=ëÉ
Çç=íØ=éìåçÜÉí=é~ê~äÉäáëÜí=ÉÇÜÉ
éØê= ~êêáíàÉå= É= çÄàÉâíáî~îÉ

òÜîáääáãçêÉ= åØ= éØêéìíÜàÉ= ãÉ
^ÖàÉåÇØå= É= dàÉäÄØê= bîêçéá~åÉ
éØê=_~ääâ~åáå=mÉêØåÇáãçêK

mofpeqfk¦I=OO= mofii J=hêóÉí~êá= á
iahJëØI= iìãáê= ^ÄÇáñÜáâìI= â~
éêáíìê= íØ= ÉåàíÉå= åØ= í~âáã
ëÜÉÑáå=É=ãáëáçåáí=íØ=_bJëØ=éØê
ëìåÇáãáå= É= äáÖàáí= åØ= hçëçîØ
EbribuFI= i~êë= J= dìåå~ê
táÖÉã~êâK= ^ÄÇáñÜáâì= É= â~
åàçÑíì~ê= ~ãÄ~ë~Ççêáå
táÖÉã~êâ= åØ= äáÇÜàÉ= ãÉ
éçòáÅáçåáå= ÇÜÉ= éêçÖê~ãáå= É
iahJëØ=éØê=ÑìëÜØå=É=ÇêÉàíØëáëØ
ëá= ÇÜÉ= êçäáå= âçåëíêìâíáî= íØ
iahJëØ= ëá= é~êíá= çéçòáí~êÉ= åØ

hìîÉåÇáå= É= hçëçîØëK
^ãÄ~ë~Ççêá= táÖÉã~êâ= â~
ëÜéêÉÜìê=Ö~íáëÜãØêáåØ=éØê= í~
î~òÜÇì~ê= ãÄØëÜíÉíàÉå= É
áåëíáíìÅáçåÉîÉ= íØ= hçëçîØë= åØ
êêìÖØíáãáå=É=íóêÉ=åØ=ëìåÇáãáå
É= äáÖàáíK= dà~íØ= âØíáà= í~âáãá= ì
Çáëâìíì~=ÉÇÜÉ=éØê=íÜÉääáãáå=É
Ä~ëÜâØéìåáãáí= ãÉ= èØääáã= íØ
~î~åÅáãáí=íØ=ëìåÇáãáí=íØ=äáÖàáí
åØ= îÉåÇáå= íçåØ= ÇÜÉ= éØê
éêçÅÉëáå= É= áåíÉÖêáãáí
Éîêçéá~åK

Abdixhiku takon
shefin e EULEX-it,
e njofton për
programin e 
LDK-së në fushën
e drejtësisë
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Gjini, qytetarëve të Gjakovës: Respektojeni 
masat kundër Covidit

dg^hls¦I=OO=mofii EboF=J=hêóÉí~êá
á=hçãìåØë=ëØ=dà~âçîØëI=^êÇá~å
dàáåáI= â~= ã~êêØ= éàÉëØ= åØ
ãÄäÉÇÜàÉå= É= êêÉÖìääí= ãÉ
pÜí~Äáå= éØê= jÉå~ñÜáãáå= É
`çîáÇJNVK=dàáåá=â~=íÜØåØ=ëÉ=åÖ~
éØêÑ~èØëìÉë= íØ= áåëíáíìÅáçåÉîÉ
ëÜØåÇÉíØëçêÉ=åØ=dà~âçîØ=ØëÜíØ
áåÑçêãì~ê= ëÉ= ëáíì~í~= É
éØêÖàáíÜëÜãÉ= äáÇÜìê= ãÉ
ãÉå~ñÜáãáå=É=âØíáà=îáêìëá=ØëÜíØ
ëí~ÄáäÉ= åØ= âØíØ= âçãìåØK
kìãêá= á= íØ=Üçëéáí~äáòì~êîÉ=åØ
péáí~äáå= É= mØêÖàáíÜëÜØã= Úfë~

dêÉòÇ~Û= ØëÜíØ= òîçÖØäì~ê= ÇÜÉ
åìãêá= á= ê~ëíÉîÉ= éçòáíáîÉ= ãÉ
`çîáÇJNV= éç= ~ëÜíìK= kØ= ~åØå
íàÉíØê= îäÉå= íØ= íÜÉâëçàãØ= ëÉ
fhpÜm=â~=Ççò~=íØ=ãà~ÑíìÉëÜãÉ
íØ= íÉëíÉîÉ= ëÉêçäçÖàáâÉ= ÇÜÉ= ëÉ
à~åØ=åØ=ÇáëéçòáÅáçå=ëÜí~íØ=ÇáíØ
íØ=à~îØë=éØê=íØ=ÖàáíÜØ=~í~=èØ=Çì~å
íØ=íÉëíçÜÉåÒI=â~=íÜØåØ=dàáåáK=
^á= â~= íÜØåØ= ëÉ= Öà~íØ= í~âáãáí
Ä~ëÜâØ= ãÉ= ~åØí~êØí= É= ëÜí~Äáí
Çáëâìíì~å=êêÉíÜ=éØêòÖàÉÇÜàÉë=ëØ
äçâ~Åáçåáí= éØê= Ñ~òØå= É
~êÇÜëÜãÉ=íØ=î~âëáåáãáí=âìåÇØê

`çîáÇáíK=fåÑçêã~íØ=âàç=íØ=ÅáäØå
Çç= í~= ÄØàãØ= éìÄäáâÉ= ëÜìãØ
ëÜéÉàí=éØê=Ä~åçêØí=É=âçãìåØë
íçåØK= c~íâÉèØëáëÜíI= ÇáíØí= É
ÑìåÇáí=âÉãá=é~ëìê=ÉÇÜÉ=ÜìãÄàÉ
íØ=àÉíØîÉ=íØ=åàÉêØòîÉ=ëá=é~ëçàØ=É
`çîáÇJNVK= mê~åÇ~àI= èØ= íØ= ãçë
éØêàÉíçàãØ=ãØ=ÜìãÄàÉ=íØ=íáää~I=á
äìë= íØ= ÖàáíÜØ= èóíÉí~êØí= É
âçãìåØë= ëçåØ= èØ= íØ= àÉåØ= íØ
ÇìêìÉëÜØã=ÇÜÉ=íØ=î~òÜÇçàåØ=íÛá
êÉëéÉâíçàåØ= íØ= ÖàáíÜ~= ã~ë~í
âìåÇØê= `çîáÇáíÒI= â~= ÇÉâä~êì~ê
dàáåáK

aobk^pI= OO= mofii EboF= J= jÉ
ê~ëíáå= É= ëÜØåáãáí= íØ= aáíØë
kÇØêâçãÄØí~êÉ= íØ= qçâØëI
hçãìå~= É= aêÉå~ëáíI
éØêâ~íØëáëÜí= aêÉàíçêá~= É
pÜØêÄáãÉîÉ= mìÄäáâÉ= ÇÜÉ
bãÉêÖàÉåÅØI=åØ=Ä~ëÜâØéìåáã
ãÉ= hoj= m~ëíêáãáÒI= â~åØ
çêÖ~åáòì~ê= Çáë~= ~âíáîáíÉíÉ
ëáãÄçäáâÉ=éØê=ëÜØåáãáå=É=âØë~à

ÇáíÉ= ãÉ= ãÄàÉääàÉå= É= Çáë~
ÑáÇ~åØîÉI= é~ëíêáãáå= É
Ü~éØëáê~îÉ= éìÄäáâÉ= ëá= ÇÜÉ
îÉåÇçëàÉå= É= ëÜéçêí~îÉ= åØ
Ü~éØëáê~í=éìÄäáâÉ=íØ=èóíÉíáíK=
kØ= ëÜØåáãáå= É= âØë~à= ÇáíÉ= â~
ã~êêØ= éàÉëØ= ÉÇÜÉ= âêóÉí~êá= á
âçãìåØëI= o~ãáò= iä~ÇêçîÅáI= á
Åáäá= åØ= ãØåóêØ= ëáãÄçäáâÉ= â~
ãÄàÉääØ= åàØ= ÑáÇ~å= åØ= ëÜÉëÜáå

cÉÜãá= iä~ÇêçîÅáÒ= ëá= ÇÜÉ= â~
îÉåÇçëìê= åàØ= ëÜéçêíØ= ëí~íáâÉ
éØê=îÉåÇçëàÉå=É=ãÄÉíìêáå~îÉ
åØ=Ü~éØëáê~í=éìÄäáâÉK=iä~ÇêçîÅá
Öà~íØ= ëÜØåáãáí= íØ= âØíóêÉ
~âíáîáíÉíÉîÉ= ì= â~= ÄØêØ= íÜáêêàÉ
èóíÉí~êØîÉ=èØ=íØ=ãçë=á=ÜÉÇÜáå
ãÄÉíìêáå~í=åØ=îÉåÇÉí=éìÄäáâÉI
éçê= åØ= âØíç= ëÜéçêí~I= ëÉéëÉ
îÉíØã=ÇìâÉ=êì~àíìê=~ãÄáÉåíáå

íçåØ= èØ= å~= êêÉíÜçåI= á
âçåíêáÄìçàãØ= éä~åÉíáí= éØê
êì~àíàÉå=É=íáà=åÖ~=ãÄÉíìêáå~íK=̂ á
â~= éçÜì~ê= ëÉ= hçãìå~= É
aêÉå~ëáí=ãÄÉíÉí=É=éØêâìëÜíì~ê
éØê= åàØ= òÜîáääáã= íØ
èØåÇêìÉëÜØãI= éØê= êì~àíàÉå
ÇÜÉ=~Çãáåáëíêáãáå=É=ÄìêáãÉîÉ
å~íóêçêÉI= ÇìâÉ= âêáàì~ê= åàØ
ê~éçêí=íØ=ÇêÉàíØ=ãáÇáë=ëÜâ~ääØë

ëØ=éØêÇçêáãáí=ÇÜÉ=ãÄêçàíàÉë=ëØ
ãàÉÇáëáíK=

Sot rifillon mësimi në të gjitha komunat 

Me aktivitete mjedisore shënohet 
Dita e Tokës në Podujevë

mlargbs¦I= OO= mofii EboF= J jÉ
~âíáîáíÉíÉ= ãàÉÇáëçêÉ= íØ
çêÖ~åáòì~ê~= åÖ~= aêÉàíçêá~= É
^êëáãáíI=É=åØ=íØ=Åáä~í=ãçêá=éàÉëØ
ÉÇÜÉ= âêóÉí~êá= á= hçãìåØë= ëØ
mçÇìàÉîØëI= pÜéÉàíáã= _ìääáèáI
åØåâêóÉí~êà~= j~êáÖçå~= i~ÜìI
~åØí~êØ= íØ= ÉâòÉâìíáîáí= ÇÜÉ
òóêí~êØ= íØ= íàÉêØ= âçãìå~äØI= ì
ëÜØåì~=aáí~=É=qçâØëK
kØ= ~âíáîáíÉíÉí= éØê= ëÜØåáãáå= É
âØë~à= ÇáíÉI= âì= ì= çêÖ~åáòì~å
~âëáçåÉ= éØê= é~ëíêáãáå= É
ãàÉÇáëáí= åØ= çÄçêêÉí= É
ëÜâçää~îÉI= áåëíáíìÅáçåÉîÉ= ÇÜÉ
éØêÖà~íØ= êêìÖØîÉ= íØ= èóíÉíáíI
ãçêØå= éàÉëØ= ÉÇÜÉ= åñØåØëI
ãØëáãÇÜØåØëI=éØêÑ~èØëìÉë= íØ
ëÜçèØêáëØ= ÅáîáäÉ= ÇÜÉ= èóíÉí~êØ

Ç~ëÜ~ãáêØë= íØ= ãàÉÇáëáí= íØ
é~ëíØêK=
jÉ=âØíØ=ê~ëí=_ìääáèá=â~=íÜØåØ=ëÉ
åØ=èÉîÉêáëàÉå=É=íáà=âìàÇÉëá=åÇ~à

ãàÉÇáëáí= ÇÜÉ= êÉ~äáòáãá= á
éêçàÉâíÉîÉ=åØ=âØíØ= ÑìëÜØ= à~åØ
éàÉëØ= É= ~åÖ~òÜáãÉîÉ= íØ
î~òÜÇìÉëÜãÉK= mêçàÉâíÉí= èØ

â~åØ= èØääáã= âìàÇÉëáå= åÇ~à
ãàÉÇáëáí= Çç= íØ= àÉåØ= íØ
î~òÜÇìÉëÜãÉI= åÇØêë~= ëçí= åØ
aáíØå= É= qçâØë= éØêãÉë
~âíáîáíÉíÉîÉ= íØ= åÇêóëÜãÉ
ÇØëÜáêçàãØ= í~= éØêÅàÉääáã
ãÉë~òÜáå= É= êØåÇØëáëØ= ëØ
âìàÇÉëáí= åÇ~à=ãàÉÇáëáí= íØ= Åáäáå
ÇìÜÉí= í~= íêÉÖçàãØ=´Çç=ÇáíØ= íØ
îáíáíÒI= â~= íÜØåØ= _ìääáèáK= ^á= â~
íÜØåØ=ëÉ=hçãìå~=É=mçÇìàÉîØë
éØêãÉë= ÇêÉàíçêáîÉ= éØêâ~íØëÉ
Çç= íØ= î~òÜÇçàØ= ~âíáîáíÉíÉí= éØê
ãÄêçàíàÉå= É= ãàÉÇáëáí= ÇìâÉ
îÉ´ì~ê= ä~êÖáãáå= É= ÇÉéçåáîÉ
áäÉÖ~äÉI= êêáíàÉå=É=Ü~éØëáê~îÉ= íØ
ÖàÉäÄê~= ÇÜÉ= ãÄàÉääàÉå= É
ÇêìåàîÉ=ÇÉâçê~íáîØK
kÇØêë~=ÇêÉàíçêá= á=aêÉàíçêáëØ=ëØ

^êëáãáíI= î̂åá=cÉí~ÜìI=â~=íÜØåØ
ëÉ= åØ= âØíØ= ~âëáçå= éç= ã~êêáå
éàÉëØ= íØ= ÖàáíÜ~= ëÜâçää~í= É
hçãìåØë= ëØ= mçÇìàÉîØëI
åÇØêë~= Öà~íØ= ÇáíØë= Çç= íØ
òÜîáääçÜÉå= ~âëáçåÉ= éØê
ä~êÖáãáå= É= ãÄÉíìêáå~îÉ= åÖ~
çÄçêêÉí= É= ëÜâçää~îÉI
áåëíáíìÅáçåÉîÉ= éìÄäáâÉ= ÇÜÉ
éØêÖà~íØ=êêìÖØîÉK
kØ= âì~ÇØê= íØ= ~âíáîáíÉíÉîÉ= éØê
ëÜØåáãáå=É=aáíØë=ëØ=qçâØëI=åÖ~
åñØåØëáí=É=pÜâçääØë=cáääçêÉ=ÇÜÉ
íØ= jÉëãÉ= íØ= räØí= k~áã
cê~ëÜØêáÒ= ì= êÉ~äáòì~= åàØ
ÉâëéçòáíØ= âì= ì= ëÜÑ~èØå
éìåáãÉ= ãÉ= ãçíáîÉ= ãÄá
êØåÇØëáåØ= É= âìàÇÉëáí= åÇ~à
ãàÉÇáëáíK

Gjilani hap inkubatorin e agro-biznesit
dgfi^kI= OO= mofii EboF= J= kØ
hçãìåØå=É=dàáä~åáí= íØ=ÉåàíÉå
ØëÜíØ=Ü~éìê=áåâìÄ~íçêá=á=~ÖêçJ
ÄáòåÉëáíI= á= Ñáå~åÅì~ê= åÖ~
_~ëÜâáãá= bîêçéá~åI= ãÉ
Ä~ëÜâØéìåáãáå= É= íØ= ÖàáíÜ~
âçãìå~îÉ= íØ= êÉÖàáçåáí= íØ
iáåÇàÉë=ÇÜÉ=èØääáã=âêóÉëçê=â~
~åÖ~òÜáãáå= É= íØ= êáåàîÉ= åØ
éìåØ= ãÉ= âçåíê~í~= íØ
èØåÇêìÉëÜãÉ= åØ= ëÉâíçêáå
éêáî~íK=
hêóÉí~êá= á= hçãìåØë= ëØ
dàáä~åáíI= iìíÑá= e~òáêáI= â~
íÜÉâëì~ê= ëÉ= ãÉ
Ä ~ ë Ü â Ø é ì å á ã á å
åÇØêâçãìå~ä= ÇÜÉ= ãÉ
ãÄØëÜíÉíàÉå= É= _~ëÜâáãáí
bîêçéá~å=ØëÜíØ=ÄØêØ=á=ãìåÇìê
âó=éêçàÉâíK=mØê=âØíØ=éÉêáìÇÜØ
âçÜçêÉ= íØ= êÉ~äáòáãáí= íØ
éêçàÉâíáí= à~åØ= ~êêáíìê= ëÜìãØ

Ü~é~= íØ= êØåÇØëáëÜØã= èØ= åÖ~
ÉÇìâáãáI= éìåØëáãá= É= ÇÉêá
ÉÇÜÉ= íÉ=ãÄØëÜíÉíà~=åØ= Ñçêã~
íØ=åÇêóëÜãÉ=íØ=íØ=êáåàîÉK=g~åØ
íê~àåì~ê= QS= íØ= êáåà= åØ
éØêéìåáãáå= É= éêçÇìâíÉîÉ
~ÖêçI= é~ëí~à= RM= íØ= êáåàîÉ= åØ
ÄìàèØëáI= NMT= íØ= êáåà= åØ
qÉâåçäçÖàáåØ= fåÑçêã~íáîÉK= mç
~ëÜíìI= à~åØ= âçåíê~âíì~ê= NMO
éê~âíáâ~= åØ= ÄáòåÉëÉ= íØ
åÇêóëÜãÉ= ~Öêç= åØ= ê~àçåáå= É
äáåÇàÉëI=éêÉà=íóêÉ=NU=íØ=êáåà=à~åØ
éìåØëì~ê= ãÉ= âçåíê~í~= íØ
êêÉÖìääí~= éìåÉK= g~åØ= íê~àåì~ê
NMQ= íØ= êáåà= åØ= âíÜáãÉí= É
áåîÉëíáãÉîÉ= åØ= ÄìàèØëá= ÇÜÉ
NMM= éÉêëçå~= éØê= òÜîáääáãáå= É
ÄáòåÉëéä~åáíK= mØêãÉë
åØåÖê~åíÉîÉ= à~åØ= Ñáå~åÅì~ê
PT= ÄáòåÉëÉ= ÑáääÉëí~êÉ= ÇÜÉ= T
ÄáòåÉëÉ=ÉâòáëíìÉëÉK=oÉòìäí~íÉí

É= ÇÉêáí~åáëÜãÉ= íØ= éêçàÉâíáí
à~åØ=ëáÖìêáãá=á=èØåÇêìÉëÜØã=á
NMM=îÉåÇÉîÉ=íØ=êÉà~=íØ=éìåØëÒI
â~= íÜÉâëì~ê= âêóÉí~êá= e~òáêáI
ÇìâÉ= Ñçäìê= ÉÇÜÉ= Ü~éàÉå= É
fåâìÄ~íçêáí=íØ=^ÖêçÄáòåÉëáí èØ
ØëÜíØ= éàÉë~= Ñáå~äÉ= É= âØíáà

éêçÖê~ãá= íêÉîàÉ´~ê= èØ= ØëÜíØ= á
äáÇÜìê= åÖìëÜíØ= ãÉ= pÜâçääØå= É
jÉëãÉ= íØ= _ìàèØëáëØ= ̂ êÄØêá~ÒK
póåáã=âÉãá=äáÇÜàÉå=É=éáâØë=ëØ
íêÉíØ= èØ= ØëÜíØ= c~âìäíÉíá= á
_ìàèØëáëØI= ëÉéëÉ= í~ëÜãØ= âØíì
åØ= âØíØ= ëÜâçääØ= âÉãá

ä~Äçê~íçêØí= ÇÜÉ= íÉâåçäçÖàáåØ
ãØ=ãçÇÉêåÉ=éØê=éØêÖ~íáíàÉå=É
íØ=êáåàîÉ=åØ=ÑìëÜØå=É=~ÖêçëÒI=â~
íÜØåØ=~áK
iÉåÇêáí= _ìåà~âìI= åàØ= åÖ~= íØ
êáåàíØ= éØêÑáíìÉë= á= éêçàÉâíáí= åÖ~
dàáä~åáI=éØêãÉë=åØåÖê~åíÉîÉ=â~
âçåÑáêãì~ê= ëÉ= ~íáà= á= â~
ãìåÇØëì~ê= åÖêáíàÉå= É= ëÉêêØëI
êêÉÖìääáãáå= É= ëáëíÉãáí= íØ
åÖêçÜàÉë= ÇÜÉ= ìàáíàÉë= éØê
âìäíáîáãáå= É= äìäÉîÉI= ÇÉêáë~
é~ê~ä~àãØêçå= ëÉ= åÖ~= PM= ãáàØ
ÑáÇ~åØ= ë~= âáëÜíÉ= âØíØ= îáíI
éä~åáÑáâáãá=éØê=îáíáå=É=~êÇÜëÜØã
ØëÜíØ= ÇóÑáëÜáã= á= âìäíáîáãáí= íØ
äìäÉîÉK= kØ= ÑìåÇ= íØ= âØíáà= í~âáãá
ØëÜíØ= åØåëÜâêì~ê= ÉÇÜÉ
ãÉãçê~åÇìãá= á
Ä~ëÜâØéìåáãáí= éØê= âìàÇÉëáå= É
ãØíìíàÉëÜØã=íØ=áåâìÄ~íçêáí=ÇÜÉ
é~àáëàÉîÉ=íØ=íàÉê~=éØêÅàÉääØëÉK
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Ministri i Mbrojtjes sheh nga afër 
aktivitetet trajnuese të FSK-së

mofpeqfk¦I= OO= mofii EboF= J kØ
î~òÜÇØå=É=îáòáí~îÉ=åØ=åàØëáíØ=É
cçêÅØë= ëØ= páÖìêáëØ= ëØ=hçëçîØë
EcphFI= ãáåáëíêá= á= jÄêçàíàÉëI
^êãÉåÇ=jÉÜ~àI= â~=îáòáíì~ê= íØ
ÉåàíÉå=oÉÖàáãÉåíáå= É=qêÉíØ= íØ
hØãÄØëçêáëØ= íØ=hçã~åÇØë= íØ
cçêÅ~îÉ= qçâØëçêÉI= ãÉ= èØääáã
íØ= áåÑçêãáãáí= åÖ~= ~ÑØê=ãÉ= íØ
~êêáíìê~íI= òÜîáääáãÉíI
~âíáîáíÉíÉí=ÇÜÉ=ëÑáÇ~í=É=ë~àK=

kØ= â~òÉêãØå= jáå~íçêáÒ= åØ
jáíêçîáÅØI= ãáåáëíêá= jÉÜ~àI= á
ëÜçèØêì~ê= ÉÇÜÉ= åÖ~
òØîÉåÇØëâçã~åÇ~åíá= á= cphJ
ëØI= ÖàÉåÉê~äã~àçê= båîÉê
`áâ~èá=ÇÜÉ=âçã~åÇ~åíá=á=hcqJ
ëØI= ÖàÉåÉê~äÄêáÖ~ÇÉ= c~Çáä
e~ÇØêÖàçå~àI= éêáíá
òØîÉåÇØëâçã~åÇ~åíáå= É
oÉÖàáãÉåíáí= íØ= qêÉíØ= íØ
hØãÄØëçêáëØI= ã~àçê= fäáê

_ÉèáêáK=
jÉ= í~âáã= ÇÜÉ= éêÉò~åíáã= íØ
îÉ´~åíØI= ã~àçê= _Éèáêá= É= â~
åàçÑíì~ê= ãáåáëíêáå= jÉÜ~à= ãÉ
áåÑçêã~ÅáçåÉí=É=éØêÖàáíÜëÜãÉ
éØê= ëíêìâíìêØå= çêÖ~åáò~íáîÉ
ÇÜÉ=çéÉê~Åáçå~äÉI= íØ=~êêáíìê~í
É= ÇÉêáí~ëÜãÉ= ëá= ÇÜÉ= éä~åÉí= É
åàØëáëØ=éØê=íØ=~êÇÜãÉåK=
mØê= íÛì=åàçÜìê=ãÉ=éêçÅÉëáå= É
áåíÉÖêáãáí= íØ= éàÉëØí~êØîÉ= åÖ~

ê~ÇÜØí= É= âçãìåáíÉíÉîÉ
àçëÜìãáÅØ= åØ= âØíØ= åàØëáI
ãáåáëíêá=jÉÜ~à=â~=í~âì~ê=Çáë~
åÖ~= í~K= kØ= âØíØ= í~âáãI= åØ
ÑçêãØ= Ä~ëÜâØÄáëÉÇáãá= ì
Çáëâìíì~= éØê= ´ØëÜíàÉí= èØ
åÇáâçàåØ= åØ= éêçÅÉëáå
áåíÉÖêìÉë=åØ=cphK=kØ=î~òÜÇáãI
ãáåáëíêá= jÉÜ~à= â~= îáòáíì~ê
éçäáÖçåÉí=É=ëíØêîáíàÉë=í~âíáâÉ=åØ
`ØêêåìëÜØ=éØê=í~=éØêÅàÉääØ=åÖ~

~ÑØê= ÇÉãçåëíêáãáå= É
~âíáîáíÉíÉîÉ= íê~àåìÉëÉ= ëáé~ë
éä~åáí= é~ê~éê~â= íØ= åàØëáëØ= åØ
çéÉê~ÅáçåÉ= ëìäãìÉëÉ= íØ
âØãÄØëçêáëØI= áåñÜáåáÉêáëØ
äìÑí~ê~âÉ= ëá= ÇÜÉ= çéÉê~ÅáçåÉ
ìêÄ~åÉK= jáåáëíêá= jÉÜ~à= â~
ëÜéêÉÜìê=îäÉêØëáãáå=É=ä~êíØ=éØê
éìåØåI= ÇáëáéäáåØå= ÇÜÉ
éêçÑÉëáçå~äáòãáå= É= ä~êíØ= íØ
cphJëØK

Policia shton kontrollet për zbatimin 
e masave kundër Covidit

mofpeqfk¦I= OO= mofii EboF= J
mçäáÅá~= É= hçëçîØë= EmhFI= åØ
âì~ÇØê= íØ= ê~àçåáí= íØ
mêáëÜíáåØëI=éç=êÉ~äáòçå=éä~åáå
çéÉê~íáî= hçåíêçääá= á
~ìíçãàÉíÉîÉ= ÇÜÉ= ãàÉíÉîÉ= íØ
íê~åëéçêíáí=êêìÖçêÒI=éØêãÉë=íØ
Åáäáí= ëóåçÜÉí= âçåíêçääá= á
~ìíçãàÉíÉîÉ= ÇÜÉ= ãàÉíÉîÉ
íê~åëéçêíìÉëÉ= åØ= ~ëéÉâíáå= É
è~êâìääáãáí= êêìÖçê= ÇÜÉ
êÉëéÉâíáãáí= íØ= ã~ë~îÉ
âìåÇØê= `çîáÇJNVK= mç= ~ëÜíìI

ãÉ= èØääáã= íØ= êÉëéÉâíáãáí= íØ
ã~ë~îÉ= ãÄêçàíØëÉI
é~ê~åÇ~äáãáí= íØ=éØêÜ~éàÉë= ëØ
é~åÇÉãáëØ= ÇÜÉ= áåíÉêÉëáí= íØ
ëÜØåÇÉíáí= éìÄäáâI= mçäáÅá~= É
hçëçîØë=ØëÜíØ=ÇìâÉ=êÉ~äáòì~ê
ÇÉíóê~= âçåâêÉíÉ= åØ= ÖàáíÜØ
íÉêêáíçêáå= É= hçëçîØëI= ÇìâÉ
~éäáâì~ê= âçåíêçääÉ= íØ
éØêÄ~ëÜâØí~= åØ= íê~ÑáâI= åØ
íê~åëéçêíáå= É= ìÇÜØí~êØîÉI= åØ
èÉåÇê~= íêÉÖí~êÉI= äçâ~äÉ
~Ñ~êáëíÉ= ÉíàKI= éØêÑëÜáêØ= ÉÇÜÉ

ëÜèáéíáãáå= É= ÖàçÄ~îÉ= åÇ~à
~íóêÉ= èØ= åìâ= òÄ~íçàåØ= âØíç
ã~ë~K
mçäáÅá~=É=hçëçîØë=î~òÜÇçå=íÛì
ÄØàØ= íÜáêêàÉ= íØ= ÖàáíÜØ
èóíÉí~êØîÉ=èØ=íÛì=éØêãÄ~ÜÉå
êêÉÖìää~îÉ=ÇÜÉ=íÛá=êÉëéÉâíçàåØ
ã~ë~í= âìåÇØê= `çîáÇáíI= í~
ãÄ~àåØ= Çáëí~åÅØåI= í~
îÉåÇçëáå= ã~ëâØå= ÇÜÉ= íÛá
é~ëíêçàåØ= Çì~êíI= åØ= ãØåóêØ
èØ=ëØ=Ä~ëÜâì=íØ=åÇáâçàãØ=åØ
êì~àíàÉå=É=ëÜØåÇÉíáí=éìÄäáâK

Në 24 orët e fundit, pesë të vdekur 
dhe 382 raste të reja me Covid

c~íçå=a¦oj^hr

mofpeqfk¦I= OO= mofii J= dà~íØ= OQ
çêØîÉ=íØ=ÑìåÇáí=åØ=i~Äçê~íçêáå=É
jáâêçÄáçäçÖàáëØ=jçäÉâìä~êÉ= åØ
fåëíáíìíáå= hçãÄØí~ê= íØ
pÜØåÇÉíØëáëØ=mìÄäáâÉ=íØ=hçëçîØë
EfhpÜmhF= ÇÜÉ= åØ= ä~Äçê~íçêØí
éêáî~íØ=ãÉ=ãÉíçÇØå=oqJm`o=ëá
ÇÜÉ=åØ=ä~Äçê~íçêØí=éìÄäáâØ=ÇÜÉ
éêáî~íØ= ãÉ= ãÉíçÇØå= o q̂= à~åØ
íÉëíì~ê=ÖàáíÜëÉà= P=MMP=ãçëíê~= íØ
ã~êê~= åÖ~= pÜØêÄáãá= péáí~äçê
ÇÜÉ=häáåáâ=råáîÉêëáí~ê=á=hçëçîØë
EpÜphrhF= ÇÜÉ= Öàìêãáãá= á
âçåí~âíÉîÉ=íØ=ê~ëíÉîÉ=åØ=íÉêêÉåI
éêÉà=íØ=Åáä~îÉ=â~åØ=êÉòìäíì~ê=PUO

ê~ëíÉ=éçòáíáîÉ=ãÉ=`çîáÇJNVK=
_êÉåÇ~=OQ=çêØîÉ=à~åØ=ê~éçêíì~ê
éÉëØ= ê~ëíÉ= íØ= íØ= îÇÉâìêîÉ= ëá
é~ëçàØ=É=âØíáà=îáêìëáK=o~ëíÉí=É= íØ
îÇÉâìêîÉ= à~åØ= åÖ~= âçãìå~íW
dàáä~å=Çó=ê~ëíÉ=EUPI=TV=îàÉ´FI=mÉàØ
åàØ=ê~ëí=ETM=îàÉ´FI=mêáòêÉå=åàØ=ê~ëí
EST=îàÉ´FI=pâÉåÇÉê~à=åàØ=ê~ëí=ETU
îàÉ´FK
kìãêá= íçí~ä= á= ê~ëíÉîÉ= éçòáíáîÉ
ØëÜíØ=NMP=NOQ=ê~ëíÉ=åÖ~=RNN=PPS
éÉêëçå~= íØ= ÇóëÜáãíØ= ãÉ= âØíØ
îáêìë= ÇÜÉ= O= NNM= ê~ëíÉ= íØ= íØ
îÇÉâìêîÉK
dà~íØ= OQ= çêØîÉ= íØ= ÑìåÇáí= à~åØ
ëÜØêì~ê= RMT= é~ÅáÉåíØ= ÇÉêáë~
åìãêá= á= éØêÖàáíÜëÜØã= á= íØ
ëÜØêì~êîÉ= ÇÉêá= ãØ= ëçí= ØëÜíØ

ÖàáíÜëÉà=UV=SQU=ê~ëíÉI=âìêëÉ=åìãêá
á=ê~ëíÉîÉ=~âíáîÉ=ØëÜíØ=NN=PSSK
o~ëíÉí= éçòáíáîÉ= à~åØ= åÖ~
âçãìå~íW= mêáëÜíáåØ= RV= ê~ëíÉI
mÉàØ=QM=ê~ëíÉI=mçÇìàÉîØ=OT=ê~ëíÉI
cÉêáò~à= OS= ê~ëíÉI= jáíêçîáÅØ= OR
ê~ëíÉI=mêáòêÉå=OQ=ê~ëíÉI=dàáä~å=ON
ê~ëíÉI= iáéà~å= ON= ê~ëíÉI= cìëÜØJ
hçëçîØ= NR= ê~ëíÉI= pâÉåÇÉê~à= NR
ê~ëíÉI=dà~âçîØ=NQ=ê~ëíÉI=häáåØ=NQ
ê~ëíÉI= aêÉå~ë= NP= ê~ëíÉI=sìëÜíêêá
NP= ê~ëíÉI= pÜíáãÉ= V= ê~ëíÉI
pìÜ~êÉâØ= U= ê~ëíÉI= j~äáëÜÉîØ= T
ê~ëíÉI= fëíçÖ= S= ê~ëíÉI= aÉ´~å= R
ê~ëíÉI=sáíá=R=ê~ëíÉI=lÄáäáè=Q=ê~ëíÉI
o~ÜçîÉÅ= Q= ê~ëíÉI= h~´~åáâ= P
ê~ëíÉI= h~ãÉåáÅØ= O= ê~ëíÉ= ÇÜÉ
iÉéçë~îáè=O=ê~ëíÉK
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^äÄìäÉå~=pK=j^so^g

mofpeqfk¦I= OO= mofii J= nÉîÉêá~= É
hçëçîØë= åØ=ãÄäÉÇÜàÉå= É= ÑìåÇáí
â~= ã~êêØ= îÉåÇáã= èØ= ãçë= í~
î~òÜÇçàØ=ëÜíÉëØå=éêÉà=PM=ÉìêçëÜ
éØê= éÉåëáçåáëíØí= èØ= èÉîÉêá~= É
ìÇÜØÜÉèìê= åÖ~= ^îÇìää~Ü= eçíá
âáëÜíÉ=ã~êêØ=îÉåÇáã=îÉíØã=éØê
íêÉ= ãì~àí= É= é~êØ= íØ= âØíáà= îáíá
Eà~å~êI= ëÜâìêí= ÇÜÉ=ã~êëFK=p~= áì
éØêâÉí= ëÜíÉë~îÉ= éØê= éÉåëáçåÉí
Ä~òáâÉI=èÉîÉêá~=É=â~äì~ê=åØ=âçÜØ
ÑìëÜ~íÉ=âáëÜíÉ=ã~êêØ=îÉåÇáã=éØê
íØ=åÇ~êØ=åÖ~=PM=Éìêç=éØê=îÉíØã
íêÉ= ãì~à= Eà~å~êI= ëÜâìêí= ÇÜÉ
ã~êëFK=m~ë=ã~êëáí=É=íìíàÉI=ëÜíÉë~í
áëÜáå= é~ê~é~êØ= íØ= åÇ~äÉå= åØ
íØêØëáÒI= â~= íêÉÖì~ê= ãáåáëíêá= á

cáå~åÅ~îÉI= mìåØë= ÇÜÉ
qê~åëÑÉêÉîÉI=eÉâìê~å=jìê~íáK
^á=â~=íÜØåØ=ëÉ=åÖ~=é~âçà~=éêÉà=OM
ãáäáçåØ= ÉìêçëÜI= É= ãáê~íì~ê= åØ
èÉîÉêáI=éàÉë~=ãØ=É=ã~ÇÜÉ=É=ë~àI
UKR=ãáäáçåØ=ÉìêçI=à~åØ=åÇ~êØ=éØê
íÛá= ãÄØëÜíÉíìê= ëâÉã~í= É
éÉåëáçåÉîÉ= èØ= ã~êêáå= åØå= NMM
ÉìêçI=ëá=ÇÜÉ=Ñ~ãáäàÉí=åØ=~ëáëíÉåÅØ
ëçÅá~äÉK= jÉ= é~âçå= É= êÉ= âÉãá
ëÜíì~ê= UKR=ãáäáçåØ= ÉìêçI= ~íó= âì
èÉîÉêá~= É= â~äì~ê= âáëÜíÉ
ÄìñÜÉíì~ê=M=Éìêç=ëÜíÉë~K=mê~I=éØê
ãì~àí=éêáää= É= íìíàÉ=åìâ=â~=é~ëìê
ëÜíÉë~=íØ=éä~åáÑáâì~ê~K=hêÉàí=ÅŅ̃~êØ
Çç= íØ= ãÉêêåáå= éÉåëáçåáëíØí= é~
îÉåÇáãáå=É=ÇàÉëÜØã=íØ=èÉîÉêáëØI
Çç=íØ=áëÜíÉ=ëÜìã~=éêÉà=TR=çëÉ=VM
ÉìêçîÉI= ~ëÜíì= ëá´= ØëÜíØ= É
éä~åáÑáâì~ê= åØ= ÄìñÜÉíáå= É= îáíáí

OMONI= íØ= ãáê~íì~ê= åØ= hìîÉåÇK
jáåáëíêá~= É= cáå~åÅ~îÉI= mìåØë
ÇÜÉ=qê~åëÑÉêÉîÉI=â~=é~ê~é~êØ=èØ
éØê= â~íÉÖçêáíØ= É= ëâÉã~îÉ
éÉåëáçå~äÉ= èØ= ã~êêáå= åØå= NMM
ÉìêçI= É= âØíì= â~= â~íÉÖçêá= ãÉ= TR
Éìêç= ÇÜÉ= ãÉ= VM= Éìêç= J= íØ
~éäáâçÜÉí= åàØ= ëÜíÉëØI= ~ëáëçà= èØ
ëÜìã~= íçí~äÉ= É= éÉåëáçåáí= ãÉ
ÖàáíÜØ= ëÜíÉëØå= íØ= àÉíØ= NMM= ÉìêçK
hØíç= ëÜíÉë~= Çç= íØ= î~òÜÇçàåØ
éØêÖà~íØ=íØêØ=îáíáíI=åàØëçà=ëáâìêëÉ
ãÄØëÜíÉíà~= éØê= éØêÑáíìÉëáí= É
~ëáëíÉåÅØë= ëçÅá~äÉÒI= â~= íÜØåØ
jìê~íáK
m~êíáíØ= çéçòáí~êÉ= ÇÜÉ= ëÜçèØêá~
ÅáîáäÉ= â~åØ= êÉ~Öì~ê= åÇ~à= âØíáà
îÉåÇáãá=èØ=íÛì=ÜÉèáå=ëÜíÉë~í=éêÉà
OM=ÉìêçëÜK
hêóÉí~êá= åØ= ÇÉíóêØ= á= m~êíáëØ

aÉãçâê~íáâÉ= íØ= hçëçîØë= EmahFI
båîÉê= eçñÜ~àI= É= â~= èì~àíìê
ëâ~åÇ~äçò= ÇÜÉ= åØéØêâØãÄØë
îÉåÇáãáå= É= èÉîÉêáëØ= hìêíá= éØê
ìäàÉå=É=ëÜíÉë~îÉ=éØê=éÉåëáçåáëíØí
ÇÜÉ= ãàÉâØí= É= áåÑÉêãáÉêØíK
pâ~åÇ~äçòI= á= é~éê~åìÉëÜØã
ÇÜÉ= åØéØêâØãÄØë= îÉåÇáãá= á
èÉîÉêáëØ= hìêíá= éØê= ìäàÉå= É
ëÜíÉë~îÉ= éØê= éÉåëáçåáëíØí= ÇÜÉ
ãàÉâØí= É= áåÑÉêãáÉêØí= èØ= éç
äìÑíçàåØ= ãÉ= é~åÇÉãáåØK= hàç
èÉîÉêá= èØ= á= ä~= ÖàóëÜØêáí= í~åØ= é~
î~âëáå~= í~åá= éç= ì~= òîçÖØäçå
ÉÇÜÉ= ~íØ= é~â= ãÄØëÜíÉíàÉ= èØ= ì
ÇìÜÉí= éØê= áä~´ÉÒI= â~= ëÜâêì~ê
eçñÜ~à= åØ= ääçÖ~êáåØ= É= îÉí= åØ
c~ÅÉÄççâÒK
eçñÜ~à= â~= íÜØåØ= ëÉ= éêáíà~= åÖ~
èÉîÉêá~=éØê=í~=äÉÜíØëì~ê=Ä~êêØå=É
êØåÇì~ê= ÉâçåçãáâÉI
ëÜØåÇÉíØëçêÉ= É= ëçÅá~äÉ= éØê
èóíÉí~êØí= íØ= ÖçÇáíìê= åÖ~
é~åÇÉãá~I= É= âçåâêÉíáëÜí= éØê
ãàÉâØíI=éìåØíçêØí=ëÜØåÇÉíØëçêØ
É= íØ= ãçëÜì~êáíI= éØêâìåÇê~òá= ì
âíÜóÉ= âìåÇØê= íóêÉ= ÇìâÉ
éØêÖàóëãì~ê= ëÜíÉë~í= Ñáå~åÅá~êÉK
jìåÖÉë~= É= ÇçêØë= ëØ= ëÜíÉíáíI
Ñ~íâÉèØëáëÜíI=éç=åÇáÜÉí=´Çç=ÇáíØ
ÇÜÉ=åØ= ´Çç= Ñ~ãáäàÉ= íØ=hçëçîØëÒI
â~=ëÜâêì~ê=eçñÜ~àK
bÇÜÉ= é~êíá~= É= o~ãìëÜ
e~ê~Çáå~àí= â~= çêÖ~åáòì~ê= íØ

ÉåàíÉå=åàØ=âçåÑÉêÉåÅØ=éØê=ãÉÇá~
éØê=íØ=âìåÇØêëÜíì~ê=âØíØ=îÉåÇáã
íØ=èÉîÉêáëØ=hìêíáK
kØåâêóÉí~êá= á= ^^hJëØI= ^ÜãÉí
fëìÑáI= â~= íÜØåØ= ëÉ= èÉîÉêá~= hìêíá
ÇìÜÉí= èØ=ãÉåàØÜÉêØ= í~= ~åìäçàØ
âØíØ=îÉåÇáãK=kÉ=âØêâçàãØ=åÖ~
âêóÉãáåáëíêá= èØ= ãÉåàØÜÉêØ= í~
åÇ~äçàØ=âØíØ=îÉåÇáã=éØê=ëÜíÉë~í
éêÉà= OM= ÉìêçîÉ= èØ= ì= à~åØ= ÜÉèìê
éÉåëáçåáëíØîÉK= hàç= ãØåóêØ= É
îÉéêáãáí= íØ= èÉîÉêáëØ= ØëÜíØ= åØ
î~òÜÇØå=É=Ö~ÄáãÉîÉ=èØ=â~=ÄØêØ
ÇÜÉ= â~= Ñáääì~ê= í~= íÜÉääçàØ= âêáòØå
åØ= îÉåÇÒI= â~= íÜØåØ= fëìÑáK= ^á= â~
ëÜíì~ê= ëÉ= ãÉ= âØíØ= îÉåÇáã
èÉîÉêá~= hìêíá= â~= êêÉòáâì~ê
â~íÉÖçêáåØ= ãØ= íØ= åÇàÉëÜãÉ= íØ
ëÜçèØêáëØI= ~íØ= íØ= éÉåëáçåáëíØîÉK
h~=ëÉÖãÉåíÉ=íØ=íàÉê~=âì=èÉîÉêá~
ãìåÇ= íØ= âìêëÉÜÉíÒI= ØëÜíØ
ëÜéêÉÜìê=fëìÑáK
kÖ~= íØ= ÇÜØå~í= É= ^ÖàÉåÅáëØ= ëØ
pí~íáëíáâ~îÉ= íØ= hçëçîØë= ÇÉêá= åØ
ÑìåÇ=íØ=îáíáí=OMOM=à~åØ=NQO=ãáàØ=É
OUM= éÉåëáçåáëíØ= íØ= ãçëÜØë= èØ
ã~êêáå= åÖ~= VM= ÉìêçI= åÇØêë~= íØ
ÖàáíÜØ= ~í~= éÉåëáçåáëíØ= èØ= Çç= íØ
ã~êêáå=åÖ~=TR=Éìêç=à~åØ=NV=ãáàØ
É= OSS= éÉêëçå~I= âìêëÉ= ãÉ
~ëáëíÉåÅØ= ëçÅá~äÉ= à~åØ=OR=ãáàØ= É
STV= Ñ~ãáäàÉ= èØ= Çç= íØ= ã~êêáå
éÉåëáçåÉ= ãÉ= êêáíàÉ= éêÉà= PMJ
éØêèáåÇØëÜK

Kritikohet qeveria Kurti 
për heqjen e shtesave prej 
20 eurosh për pensionistët

wîçÖØäáãá=á=ëÜíÉë~îÉ=éØê=éÉåëáçåáëíØí=åÖ~=PM=Éìêç=åØ=NM=Éìêç=â~=åÖà~ääìê
êÉ~ÖáãÉ=íØ=ëÜìãí~=åØ=îÉåÇ=é~ë=îÉåÇáãáí=íØ=ã~êêØ=åÖ~=èÉîÉêá~K=m~êíáíØ
çéçòáí~êÉ=ÇÜÉ=ëÜçèØêá~=ÅáîáäÉ=â~åØ=êÉ~Öì~ê=åÇ~à=âØíáà=îÉåÇáãáK=kÇØêâ~è
ãáåáëíêá=á=cáå~åÅ~îÉI=mìåØë=ÇÜÉ=qê~åëÑÉêÉîÉI=eÉâìê~å=jìê~íáI=â~=ÄØêØ
ãÉ=ÇáàÉ=ëÉ=èÉîÉêá~=É=â~äì~ê=åØ=âçÜØ=ÑìëÜ~íÉ=âáëÜíÉ=ã~êêØ=îÉåÇáã=éØê=íØ
åÇ~êØ=åÖ~=PM=Éìêç=éØê=îÉíØã=íêÉ=ãì~àI=à~å~êI=ëÜâìêí=ÇÜÉ=ã~êëI=âìêëÉ=é~ë
ã~êëáí=É=íìíàÉ=ëÜíÉë~í=áëÜíÉ=é~ê~é~êØ=íØ=åÇ~äÉå=åØ=íØêØëáK=^á=â~=íÜØåØ=ëÉ
éÉåëáçåÉí=íØ=Åáä~í=à~åØ=åØå=îäÉêØå=NMM=Éìêç=Çç=íØ=ÄØÜÉå=NMM=Éìêç
éØêÖà~íØ=íØêØ=îáíáíI=åÇØêâ~è=ÉÇÜÉ=Ñ~ãáäàÉí=ãÉ=~ëáëíÉåÅØ=ëçÅá~äÉ=Çç=íØ
ã~êêáå=åÖ~=PM=éØê=èáåÇ=íØ=åÇáÜãØë=~âíì~äÉ
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mofpeqfk¦I=OO=mofiiEboF=J=jáåáëíêá~
É= cáå~åÅ~îÉI= mìåØë= ÇÜÉ
qê~åëÑÉêÉîÉ=â~=åàçÑíì~ê=ëÉ=ãØ=OV
éêáää= Çç= íØ= ãÄ~ÜÉí= ~åâ~åÇá= á
Öà~ëÜíØ=á=äÉíê~îÉ=ãÉ=îäÉêØ=éØê=îáíáå
OMONK= kØ= âØíØ= ~åâ~åÇ= Çç= íØ
ÉãÉíçÜÉå= çÄäáÖ~ÅáçåÉ= ãÉ
ã~íìêáíÉí= ëÜí~íØîàÉ´~ê= åØ

ëÜìãØå=éêÉà=OM=ãáäáçåØ=ÉìêçëÜK
fåîÉëíáãá=åØ=çÄäáÖ~ÅáçåÉ=ØëÜíØ
áåîÉëíáã=á=ëáÖìêíI=á=Ö~ê~åíì~ê=ãÉ
iáÖàáå= éØê= _çêñÜáå= mìÄäáâI= âì
áåíÉêÉëá=á=éØêÅ~âíì~ê=åÖ~=íêÉÖì=àì
Ö~ê~åíçÜÉí= éØê= íØ= ÖàáíÜØ
âçÜØòÖà~íàÉå= ET= îàÉíF= ÇÜÉ= ØëÜíØ
íØêØëáëÜí= á= äáêì~ê= åÖ~= í~íáãáÒI

íÜìÜÉí=åØ=åàçÑíáãáå=É=jáåáëíêáëØ
ëØ= cáå~åÅ~îÉK= jáåáëíêá~= â~
åàçÑíì~ê= ëÉ= éØê= ÇÉí~àÉ= êêÉíÜ
éàÉëØã~êêàÉë= åØ= ~åâ~åÇÉ= éØê
ÄäÉêàÉå=É=äÉíê~îÉ=ãÉ=îäÉêØ=ÇìÜÉí
íØ= âçåí~âíçÜÉí= åÇçåàØê~= åÖ~
Ä~åâ~í= âçãÉêÅá~äÉ= èØ= çéÉêçàåØ
åØ=hçëçîØK

Më 29 prill mbahet ankandi i gjashtë i letrave me vlerë për vitin 2021

Shqiptohen nëntë gjoba ndaj bizneseve 
që nuk respektuan masat kundër Covidit
^K=j^so^g

mofpeqfk¦I= OO= mofii J= kØ
êÉÖàáçåáå= É= mÉàØëI= fåëéÉâíçê~íá
p~åáí~ê= á= ^rsJëØI= Ä~ëÜâØ= ãÉ
mçäáÅáåØ= É= hçëçîØëI= â~åØ
î~òÜÇì~ê= ~âëáçåáå= ÇÜÉ
ÖàçÄáíàÉå= É= éêçå~êØîÉ= íØ
äçâ~äÉîÉ= íØ= ÅáäØí= éç= ëÜâÉäáå
ã~ë~í=âìåÇØê=`çîáÇáíK
wØÇÜØåØëá= á= ^ÖàÉåÅáëØ= ëØ
rëÜèáãáí= ÇÜÉ= sÉíÉêáå~êáëØI
i~ãáê= qÜ~´áI= â~= íÜØåØ= éØê
Ö~òíØå=béçâ~=É=êÉÒ=ëÉ=êÉÖàáçåá=á
mÉàØë=íØ=ãØêâìêØå=â~=èÉåØ=Å~â=á
áåëéÉâíáãáí= íØ= äçâ~äÉîÉ= íØ= Åáä~í
éç= ëÜâÉäáå= ã~ë~í= âìåÇØê
`çîáÇáíK= jÄêØãØ= åØ= êÉÖàáçåáå
É= mÉàØë= fåëéÉâíçê~íá= p~åáí~ê= á
^rsJëØ= Ä~ëÜâØ= ãÉ= mçäáÅáåØ= É
hçëçîØëI= åØ= ãÄáâØèóêàÉ= íØ
òÄ~íáãáí= íØ=ã~ë~îÉ=~åíáJ`çîáÇI
ëáé~ë= îÉåÇáãáí= íØ= èÉîÉêáëØ
MNLMTI= â~åØ= ëÜèáéíì~ê= Öà~ëÜíØ
ÖàçÄ~=àìêáÇáâÉ=éØê=ãçëâêáàáã=íØ
âìëÜíÉîÉ= éØê= êÉëéÉâíáã= íØ

ã~ë~îÉ= `çîáÇJNVI= ëá= êì~àíàÉ= íØ
Çáëí~åÅØë= ÇÜÉ= åØ= Çó= ê~ëíÉ= éØê
ëÜâÉäàÉ=íØ=çê~êáí=íØ=éìåØëI=åØ=íØ
Åáäáå= é~ê~ëÜáÜÉí= èØ= çéÉê~íçêØí
ÉâçåçãáâØ= äÉàçÜÉí= íØ= éìåçàåØ
îÉíØã= ÇÉêá= åØ= çêØå= OOWMMÒI= â~
ÇÉâä~êì~ê=qÜ~´áK
^á= â~= íÜØåØ= ëÉ= ÖàçÄ~= à~åØ
ëÜèáéíì~ê=ÉÇÜÉ=éØê=íÉàâ~äáãáå=É
éÉêëçå~îÉ= íØ= ìäìê= åØ= í~îçäáåØK
qêá= ÖàçÄ~= áëÜáå= åØ= èóíÉíáå= É
häáåØëI= åàØ= åØ= fëíçÖI= éØê
íÉàâ~äáã=íØ=åìãêáí=íØ=éÉêëçå~îÉ
åØ= í~îçäáå~K= lêÖ~åáòáãÉí= É
ãÄ~àíàÉë=ëØ=áÑí~êáí=ÇìÜÉí=íØ=àÉåØ
åØ= éØêéìíÜàÉ= ãÉ= ã~ë~íK
hçåíêçääÉí= É= êêÉéí~= Çç= íØ
î~òÜÇçàåØ= ÉÇÜÉ= åØ= ÇáíØí= åØ
îáàáã=éØê=í~=ãÄ~àíìê=åØ=âçåíêçää
ëáíì~íØå= ãÉ= é~åÇÉãáåØK
cíçàãØ= èóíÉí~êØí= ÇÜÉ= ÄáòåÉëÉí
íØ= íêÉÖçÜÉå= íØ= âìàÇÉëëÜØã=éØê
êÉëéÉâíáã= íØ= ã~ë~îÉK= kØëÉ
ÇØëÜáêçàãØ= íØ= èØåÇêçàãØ= íØ
Ü~éìêI= êÉëéÉâíáãá= á= ã~ë~îÉ
ØëÜíØ= É= îÉíãà~= ãìåÇØëáÒI= â~
íÜØåØ=qÜ~´áK

Mehmeti dhe Ujkani diskutuan 
për sektorin financiar

mofpeqfk¦I= OO= mofii EboF= J
dìîÉêå~íçêá=á=_~åâØë=nÉåÇêçêÉ=á
oÉéìÄäáâØë= ëØ= hçëçîØëI= cÉÜãá
jÉÜãÉíáI= â~= í~âì~ê= ÇêÉàíçêáå
ÉâòÉâìíáî= íØ= hØëÜáääáí= íØ
fåîÉëíáíçêØîÉ= bîêçéá~åØI
bãêìëÜ= ràâ~åáK= kØ= âØíØ= í~âáã

ØëÜíØ= Çáëâìíì~ê= éØê= ëáíì~íØå
~âíì~äÉ= åØ= ëÉâíçêáå= Ñáå~åÅá~ê
ÇÜÉ=éØê=ã~ë~í=É=åÇØêã~êê~=åÖ~
_nhJà~= éØê= íØ= åÇáÜãì~ê= ãÉ
èØääáã= íØ= íÉàâ~äáãáí= ãÉ= ë~= ãØ
é~â= éêçÄäÉãÉ= åÖ~= ëáíì~í~= É
é~åÇÉãáëØK

dìîÉêå~íçêá= jÉÜãÉíá= â~= íÜØåØ
ëÉ= _nhJà~= èØ= åÖ~= Ñáääáãá= á
ëÜÑ~èàÉë=ëØ=é~åÇÉãáëØ=â~=èÉåØ=É
~åÖ~òÜì~ê= éØê= íÛá= åÇáÜãì~ê
áåëíáíìÅáçåÉíI= ÉâçåçãáåØ= ÇÜÉ
èóíÉí~êØíK=^á=â~=ÄØêØ=ãÉ=ÇáàÉ=ëÉI
é~î~êØëáëÜí= éêÉà= ã~ë~îÉ= íØ

åÇØêã~êê~= ãÉ= èØääáã= íØ
ãÄêçàíàÉë= ëØ= èóíÉí~êØîÉ= åÖ~
`çîáÇJNVI= ëÉâíçêá= Ñáå~åÅá~ê= â~
ãÄÉíìê= ëí~Äáä= ÇÜÉ= äáâìáÇ= ëá= ÇÜÉ
â~= åÇáÜãì~ê= Öà~íØ= íØêØ= âçÜØë
ÉâçåçãáåØ=ÇÜÉ=èóíÉí~êØíK=
kÇØêë~=éØêÑ~èØëìÉëáí= É=hØëÜáääáí

íØ= fåîÉëíáíçêØîÉ= bîêçéá~åØ
éØêÖØòì~å= ÖìîÉêå~íçêáå= éØê
ãÄ~àíàÉå= É= ëáëíÉãáí= Ñáå~åÅá~ê
ëí~Äáä= ÇÜÉ= ëÜéêÉÜØå
Ö~íáëÜãØêáåØ= èØ= í~= êêáíáå
Ä~ëÜâØéìåáãáå= ãÉ= èØääáã= íØ
åÇáÜãØë=ëØ=ÉâçåçãáëØK
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Ramadani: Fitojmë Kupën 
dhe dalim në Evropë 

sÉíçå=wvj_bof=

mofpeqfk¦I= OO= mofii J= pâì~Çê~= É
iä~éáí= â~= ~êêáíìê= åàØ= ëìâëÉë= íØ
à~ëÜíØò~âçåëÜØã= åØ= hìéØå= É
hçëçîØë=é~ëá=ØëÜíØ=âì~äáÑáâì~ê=åØ
Ñáå~äÉK= oêìÖ~= ÇÉêá= åØ= Ñáå~äÉ= éØê
ëâì~ÇêØå= èØ= ÇêÉàíçÜÉí= åÖ~=q~Üáê
_~í~íáå~= åìâ= â~= èÉåØ= ~ëé~â= É
äÉÜíØ= é~ëá= ØëÜíØ= éØêÄ~ääìê= ãÉ
ëâì~Çê~= íØ= Ñçêí~= ëá= _~ääâ~åáI
qêÉé´~=ÛUV=ÇÜÉ=mêáëÜíáå~K=
cìíÄçääáëíá= á= iä~éáíI= ^êÄåçê
o~ã~Ç~åáI=íØ=ÉåàíÉå=éØê=béçâØå
É= êÉÒ= â~= íÜØåØ= ëÉ= åØ= Ñáå~äÉ= â~åØ
~êêáíìê= ãÉ= ãÉêáíØ= ÇÜÉ= ãÉ
~åÖ~òÜáã= ã~âëáã~äK= ¦ëÜíØ= É
îØêíÉíØ= ëÉ= âÉãá= é~ëìê= ëâì~Çê~
ëÜìãØ= íØ= Ñçêí~= ÇÉêá= åØ= Ñáå~äÉI
ãáêØéç= á~= âÉãá= ~êêáíìê= èØääáãáí

ãÉ=éìåØ=íØ=ã~ÇÜÉ=ÇÜÉ=ÇáëáéäáåØÒI
â~=íÜØåØ=o~ã~Ç~åáK=
kØ= Ñáå~äÉå= É= ã~ÇÜÉ= iä~éá= Çç= íØ
éØêÄ~ääÉí= ãÉ= ëâì~ÇêØå= É
aìâ~ÖàáåáíI= É= Åáä~= ØëÜíØ= éàÉëØ= É
iáÖØë=ëØ=m~êØK=
cìíÄçääáëíá=o~ã~Ç~åá=â~=ëÜéêÉÜìê
çéíáãáòØã= ëÉ= ëâì~Çê~= åÖ~
mçÇìàÉî~= Çç= íØ= íêáìãÑçàØ= ÉÇÜÉ
åÇ~à= aìâ~ÖàáåáíK= kìâ= ÄØå= íØ
Ö~ÄçàãØ= åØ= Ñáå~äÉ= é~ëá= âÉãá
íêÉÖì~ê=åÇÉëÜàÉ=íØ=ãáê~=åØ=Ö~êØå
éØê= hìéØ= ÇÜÉ= âÉãá= Éäáãáåì~ê
ëâì~Çê~= ëÜìãØ= íØ= ÑìèáëÜãÉK
aìâ~Öàáåá= ØëÜíØ= åàØ= âäìÄ= á= ãáêØ
ãÉ=ëÜìãØ=ÑìíÄçääáëíØ=ÅáäØëçêØK=kÉ
Çç=í~=à~éáã=ã~âëáãìãáå=ÉÇÜÉ=åØ
âØíØ= åÇÉëÜàÉ= ÇÜÉ= í~= ~êêáàãØ
çÄàÉâíáîáå= íçåØ= èØ= í~= ëàÉääáã
hìéØå= åØ= mçÇìàÉîØÒI= â~= íÜØåØ
o~ã~Ç~åáK=häìÄá=á=iä~éáí=èØ=Çáë~

âçÜØ= â~= ëóåáã= éàÉëØã~êêàÉå= åØ
Ö~ê~í=Éîêçéá~åÉK=_ÉëçàãØ=ëÜìãØ
ëÉ= Çç= í~= ÑáíçàãØ= hìéØå= ÇÜÉ= íØ
ã~êêáã=éàÉëØ=åØ=é~ê~âì~äáÑáâáãÉí
É= iáÖØë= ëØ= bîêçéØëK= k~= ÇìÜÉå
ÉÇÜÉ= Çó= ~éç= íêá= íê~åëÑÉêáãÉÒI= â~

ëÜíì~ê=o~ã~Ç~åáK=
mØê= Ç~ääáã= åÖ~= Ö~ê~í= éØê= hìéØI
iä~éá= åØ= â~ãéáçå~í= åìâ= â~
íêÉÖì~ê=ëí~ÄáäáíÉíI=é~ëá=åØ=ëÉòçåáå
îàÉëÜíçê= áëÜíÉ= åØ= îÉåÇáå= É
é~ê~ÑìåÇáíI= ÇÉêáë~= åØ= éê~åîÉêØ

ØëÜíØ= êáâíÜóÉê= ÇÜÉ= í~ëÜ= êÉåÇáíÉí
åØ=îÉåÇáå=É=éÉëíØ=ãÉ=PS=éáâØK=hàç
ëâì~ÇØêI= éêÉà= OV= åÇÉëÜàÉîÉ= íØ
òÜîáääì~ê~= åØ= ÉäáíØI= â~= êÉÖàáëíêì~ê
NN= ÑáíçêÉI= P= Ä~ê~òáãÉ= ÇÜÉ= NR
ÜìãÄàÉK

Sonte përcaktohen
gjysmëfinalistet 
mofpeqfk¦I= OO= mofii J= pçåíÉ= EÉ
éêÉãíÉF= Çç= íØ= òÜîáääçÜÉå
åÇÉëÜàÉí=É=íêÉí~=´ÉêÉâÑáå~äÉ=íØ
éä~óJçÑÑÒJáí= åØ= cfsb= pq^o
pìéÉêäáÖØå= É= hçëçîØë= åØ
Ä~ëâÉíÄçää= ÇÜÉ= âìëÜ= Ñáíçå= Çç
íØ= âì~äáÑáâçÜÉí= åØ
ÖàóëãØÑáå~äÉK= hä~ëáâà~= É
Ä~ëâÉíÄçääáí= íØ= hçëçîØë= åØ
ãÉë= íØ= mÉàØë= ÇÜÉ= páÖ~ä
mêáëÜíáåØë= Çç= í~= éØêÅ~âíçàØ
ÖàóëãØÑáå~äáëíáå= É= é~êØK
mÉà~åØí= Ñáíì~å= åÇÉëÜàÉå= É
é~êØ= NMSWTTI= åÇØêë~= åØ
í~âáãáå= É= ÇóíØ= Ñáíì~å

éêáëÜíáå~ëáí= VPWVOK= kØ
ÖàóëãØÑáå~äÉ= á= éêÉí= mçåíÉ
mêáòêÉåáI= èØ= É= éØêÑìåÇçá
â~ãéáçå~íáå= åØ= îÉåÇáå= É
é~êØK=†ÉêÉâÑáå~äà~= íàÉíØê= ØëÜíØ
åÇØêãàÉí= dçäÇÉå= b~ÖäÉ= vääáí
ÇÜÉ= _~ëÜâáãáíK= kØ= ëÑáÇØå= É
é~êØ= Ñáíì~å= éêáòêÉå~ëáí= é~ë
î~òÜÇáãÉîÉ= TVWVQI= åÇØêë~= åØ
éØêÄ~ääàÉå= É= ÇóíØ= Ñáíì~å
íÜÉê~åÇ~ëáí= TSWUVK= hìëÜ= Ñáíçå
íØ= éêÉãíÉå= Çç= íØ= âì~äáÑáâçÜÉí
åØ= ÖàóëãØÑáå~äÉI= âì= á= éêÉí
o~ÜçîÉÅáI= èØ= éØêÑìåÇçá= Ö~ê~í
É=êêÉÖìääí~=åØ=îÉåÇáå=É=ÇóíØK

qfo^k¦I=OO=mofii J jóêíç=ròìåá=éç=â~äçå
åàØ= ëìéÉêëÉòçå= ãÉ= cÉêÉåÅî~êçëáå= åØ
eìåÖ~êá=ÇìâÉ=êÉ~äáòì~ê=Öçä~=îÉåÇáãí~êØ
âìI= ëØ= ÑìåÇãáI= â~= ëÜØåì~ê= ÉÇÜÉ= åàØ
ÇçéáÉíØ=åØ=â~ãéáçå~íK=mØê=ëìäãìÉëáå=É
âçãÄØí~êÉë=ëÜèáéí~êÉ=ãØ=é~êØ=ì=éØêÑçä
åÖ~= ãÉÇá~= ÖêÉâÉ= péçêí= qáãÉÒ= ëÉ

âØêâçÜÉà= ãÉ= åÖìäã= åÖ~= ÖàáÖ~åíØí= É
läáãéá~ÅçëáíK= hØë~à= ê~ÇÜÉ= à~åØ
ÜìåÖ~êÉòØí=èØ=ëÜâêì~àåØ=éØê=ëìäãìÉëáå
åÖ~= _Éê~íá= âìI= ëáé~ë= ê~éçêíáãÉîÉ= íØ
`ë~âÑçÅáKÜìÒI= íÜìÜÉí= ëÉ= cÉêÉåÅî~êçëá
âØêâçå=Q=ãáäáçåØ=Éìêç=éØê=ròìåáåI=éçê
âàç=çÑÉêíØ=ØëÜíØ=âçåëáÇÉêì~ê=É= ä~êíØ=éØê

ëâì~ÇêØå= ÜÉäÉåÉK= kØ= ãÉÇá~å= É= åàçÜìê
íÜìÜÉí=ëÉ=âäìÄá=á=cÉêÉåÅî~êçëáí=ÉåÇÉ=åìâ
â~=ã~êêØ=åàØ=çÑÉêíØ=òóêí~êÉK=jóêíç=ròìåá
ÇÉêá=ãØ=í~åá=ØëÜíØ=~âíáîáòì~ê=åØ=íçí~ä=ãÉ
Ñ~åÉääØå= É= âäìÄáí= íØ=ã~ÇÜ= ÜìåÖ~êÉò= åØ
PS= ëÑáÇ~= âì= â~= ãìåÇìê= íØ= êÉ~äáòçàØ= NR
Öçä~K

Ferencvarosi kërkon 4 milionë euro për Uzunin 

cìíÄçääáëíá=^êÄåçê=o~ã~Ç~åá=ØëÜíØ=á=äìãíìê
ëÉ=iä~éá=ØëÜíØ=âì~äáÑáâì~ê=åØ=Ñáå~äÉ=íØ=hìéØë
ÇÉêáë~=ÄÉëçå=ëÉ=Çç=í~=ãéçëÜíØ=aìâ~Öàáåáå=É
häáåØëK=kìâ=ÖìñçàãØ=íØ=Ö~ÄçàãØ=åØ=Ñáå~äÉI
é~ëá=âÉãá=íêÉÖì~ê=åÇÉëÜàÉ=íØ=ãáê~=åØ=Ö~êØå=É
hìéØë=ÇÜÉ=âÉãá=Éäáãáåì~ê=ëâì~Çê~=ëÜìãØ=íØ
ÑìèáëÜãÉK=aìâ~Öàáåá=ØëÜíØ=åàØ=âäìÄ=á=ãáêØI=ãÉ
ëÜìãØ=ÑìíÄçääáëíØ=ÅáäØëçêØK=kÉ=Çç=í~=à~éáã
ã~âëáãìãáå=ÉÇÜÉ=åØ=âØíØ=åÇÉëÜàÉ=ÇÜÉ=í~
~êêáàãØ=çÄàÉâíáîáå=íçåØ=èØ=í~=ëàÉääáã=hìéØå
åØ=mçÇìàÉîØÒI=â~=íÜØåØ=o~ã~Ç~åá=

TË PREMTEN TAKOHEN:
17:00 Peja - Sigal Prishtina       (1:1)
20:15 Golden Eagle Ylli - Bashkimi  (1:1)
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h^kk^mlifpI=OO=mofii J máäçíá=ONJ
îàÉ´~ê=jáÅâ=pÅÜìã~ÅÜÉêI=Çà~äá
á=äÉÖàÉåÇØë=jáÅÜ~Éä
pÅÜìã~ÅÜÉêI=áëÜíÉ=éêçí~Öçåáëí
á=åàØ=~âëáÇÉåíá=åØ=éáëíØå=É
fãçä~I=éØê=Ñ~í=é~=é~ëçà~=éØê=íØ
ÇÜÉ=éØê=ã~âáåØåK=bÇÜÉ=éëÉ=~á
ÇØãíçá=éàÉëØå=É=éØêé~êãÉ=íØ
ã~âáåØëI=~àç=ì=ëáëíÉãì~=ÇÜÉ=ì

êáâíÜóÉ=åØ=éáëíØK=jáÅâ
pÅÜìã~ÅÜÉê=â~=òÜîáääì~ê
îÉíØã=Çó=Ö~ê~=åØ=cçêãìä~=N
ãÉ=ã~âáåØå=~ãÉêáâ~åÉ
e~~ëÒ=ÇÜÉ=íØ=Çóà~=â~=~êêáíìê=íÛá
ãÄóääØI=éçê=é~=ãìåÇìê=íØ
ÑáíçàØ=åÇçåàØ=éáâØK=jÉåÇçà=ëÉ
éç=ÄØà=åàØ=éìåØ=íØ=ãáêØI=éçê=É
Çá=ëÉ=ÇìÜÉí=ëÜìãØ=Çìêáã=éØê

íØ=èÉåØ=éêçí~Öçåáëí=åØ=åàØ
Ö~êØK=hØíØ=ÖàØ=ã~=íÜçíØ=ÉÇÜÉ
ëâì~Çê~I=èØ=ÇìÜÉí=íØ=àÉã=á
ÇìêìÉëÜØãK=b=êØåÇØëáëÜãÉ
ØëÜíØ=èØ=éëáâçäçÖàáâáëÜí=íØ=ãçë
ÇçêØòçÜÉëÜ=ÇÜÉ=íØ=äìÑíçëÜI
ÇìâÉ=åàçÜìê=äáãáíÉí=É=íì~=ÇÜÉ
íØ=ã~âáåØëI=é~=ÜìãÄìê
ÇØëÜáêØå=éØê=íØ=Ö~êì~êK=aç=íØ

îáàØ=åàØ=ãçãÉåí=èØ=ãØ=ÇìÜÉí
íØ=âØêâçà=åàØ=ëÜéØêÄäáã=éØê
âØíç=èØ=éç=ÄØàK=hØëÜáää~=èØ=ãØ
â~=ÇÜØåØ=ëâì~Çê~=ØëÜíØ=íØ=ãçë
éáäçíçà=éØêíÉà=äáãáíÉîÉ=íØ
ã~âáåØëI=é~ëá=âàç=Çç=íØ=áëÜíÉ
åàØ=éêçÄäÉã=éØê=íØ=ÖàáíÜØK
jìåÇçÜÉã=íØ=êÉëéÉâíçà=âØíç
âØëÜáää~=ÉÇÜÉ=éëÉ=íØ=ÖàáíÜØ=åÉ

àÉãá=íØ=é~Çìêì~ê=éØê=íØ=ëÜâì~ê
íÉ=Ñáíçêà~ÒI=â~=íÜØåØ
pÅÜìã~ÅÜÉêáK

Mick Schumacher: Fitorja do të vijë, por duhet durim 

Demaj u bashkohet motrave Hajdari
në elitën daneze

h~éáíÉåá~=É=hçëçîØëI=iÉçåçê~=aÉã~àI=åØ=ÉÇáÅáçåáå=É
~êÇÜëÜØã=Çç=íØ=äì~àØ=åØ=ÉäáíØå=Ç~åÉòÉK=^àç=â~
Ñáêãçëìê=éØê=Çó=îàÉí=ãÉ=ëâì~ÇêØå=oáåÖâçÄáåÖI=èØ
ØëÜíØ=éêçãçîì~ê=åØ=ÉäáíØK=qÉ=oáåÖâçÄáåÖì=à~åØ=ãçíê~í
j~êáÖçå~=É=^êäáåÇ~=e~àÇ~êáI=éç=~ëÜíì=êáéêÉòÉåíìÉëÉ=íØ
êØåÇØëáëÜãÉ=íØ=hçëçîØëK=aÉã~à=ØëÜíØ=ä~êÖì~ê=åÖ~
ëâì~Çê~=sÉåÇëóëëÉäI=èØ=Çç=íØ=äì~àØ=åØ=â~íÉÖçêáåØ=É
ÇóíØ=Ç~åÉòÉK=jØ=ÜÉêØí=aÉã~à=â~=äì~àíìê=éØê
pçåÇÉêàóëâÉå=ÇÜÉ=kóâçÄáåÖìåK=^àç=â~=äØåÇì~ê
äáÖ~ãÉåíÉí=ãØ=U=ã~êë=íØ=îáíáí=íØ=â~äì~ê=ÇÜÉ=ÉåÇÉ=ØëÜíØ
åØ=Ñ~òØ=êáâìéÉêáãáK=mçê=åØ=îÉêØ=éêáíÉí=íÛì=âíÜÉÜÉí
ëíØêîáíàÉîÉ=íØ=éäçí~K=

Zorc: Haalandi nuk do të largohet
nga Dortmundi

aêÉàíçêá=ëéçêíáî=á=_çêìëëá~=açêíãìåÇáíI=jáÅÜ~Éä=wçêÅI
â~=âçåÑáêãì~ê=ÉÇÜÉ=åàØ=ÜÉêØ=ëÉ=bêäáåÖ=e~~ä~åÇá=åìâ
Çç=íØ=ä~êÖçÜÉíK=kÉ=ÄØãØ=åàØ=ÇÉâä~ê~íØ=ëÜìãØ=íØ
è~êíØ=éØê=e~~ä~åÇáåK=sÉåÇáãá=åìâ=Çç=íØ=ãÉêêÉí=é~
_çêìëëá~=açêíãìåÇáåK=m~î~êØëáëÜí=ëÉ=âì=Çç=íØ
éØêÑìåÇçàãØ=åÉ=ëá=âäìÄI=bêäáåÖì=Çç=íØ=î~òÜÇçàØ=íØ
äì~àØ=éØê=açêíãìåÇáå=ëÉòçåáå=íàÉíØêÒI=â~=íÜØåØ=wçêÅK
_~êÅÉäçå~I=oÉ~ä=j~ÇêáÇá=ÇÜÉ=`ÜÉäëÉ~=à~åØ=îÉíØã=Çáë~
åÖ~=âäìÄÉí=É=áåíÉêÉëì~ê=éØê=íÛá=ëáÖìêì~ê=ëÜØêÄáãÉí=É
ëìäãìÉëáí=åçêîÉÖàÉòK

Aguero shkon te Barça nëse 
qëndron Messi 

pìäãìÉëá=pÉêÖáç=^ÖìÉêç=Çç=íØ=ä~êÖçÜÉí=ëá=äçàí~ê=á=äáêØ
åÖ~=j~åÅÜÉëíÉê=`áíó=åØ=ÑìåÇ=íØ=âØíáà=ëÉòçåáK=d~òÉí~
̂ pÒ=ê~éçêíçå=ëÉ=~êÖàÉåíáå~ëá=ØëÜíØ=á=Ö~íëÜØã=í~
åØåëÜâêì~àØ=âçåíê~íØå=ÇóîàÉ´~êÉ=ãÉ=_~êÅÉäçåØå=åØëÉ
iÉç=jÉëëá=èØåÇêçå=åØ=`~ãé=kçìÒK=POJîàÉ´~êá=åØ=íØ
â~äì~êØå=â~=èÉåØ=éàÉëØ=É=i~=iáÖ~ë=âìê=ãÄêçåíÉ
åÖàóê~í=É=^íäÉíáÅç=j~ÇêáÇáíK=

Mbappe po kërkon shtëpi në Madrid 

cáíçêÉí=É=åàØé~ëåàØëÜãÉ=íØ=mpdJëØI=âì=hóäá~å=jÄ~ééÉ
ØëÜíØ=éêçí~Öçåáëí=~ÄëçäìíI=åìâ=éç=~êêáàåØ=í~=ÄáåÇáå
äçàí~êáå=íØ=èØåÇêçàØ=åØ=cê~åÅØK=jÉÇá~=éêÉëíáÖàáçòÉ
dç~äÒ=ê~éçêíçå=ëÉ=OOJîàÉ´~êá=ØëÜíØ=ÇìâÉ=âØêâì~ê=åàØ
ëÜíØéá=åØ=j~ÇêáÇK=páé~ë=íÜ~ëÜÉíÜÉãÉîÉ=íØ=Ö~òÉí~îÉ
áÄÉêáâÉI=jÄ~ééÉ=Çç=íÛá=Ä~ëÜâçÜÉí=âØë~à=ëâì~ÇêÉ=åØ
ÑìåÇ=íØ=âØíáà=ëÉòçåáK=jÄ~ééÉI=á=Åáäá=É=ÑäÉí=ëé~åàáëÜíÉå
åØ=ãØåóêØ=íØ=éØêâêóÉêI=Çç=í~=âáëÜíÉ=ãà~Ñí=íØ=äÉÜíØ
âçãìåáâáãáå=ãÉ=ëÜçâØí=É=ëâì~ÇêØë=ëá=ÇÜÉ
áåëíêìâëáçåÉí=É=íê~àåÉêáíK=jÉÖàáíÜ~íØI=éØê=ãçãÉåíáåI
ëìäãìÉëá=Ñê~åÅÉò=ØëÜíØ=ÇìâÉ=ì=Ñçâìëì~ê=íÉ=iáÖ~=É
h~ãéáçåØîÉI=âì=ÇØëÜáêçå=í~=ÑáíçàØ=ãÉ=é~íàÉíØê=âØíØ
íêçÑÉK

pehroq=

ilka¦oI=OO=mofii J ^åÖäá~=ãìåÇ=íØ
ëÜéØêÄäÉÜÉíÒ=åÖ~=rbc^=éØê=êçäáå
É=íóêÉ=îÉåÇáãí~ê=åØ=ëÜâ~íØêêáãáå
É= éêçàÉâíáí= íØ= pìéÉêäáÖØëK= qÜÉ
dì~êÇá~åÒ= É= ëÜâêì~å= ~íØI= ÇìâÉ
ëÜéàÉÖì~ê=ëÉ=ëá=rbc^=ÇØëÜáêçå=í~
åàçÜØ= j~êâ= _ìääáåÖÜ~ãI= ëÜÉÑáå
ÉâòÉâìíáî= íØ= c^I= éØê= ãÉêáí~í= É
ãØÇÜ~= èØ= âáëÜíÉ= åØ= åÉÖçÅá~í~í
ãÉ= Öà~ëÜíØ= âäìÄÉí= É= ÅçéØíì~ê~
éØê= íØ= åÇêóëÜì~êK= hçåâêÉíáëÜíI
ëí~Çáìãá=á=içåÇêØëI=tÉãÄäÉóÒ=Eá
Åáäá= í~ëÜãØ=ãÄ~å=åìãêáå=ãØ= íØ
ã~ÇÜ= íØ= åÇÉëÜàÉîÉ= íØ= éä~åáJ
Ñáâì~ê~F=ãìåÇ=íØ=ëÜçÜØ=åàØ=êêáíàÉ
åØ= åÇÉëÜàÉí= É= Å~âíì~ê~= ÇìâÉ
ëÜÑêóíØòì~ê=éØêà~ëÜíáãáå=ÖàáíÜåàØ

É= ãØ= íØ= ãìåÇëÜØã= íØ= aìÄäáåáí
åÖ~=NO=èóíÉíÉí=éêáíØëÉ=EéØê=ëÜâ~â
íØ=é~ãìåÇØëáëØ=ëØ=fêä~åÇØë=éØê=íØ
Ö~ê~åíì~ê=åàØ=éØêèáåÇàÉ= íØ= ~ìÇáJ
ÉåÅØë= åØ= íêáÄìå~FK= pí~Çáìãá
̂ îáî~Ò=Çç=íØ=éêáëíÉ=â~íØê=åÇÉëÜàÉ
EP=íØ=Öêìéáí=éäìë=åàØ=Ñáå~äÉ=íØ=íÉíØFI
åàØ= éàÉëØ= É= íØ= Åáä~îÉ= ãìåÇ= íØ

íê~åëÑÉêçÜÉà=åØ=tÉãÄäÉóÒK= gç= íØ
ÖàáíÜØI= ãÉÖàáíÜ~íØI= ÇìâÉ= é~ëìê
é~ê~ëóëÜ=ëÉ=éä~åÉí=É=rbc^Jë=éØêÑJ
ëÜáàåØ=ÖàáíÜ~ëÜíì=ÇØëÜáêØå=éØê=í~
ëÜéØêÄäóÉê= oìëáåØI= åàØ= îÉåÇ= èØ
Ö~ê~åíçá=ãÉåàØÜÉêØ=åàØ=éØêèáåÇJ
àÉ=íØ=ã~ÇÜÉ=íØ=éìÄäáâìí=åØ=ëí~ÇáJ
ìãáå=pÜØå=mÉíÉêëÄìêÖÒK

Pas shkatërrimit të Superligës,
UEFA shpërblen Anglinë

ilp ^kdbibpI=OO=mofii J=içë=^åÖÉäÉë
`äáééÉêëá=á~=â~=Ç~äØ=íØ=íêáìãÑçàØ=ãÉ
êÉòìäí~íáå= NNTJNMR= åÇ~à= jÉãéÜáë
dêáòòäáÉëáí= åØ= pí~éäÉë= `ÉåíÉêÒI
ÇìâÉ= êÉÖàáëíêì~ê= âØëÜíì= ÑáíçêÉå= É
íêÉíØ= ê~ÇÜ~òá= ÇÜÉ= íØ= QOJíØå
ëÉòçå~äÉI= êÉòìäí~íÉ= âØíç= èØ= á~
ÄäáåÇçàåØ=éçòáí~í=åØ= òçåØå=éä~óJ
çÑÑÒ=íØ=êÉåÇáíàÉë=åØ=hçåÑÉêÉåÅØå=É
mÉêØåÇáãáíK= h~äáÑçêåá~åØí= É= åáëØå
ëÜìãØ=âÉè=í~âáãáå=ÇÜÉ=åØ=ÑìåÇ=íØ
Ñê~âëáçåáí= íØ= é~êØ= âáëÜáå= åàØ
Çáë~î~åí~òÜ= éêÉà= NR= éáâØëÜI
ãÉÖàáíÜ~íØ= êÉ~Öì~å= ëÜìãØ= ëÜéÉàí
ÇÜÉ=ãçêØå=âçåíêçääáå=É=äçàØëI=ÇìâÉ
éØêãÄóëìê= ÖàáíÜ´â~= Ñ~äØ= ÉÇÜÉ
ÑçêãØë= ãà~Ñí= íØ= ãáêØ= íØ= ÇóëÜÉë
iìâÉ=hÉåå~êÇ=É=j~êÅìë=jçêêáëI=èØ
ëÜØåì~å= RP= éáâØ= ëØ= Ä~ëÜâìI
êáâìéÉêì~å= NN= íçé~= ÇÜÉ= ÇÜ~åØ= Q
~ëáëíáãÉK=m~ë=Çó=ÜìãÄàÉîÉ=ê~ÇÜ~òáI
â~=êÉ~Öì~ê=ãà~Ñí=ãáêØ=ÉÇÜÉ=a~ää~ë
j~îÉêáÅâëáI= èØ= â~= Ñáíì~ê= ãÉ
êÉòìäí~íáå= NOTJNNT= åÇ~à= aÉíêçáí
máëíçåëáíI=åØ=åàØ=ëÑáÇØ=âì=îÉåÇ~ëáí
ÄØåØ=Ç~ääáãáå=îÉíØã=åØ=Ñê~âëáçåáå
É=ÇóíØI=é~ëá=éàÉë~=íàÉíØê=É=äçàØë=áëÜíÉ
É=Ä~ä~åÅì~êK=pääçîÉåá=iìâ~=açåèáè
áëÜíÉ= éêçí~Öçåáëí= ~Äëçäìí= éØê
a~ää~ëáåI= é~ëá= ëÜØåçá= PM= éáâØI
êáâìéÉêçá= NM= íçé~= åØ= í~ÄÉäØ= ÇÜÉ
ÇÜ~= V= ~ëáëíáãÉI=åÇØêë~= íÉ=aÉíêçáíá
ëéáâ~íØå= ~ãÉêáâ~åá= dê~åí= ÇÜÉ
â~å~ÇÉòá= gçëÉéÜI= ãÉÖàáíÜ~íØ
máëíçåëá=ãÄÉíá=åØ=îÉåÇáå=É= ÑìåÇáí

íØ= êÉåÇáíàÉë= åØ= hçåÑÉêÉåÅØå= É
iáåÇàÉëK= kàØ= åÖ~= ëÑáÇ~í= ãØ
ëéÉâí~âçä~êÉ=íØ=ãÄêØãàÉë=áëÜíÉ=~àç
É= òÜîáääì~ê= åØ= jçÇ~= `ÉåíÉêÒ= íØ
mçêíä~åÇáíI= ãÉ= qê~áä= _ä~òÉêë~í
îÉåÇ~ë=èØ=ì=ãéçëÜíØå=ãÉ=îÉíØã
åàØ= éáâØ= ÇáÑÉêÉåÅØ= NMRJNMS= åÖ~
aÉåîÉê=kìÖÖÉíëáK
pÑáÇ~=áëÜíÉ=íØêØ=âçÜØë=É=Ä~ä~åÅì~êI
íÉâë~=ãáèíØ=åÖ~=aÉåîÉêá=á~=ÇçäØå=íØ
òÖàáÇÜáå= ÖàáíÜ´â~= îÉíØã= åØ
ëÉâçåÇ~í=É= ÑìåÇáí= íØ= äçàØëI= Ñ~äØ=åàØ
ÑçêãÉ=ãà~Ñí=íØ=ãáêØ=ÉÇÜÉ=íØ=ëÉêÄáí
gçâáèI=èØ=ì=ëÜé~ää=ÉÇÜÉ=ãØ=á=ãáêá=á
åÇÉëÜàÉë=ãÉ=OR=éáâØI=V=êáâìéÉêáãÉ
É= R= ~ëáëíáãÉI= ÇìâÉ= äØåØ= åØ= ÜáàÉ
Ä~ëâÉíÄçääáëíáå= É= mçêíä~åÇáíI
a~ãá~å= iáää~êÇK= t~ëÜáåÖíçå
táò~êÇëá= ÄÉëçå= íÉâ= ~êêáíà~= É= åàØ
îÉåÇá= åØ= Ñ~òØå= Ñáå~äÉ= íØ= k_^JëØ
é~ëá= â~= ãéçëÜíìê= dçäÇÉå= pí~íÉ
t~êêáçêëáå= ãÉ= êÉòìäí~íáå= NNUJNNQI
ÇìâÉ=êÉÖàáëíêì~ê=âØëÜíì= ÑáíçêÉå=É=S
ê~ÇÜ~òáI=èØ=É=åÖàáí=éØêâçÜØëáëÜí=åØ
îÉåÇáå= É= NM= åØ= hçåÑÉêÉåÅØå= É

iáåÇàÉëI=ê~éçêíçå=pìéÉêëéçêíÒK=kØ
`~éáí~ä= låÉ= ^êÉå~Ò= íØ
t~ëÜáåÖíçåáí= ì= òÜîáääì~= åàØ= ëÑáÇØ
ãà~Ñí= áåíÉêÉë~åíÉI= ÜÉêØ= åØå
Ççãáåáãáå= É= åàØêØë= ëâì~ÇØê= ÇÜÉ
ÜÉêØ= åØå= Ççãáåáãáå= É= íàÉíêØëI
åÇØêë~= åØ= Ñáääáã= íØ= Ñê~âëáçåáí= íØ
â~íØêí=táò~êÇëá= É= é~= îÉíÉå=ãÉ= NN
éáâØ= Çáë~î~åí~òÜI= éçê= á~= Ççäá= íØ
êÉ~äáòçàØ= åàØ= éØêãÄóëàÉ= íØ
´ãÉåÇìêK=kàØ= êçä=éêçí~Öçåáëíá=éØê
t~ëÜáåÖíçå= táò~êÇëáå= é~íá= ÉÇÜÉ
Ä~ëâÉíÄçääáëíá= ~ãÉêáâ~å= _ê~ÇäÉó
_É~ä=èØ=ëÜØåçá=OV=éáâØI=êáâìéÉêçá=NM
íçé~= åØ= í~ÄÉäØ= ÇÜÉ= ÇÜ~= Q= ~ëáëíÉI
åÇØêë~=íÉ=t~êêáçêëá=ëéáâ~íØå=lìÄêÉ
ÇÜÉ= mççäÉK= kØ= ëÑáÇ~í= É= íàÉê~
â~å~ÇÉòØí= É= qçêçåíç= o~éíçêëáí
íêáìãÑì~å= ãÉ= êÉòìäí~íáå= NNQJNMP
åÇ~à= _êççâäóå= kÉíëáíI= `äÉîÉä~åÇ
`~î~äáÉêëá= ãéçëÜíá= `ÜáÅ~Öç= _ìääëá
ãÉ=ëÜáÑê~í=NONJNMRI=åÇØêë~=mÜçÉåáñ
pìåëá= á~= Ççäá= íØ= ÑáíçàØ= NNPJNNS= åØ
íê~åëÑÉêíØå= åÇ~à= mÜáä~ÇÉäÜéá~
TSÉêëK

Clippersat dhe Washingtoni 
vijojnë serinë e fitoreve

mêÉëáÇÉåíá= á= oÉ~ä= j~ÇêáÇáí= ÇÜÉ= á
pìéÉêäáÖØë= bîêçéá~åÉI= cäçêÉåíáåç= mÉêÉòI
åìâ= ÜÉè= ÇçêØ= åÖ~= âó= éêçàÉâíI= ëÜÉÜ
éØêé~ê~=ÇÜÉ=~âìòçå=~ëÜéØê=rbc^Jå=ÇÜÉ
cfc^JåW=aÉëÜØå=íØ=å~=îêáëåáåI=~=íÜì~=ëÉ
âáëÜáã= äØëÜì~ê= åàØ= ÄçãÄØ= ~íçãáâÉK=kØ
àÉíØå= íáãÉ= åìâ= âáëÜ~= é~êØ= â~è= ëÜìãØ

~ÖêÉëáîáíÉíI= ~ÖêÉëáîáíÉí= á= ~êÇÜìê= åÖ~
åàÉêØò= èØ= åìâ= ÇØëÜáêçàåØ= íÛá= ÜìãÄ~ëáå
éêáîáäÉÖàÉí= É= íóêÉK= pìéÉêäáÖ~= åìâ= â~
îÇÉâìêI= íÜçåØ= èØ= gìîÉ= ØëÜíØ= íØêÜÉèìêI
éçê=åìâ=ØëÜíØ=âØëÜíìK=qÜçåØ=ÖàáíÜ~ëÜíì
èØ=jáä~å=â~=áâìêI=éçê=~ë=âàç=åìâ=ØëÜíØ=É
îØêíÉíØK= bÇÜÉ= ÉâáéÉí= ~åÖäÉòÉ= à~åØ= ÉåÇÉ

éàÉëØ= É= âØíáà= éêçàÉâíá= ~ëÜíì= ëá= ÉÇÜÉ
_~êÅÉäçå~K= gÉãá= íØ= ÖàáíÜØ= ÄêÉåÇ~= âØíáà
éêçàÉâíá= é~ëá= éØê= íØ= Ç~äØ= ÇìÜÉí= íØ
é~Öì~ëÜ=éÉå~äáíÉíÉíK=jÉë=NO=âäìÄÉîÉ=â~
èÉåØ=ÖàáíÜåàØ=åàØ=âäìÄ=~åÖäÉò=èØ=â~=èÉåØ
ãØ= é~â= á= ÄáåÇìê= ëÉ= íØ= íàÉêØíI= ãØ= é~ë
áåÑÉâíçá= ÉÇÜÉ=éàÉëØå= íàÉíØêK=mêçàÉâíá= óåØ

åìâ=ØëÜíØ=åàØ=â~ãéáçå~í= á=ãÄóääìêI=éçê
íØ= êáåàíØ= ëçí= ÇØëÜáêçàåØ= íØ= ëÜçÜáå= åàØ
ëÑáÇØ= k~Ç~äJcÉÇÉêÉê= ´Çç= à~îØK= cìíÄçääá
ØëÜíØ= ~ëÑáâëì~ê= åÖ~= âêáò~I= åìâ= Çç= íØ
~êêáàãØ= ÇÉêá= åØ= îáíáå= OMOQ= åØëÉ= åìâ
~êêáàãØ= íØ= ÖàÉàãØ= ãØ= ëÜìãØ= é~ê~ÒI= â~
ëÜíì~ê=mÉêÉòK

Perez: Milani dhe Juve nuk janë tërhequr, kush del paguan 



12 E PREMTE, 23 PRILL 2021 PUBLICITET 

 
 

 
Republika e Kosovës 

   Republika Kosovo-Republic of Kosovo 
 Kuvendi - Skupština – Assembly 

 
                                                                                                
Kuvendi i Republikës së Kosovës, në mbështetje të nenit  60 të Ligjit Nr. 06/L-082 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, shpall: 

 
KONKURS  

 
Për zgjedhjen Komisionerit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi  

                                                                                                
 

Funksioni i Komisionerit: 
 

Komisionari është udhëheqësi i Agjencisë për Informim dhe Privatësi, e cila  është 
autoritet i pavarur, përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit për mbrojtjen 
e të dhënave personale dhe qasjes në dokumente dhe informacione publike. Komisionari 
zgjidhet nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me shumicën e votave të të gjithë 
deputetëve të tij, për një mandat pesë (5) vjeçar, me mundësi rizgjedhjeje edhe për një 
mandat shtesë. 
 
Kriteret e përzgjedhjes: 
 
Kandidatët për komisionar duhet t’i plotësojnë kriteret si në vijim: 
 
1.1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës; 
1.2. Të kenë diplomë universitare në njërën nga këto fusha: juridik, administratë publike 
       apo marrëdhënie ndërkombëtare; 
1.3. Të kenë, së paku, tetë (8) vite përvojë pune profesionale, nga të cilat, së paku, 
       pesë (5) vite përvojë në pozita udhëheqëse; 
1.4. Të mos kenë qenë të dënuar me vendim të formës së prerë për vepër penale apo 
        të mos ketë pasur aktakuzë gjatë pesë  viteve të fundit. 
1.5. Të kenë integritet të lartë moral dhe profesional; 
1.6. Të kenë përvojë dhe njohuri të dalluara në fushën e mbrojtjes së të drejtave të 
        njeriut. 
1.7. Të mos jenë larguar nga puna ose shërbimi civil me masë disiplinore; 

 
 
 

 

 
Republika e Kosovës 

   Republika Kosovo-Republic of Kosovo 
 Kuvendi - Skupština – Assembly 

 
                                                                                                
Na osnovu lana 60. Zakona br. 06/L-082 o zaštiti li nih podataka, Skupština 
Republike Kosovo, raspisuje:  

 
KONKURS   

 
O izboru Poverenika Agencije za informisanje i privatnost  

 
 
Funkcija poverenika:  

 
Poverenik je rukovodilac Agencije za informisanje i privatnost koji je nezavisni organ, 
odgovoran za nadzor sprovo enja zakonodavstva za zaštitu li nih podataka i pristup 
javnim dokumentima i informacijama. Poverenik se bira od strane skupštine Republike 
Kosovo ve inom glasova svih njenih poslanika, na mandat od pet (5) godina, uz 
mogu nost ponovnog izbora na još jedan mandat.  
 
Kriterijumi izbora:  
 
Kandidati za poverenika trebaju ispuniti slede e kriterijume:  
 
1.1. Da bude državljani Republike Kosovo;  
1.2. Da ima univerzitetsku diplomu u jednoj od slede ih oblasti: pravi fakultet, fakultet 
javne uprave ili fakultet me unarodnih odnosa;  
1.3. Da ima najmanje osam (8) godina profesionalnog radnog iskustva, od kojih, 
najmanje treba imati pet (5) godina na rukovode im pozicijama;  
1.4. Da nije osu ivan pravosnažnom presudom za krivi no delo ili da nije imao 
podignutu optužnicu tokom pet poslednjih godina;  
1.5. Da ima visok moralni i profesionalni integritet;  
1.6. Da ima iskustva i istaknuto znanje u oblasti zaštite ljudskih prava;  
1.7. Da ne bude otpušten sa posla ili civilne službe disciplinskom merom;  

1.8. Të mos kenë ushtruar asnjë funksion në parti politike gjatë pesë (5)  viteve të fundit. 
1.9. Nuk duhen të jenë deputetë të Kuvendit në legjislaturën e Kuvendit të Republikës së 

Kosovës, që i zgjedhin ata, apo të kenë qenë anëtarë të kabinetit qeveritar në 
mandatin 

       e fundit. 
 
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten këto dokumente përcjellëse:  
 

 Dëshmia për përgatitjen shkollore dhe profesionale; (diplomat nga universitetet 
jashtë vendit, duhet të jenë të nostrifikuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 
Teknologjisë); 

 Letra motivuese;  
 Biografi (CV ); 
 Dëshmia se është shtetas i Republikës së Kosovës; 
 Dëshmia për përvojën e punës (duke bashkangjitur edhe raportin nga Trusti 

pensional); 
 Dëshmia se nuk është i dënuar për vepër penale me vendim te formës se prerë si 

dhe të mos ketë pasur aktakuzë gjatë pesë (5) viteve të fundit. 
 

PROCEDURA E KONKURIMIT 
 
Aplikacionet duhet të dërgohen jo më vonë se deri më  07.05.2021,  në orën 16:00. 
 
Aplikacionet dërgohen personalisht ose me postë në adresën: 
Ndërtesa e Kuvendit të Republikës së Kosovës, Prishtinë (Rr. “Nëna Terezë” pa nr., 
Drejtoria e  Personelit, Zyra N-217).  
 
Aplikacionet mund të merren në këto vende: 
 
Forma e shtypur: në recepcionin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, 
Prishtinë, rr. “Nëna Terezë” pa nr. ose  
Forma elektronike: faqja e internetit e Kuvendit të Republikës së Kosovës 
www.assembly-kosova.org 
Informata të tjera plotësuese mund të merren,  çdo ditë pune deri në orën 16:00, në 
numrat e telefonit: 038 211-182, 038 211-648 dhe  044 567-041. 
 
Aplikacioni duhet të dorëzohet së bashku me dokumentet e kërkuara. 
Përdorimi i aplikacionit  të gabueshëm dhe të pakompletuar me të dhënat e kërkuara dhe 
me të dhëna të paraqitura me vonesë, konsiderohet i pavlefshëm.  

1.8. Da nije vršio nikakvu funkciju u politi koj stranci tokom pet (5) poslednjih godina.  
1.9. Ne smeju biti poslanici skupštine u sazivu skupštine Republike Kosova koji ih bira, 
ili koji su bili u Kabinetu Vlade u proteklom mandatu.  
 
Prijavi treba priložiti prate u dokumentaciju:  
 

 Dokaz o školskoj i stru noj spremi; (diplome iz  stranih univerziteta  moraju biti  
nostrifikovane  od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju) 

 Propratno pismo;  
 Biografija (CV); 
 Dokaz da je državljanin Republike Kosovo;  
 Dokaz o radnom iskustvu (u prilogu dostaviti i izveštaj penzijskog trusta);  
 Dokaz da nije osu ivan za krivi no delo pravosnažnom presudom i da nije imao 

optužnicu tokom pet (5) poslednjih godina.  
 

PROCEDURA  KONKURISANJA  
 

Aplikacije se dostavljaju najkasnije do 07.05.2021. godine u 16:00 asova. 
 
Aplikacije  se dostavljaju li no ili putem pošte, na adresu: 
Zgrada Skupštine Republike Kosova, Priština (Ul. „Majka Tereza“ bb., Direkcija osoblja, 
Kancelarija N-217). 
 
Aplikacije se mogu uzeti u ova mesta: 
 
Štampana forma: u recepciji Zgrade Skupštine Republike Kosova, Priština, ul.“Majka 
Tereza“ bb.  ili u  
Elektronskom obliku: internet–stranica Skupštine Republike Kosova –  
www.assembly-kosova.org  
 
Ostale dopunske informacije mogu se dobiti svakog radnog dana  u 16:00 asova, na 
brojeve telefona: 038 211-182, 038 211-648 i 044 567-041. 
 
Aplikaciju treba dostaviti uz tražena dokumenta. 
Koriš enje pogrešne, ili aplikacije koja nije kompletirana sa traženim podacima, kao i 
podaci dostavljeni sa zakašnjenjem, smatraju se  nevaže im.  



� “Albanika” SH.P.K. shpall të pavlefshme
certifikatën e biznesit me nr. 80657471. Delvina
Krasniqi shpall të pavlefshme dëftesat e kl Vl - lX
shfmu " Ibrahim Fehmiu " Prizren.

� Serdar Spahi shpall të pavlefshme dëftesat
certifikatën diplomën shme " Ymer Prizreni "
Prizren. 

� "R Architects " ShPK shpall të pavlefshme
certifikatën e biznesit 71214273 Prizren.

� Besnik Hashani shpall të pavlefshme katër
dëftesat, certifikatën si dhe diplomën e shkollës
së mesme “Koxhë Kadri Prishtina” Prishtinë.

� N.N Besi shpall të pavlefshme certifikatën e
biznesit me nrb: 71067157

� Gëzim Jashari shpallë të pavlefshme dëftesën
e shkollës  fillore  "Andon z . Çajupi"

� Kujtim Zeneli shpall të pavlefshme diplomën
dhe dëftesën e SHMLM " Dr Xheladin Deda".

� Jap banesë me qira  afër 60 m2, kati III-Lagja
Mati 1 Rr.Z3-Si Theodor Muzaka nr.14. në
Prishtinë. Banesa posedon dhoma gjumi dhe 
sallon, kuzhinë, korridor banjo ballkon . Banesa
është e mobiluar komplet, preferoj ta jap
banesën me qira për afat të gjatë. 
Tel: +38344185233.

� Lëshoj banës me qira në lagjen “Dardania” në
Prishtinë. Banesa ka 50 m2, me inventar të 
kompletuar, banesa ka kuzhinë me sallon, teras,
banjo një dhomë gjumi, shpajz dhe korridor,
banesa lëshohet për një qift ose për dy vajza. 
Tel: 044171328.

� Lëshoj shtëpinë me qira në lagjen Velania, pa

pagesë sepse shtëpia ka nevojë për përkujdesje

ndërsa shpenzimet mujore ti bëjë vetë banuesi si:

ujë rrym bërllok, Tel: 044-608-626.

� Lëshoj banës me qira për student apo 

familjar në lagjen "Mati 1" Rr.  "Muharrem Fejza",

banesa është 70 m2 dhe i plotëson të gjitha kushtet,

kati dytë ndërtim i ri tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qira, banesa është 
ndërtim i ri dhe gjendet në lagjen "Mati 1" rruga
"Muharrem Fejza" Prishtinë. Tel: 044-686-900.

� Lëshoj banesë me qera në lagjen "Mati 1"
përball "Super Vivës", me sipërfaqe mbi 50 m2,
kati dytë me ngrohje, klimë, ashensorë  etj,
çmimi 200 €uro. Tel: 044-185-233.
� Lëshoj banesë me qira garsoniere në Ulpian
kati i parë, posedon tre shtretër dhe e mobiluar.
Preferohet për studenta ose studente, një qift
apo të tjerë. Çmimi është 185 euro. 
Tel: 044-812-875.

� Lëshoj garsonjer me qira në lagjen Ulpiana
kati i parë. Banesa është e mobiluar dhe i 
plotëson të gjitha kushtet për banim, preferohet
për një qift apo tre studentë, mund të merret
për kohë të shkurt apo të gjatë. Çmimi është 180
Euro. Tel: 044-812-875.

� Urgjentisht kërkoj një banesë me qera ne
Prishtine. Banesa duhet të ketë 1 ose 2 dhoma
gjumi e mobiluar ose bënë edhe e pa mobiluar.
Çmimi prej: 200-250 €. Tel: 045-660-188

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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Duke u bazuar në Ligjin Nr. 03/L-214 për Vlerësimin e Ndikimit në

Mjedis, Neni 20, pika 2 dhe 4, Kompania “ Parallova For Investment

L.L.C. Prishtinë në bashkëpunim me Ministria e Mjedisit, Planifikimit

Hapsinor dhe Infrastrukturës, organizojnë:  

DEBAT PUBLIK

Për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit në Mjedis për Thërmimin dhe

seperimin e shkembijve diabazeve ne Z.K. Parallovë, Komuna e

Novobërdës.

Njoftohet  publiku i interesuar se më datën  17.05.2021 në ora 10:00 në

në  Lokalet e Hotel  Geneva i cili  gjindet ne Parallove komuna e

Novoberdedo të organizohet  debat publik nga Kompania “ Parallova

For Investment L.L.C. Prishtinë, në bashkëpunim me Ministrinë e

Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës.

Debati publik do të organizohet për Raportin e Vlerësimit të  Ndikimit

në Mjedis për Thermimin dhe seperimin e shkembijve diabazeve ne

Z.K. Parallovë, Komuna e Novobërdës.

Debati Publik do të organizohet edhe në mënyrë virtuale në platformën

ZOOM 

Platforma ZOOm Linku:

https://us04web.zoom.us/j/3551128793?pwd=UmQvcFNUNGQrZVF

OM3RnU0d2K283Zz09

Në linkun e mëposhtëm  mund të gjeni raportin e VNM-së për

kompaninë “ Parallova For Investment L.L.C. Prishtinë për Thermimin

dhe seperimin e shkembijve diabazeve ne Z.K. Parallovë, Komuna e

Novobërdës.

https://mea.rks-gov.net/dokumentet_dhe_publikimet/279/publikimet

Pjesëmarrja e juaj na ndihmon ne implementimin e projektit.

Njoftim për mbrojtje publike të Punimit

të Doktoratës

Njoftohen të gjithë të interesuarit se me datë

05.05.2021 (e mërkure,) prej orës 10:00, në

Fakultetin Ekonomik (salla e profesorëve),

kandidati MSc. Agim Thaqi i nënshtrohet

mbrojtjes publike të Punimit të Doktoratës

me temën: “Aplikimi i marketingut të

produkteve bujqësore dhe efektet e tij në

rritjen e konkurrueshmërisë në treg”, me

mentor Prof.Asoc.Dr. Besim Beqaj, para

komisionit profesional, në përbërje prej:

Prof. Dr. Nail Reshidi - kryetar i

komisionit,

Prof. Asoc. Dr. Visar Rrustemi - anëtare e

komisionit,

Prof. Dr. Gjokë Uldedaj- anëtar i jashtëm i

komisionit (Universiteti Bujqësor i

Tiranës).
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Ndërmarrja Publike Lokale "Prishtina Parking" Sh. 
A. Prishtinë 

 

 
 

 
Në bazë të dispozitave të Nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, si dhe Udhëzimit Administrativ (MPMS) Nr. 07/2017 
për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Ndërmarrja Publike Lokale “Prishtina Parking” Sh. A. 
Prishtinë, shpallë: 

 

K O N K U R S E T 
 

Për pozitat: 
 

I. Shef/e i/e Kabinetit, një (1) 
Kabineti i KE-së 

 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Të ushtrojë detyrën e shefit të kabinetit dhe të shërbejë si ndihmës i lartë i KE-së; 
 Të menaxhojë procesin e punës në zyrën e KE-së lidhur me përgatitjen, lëshimin dhe komunikimin e vendimeve, 

udhëzimeve dhe urdhëresave KE-së dhe të kujdeset për sigurimin e respektimit të tyre; 
 Të ketë nën kontroll njoftimet substanciale të punës së KE-së dhe që të ketë mundësi të menaxhojë në emër të 

KE-së një numër të madh të çështjeve të ndërlikuara që dalin nga ushtrimi i detyrave të cilat janë në mandatin e 
KE-së; 

 Të bëjë adresimin e saktë në marrjen dhe ofrimin e përgjigjeve për të gjitha fushat e veprimit të njësive 
organizative të Ndërmarrjes në raport me Zyrën e KE-së; 

 Të jap njoftime (të informojë) përmbajtesore rreth politikave dhe proceseve administrative, dhe të menaxhojë 
një sërë çështjesh të ndërlikuara për KE-në; 

 Të organizojë punën dhe menaxhimin efikas të aktiviteteve të përditshme të zyrës së KE-së dhe ndërlidhjen e 
drejtorive, departamenteve dhe njësive tjera organizative të ndërmarrjes me zyrën e KE- së; 

 Të hartojë shkresa, vendime, udhëzime dhe akte të tjera për Zyrën e KE-së; 
 Të bashkëpunojë me udhëheqësit e drejtorive, departamenteve, dhe njësive tjera të ndërmarrjes sipas udhëzimeve të 

KE-së lidhur me koordinimin për realizimin e aktiviteteve të tyre; 
 Përgatitjen e raporteve periodike mbi aktivitetet organizative dhe çështjeve që kërkojnë shqyrtim nga KE-ja; 
 Sigurimin, klasifikimin, mirëmbajtjen dhe ruajtjen e akteve dhe dokumenteve në Zyrën e KE-së; 
 Pjesëmarrjen në mbledhjet e ndryshme të KE-së, mbajtjen e shënime dhe hartimin e procesverbaleve sipas nevojës; 
 Ofron këshilla profesionale dhe ndihmon realizimin e agjendës së punës për KE-në në zhvillimin dhe arritjen e 

objektivave të punës. 
 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Kandidati/tja duhet të ketë të përfunduar Fakultetin Ekonomik në sektorin e Menaxhmentit, përparësi kanë 
kandidatët të cilët kanë të përfunduara studimet Master gjithashtu në fushën: Ekonomi, Menaxhment, 
Informatikë. 

 Trajnimet për zhvillim dhe avancim akademik në fushën e Ekonomisë, Menaxhmentit, Administrim Biznesi etj, 
kanë përparësi; 

 Të ketë së paku pesë (5) vite përvojë pune profesionale, përfshirë së paku tre (3) vite në pozitë 
drejtuese/menaxhuese dhe eksperiencë në Menaxhim, Administratë; 

 Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur; 
 Të ketë njohuri të duhura për menaxhimin strategjik të ndërmarrjeve; 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
 

III. Zyrtar/e për Trajnime dhe Avancime, dy (2) Departamenti i 
Administratës, Sektori për Trajnime dhe avancime 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Mbështetë Menaxherin e Sektorit për hartimin dhe realizimin e programit në kuadër të trajnimeve të vazhdueshme 
dhe fillestar; 

 Propozon kurse trajnuese në frymën e zhvillimeve të reja; 
 Mbështet Menaxherin e Sektorit në planifikimin dhe realizimin e programeve trajnuese për trajnuesit dhe 

mentorët e trajnimit fillestar; 
 Siguron mbështetje administrative, duke mirëmbajtur kalendarin dhe orarin e trajnimeve, informuar trajnuesit dhe 

pjesëmarrësit për kohën dhe datën e trajnimit; 
 Siguron mbështetje administrative, duke mbajtur kontakte me trajnuesit dhe pjesëmarrësit në trajnimet e 

vazhdueshme; 
 Përcjellë mbarëvajtjen e trajnimeve, provimeve gjatë trajnimit, zbatimin e agjendës, kalendarit dhe orarit trajnues, 

mban të dhënat për pjesëmarrjen, dosjet e përfituesve dhe evidencat për vijueshmërinë e tyre në trajnime; 
 Ndihmon në planifikimin, organizimin, hartimin, koordinimin dhe vlerësimin e programeve trajnuese dhe 

planin e punës, si dhe harton raportet për mbarëvajtje të trajnimeve; 
 Kryen detyra tjera të parashtruara nga mbikëqyrësi. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Shkollimi Universitar; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Trajnime dhe Avancime duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 

 Te ofroj alternativa qe nxisin rezultate afariste pozitive te ndermarrjes. Te zbatoje ne praktike te gjitha vendimet e 
Bordit te Drejtoreve si dhe  detyrat e deleguara nga KE. 

 Të ketë aftësi për të kuptuar dhe interpretuar të dhënat financiare për vendimmarrje; 
 Shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim; 
 Njohuri të mira për mbikëqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit; 
 Shkathtësi të nivelit të lartë në komunikim dhe negocim; 
 Zotësi për t’u përshtatur në situata të pa -planifikuara; 
 Qasje fleksibile ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e problemeve; 
 Shkathtësi  kompjuterike  të  aplikacioneve  të  programeve  (Word,  Excel,  Power  Point,  Access, Microsoft 

Project); 
 Të jetë i/e pavarur dhe të ketë nivel të lartë të integritetit përgjatë aktiviteteve në ndërmarrje; 
 Të ketë aftësi për të krijuar raporte të mira pune dhe raporte ndër personale. 

 
Procedura e Konkurrimit: 

 
Kandidati-ja për pozitën Shef/e i/e Kabinetit duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
II. Zyrtar/e për zhvillim të biznesit, dy (2) Departamenti i 

Operimeve, Sektori për Zhvillim të biznesit 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Është përgjegjës për punën në lëshimin e marrëveshjeve (kontratave), bën verifikimin e 
dokumentacioni të nevojshëm për vendeparkimet; 

 Mban evidenca për çdo marrëveshje (kontratë) për vendeparkimi; 
 Është përgjegjës për menaxhimin e vendeparkimeve individuale; 
 Është përgjegjës për zbatimin e rregullave dhe urdhëresave të Kryeshefit Ekzekutiv. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Shkollimi Universitar (Preferohet Fakulteti Ekonomik); 
 Së paku një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Preferohet të ketë patentë shofer, kategoria B. 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për zhvillim të biznesit duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 

 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
IV. Zyrtar/e Administrativ/e, gjashtë (6) 

 
Departamenti i Administratës, Sektori për Marrëdhënie me publikun 

 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Përgjegjës/e për punën në lëshimin e marrëveshjeve (kontratave), bën verifikimin e dokumentacioni të nevojshëm 
për vendeparkingje; 

 Mban evidenca për çdo marrëveshje (kontratë) për vendeparkingje; 
 Përfaqësimin e ndërmarrjes në këmbimin e informatave të cilat lidhen me procesin dhe zhvillimet e punës brenda 

ndërmarrjes me qëllim të krijimit të një imazhi (opinioni) sa më të mirë për ndërmarrjen; 
 Është përgjegjës/e për zbatimin e rregullave dhe urdhëresave të Kryeshefit Ekzekutiv. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Shkollimi Universitar; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e Administrativ/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 
 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
 

V. Punëtor/e Teknik/e  Administrativ/e (Helpdesk), katër (4) 
Departamenti i Operimeve, Sektori për Zhvillim të biznesit 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 
 Të ndihmoj në të gjitha çështjet administrative; 
 Të përgatis dokumente dhe dosje në rast nevoje; 
 Pranimin dhe përcjelljen e kërkesave zyrtare; 
 Dorëzimi dhe evidentimi i materialeve të palëve; 
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 Rregullimin dhe klasifikimin e dokumentacionit; 
 Është përgjegjës/e për zbatimin e rregullave dhe urdhëresave të Kryeshefit Ekzekutiv. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Diploma e Shkollës së Mesme; 
 Preferohet të ketë përvojë pune; 
 Preferohet të ketë kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Asistent/e Administrativ/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje e noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
VI. Recepsionist/e, një (1) 

Kabineti i KE-së 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Përgjigjet në thirrjet telefonike, përcakton qëllimin e tyre dhe i transferon, përcjell ato tek zyrtarët apo njësit 
organizative përkatës; 

 Përgjigjet pyetjeve lidhur me ndërmarrjen dhe orienton palët për realizimin e kërkesave të tyre si dhe jep 
informacione tjera; 

 Pranon informatat përmes telefonit dhe faxit dhe i përcjell ato tekë zyrtarët përkatës; 
 Mirëpret vizitorët në ndërmarrje, përcakton qëllimin e vizitës së vizitorëve dhe i njofton zyrtarët përkatës të 

ndërmarrjes lidhur me vizitorin; 
 Monitoron hyrjen dhe daljen e vizitorëve dhe i pajis me leje kalime nëse kërkohet për qasje në ndërmarrje; 
 Pranon dhe regjistron postën zyrtare dhe adreson tek zyrtarët apo njësit organizative përkatëse të ndërmarrjes; 
 Kryen edhe detyra tjera në përputhje me Ligjet dhe Rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme 

kohë pas kohe nga mbikëqyrësi. 
 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Diploma e Shkollës së Mesme; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Recepsionist/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

VIII. Punëtor/e Teknik/e, njëzet (20) 
 
Departamenti i Operimeve, Sektori i parkingjeve me laura 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Kujdeset për nivelin e pastërtisë së hapësirave të vendparkigjeve; 
 Pastrimi i rregullt i hapësirës, mirëmbajtjen e gjelbërimit; 
 Njofton për të gjitha dëmet dhe defektet në hapësirat e vendeperakingjeve; 
 Kujdeset për ruajtjen e objektit dhe pajisjeve në vendeparkingje; 
 Kryen edhe pune të tjera sipas kërkese së menaxherit. 

 
Kualifikimi dhe pegatitja profesionale: 

 Diploma e Shkollës së Mesme; 
 Kërkohet të ketë shkathtësi dhe përgjegjësi të lartë në punë; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi; 
 Preferohet të ketë patentë shofer, kategoria B. 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Punëtor/e Teknik/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
IX. Kontrollor/e, njëzet e pesë (25) 
 
Departamenti i Operimeve, Sektori i Kontrollorëve dhe Bllokuesve në vendparkime 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Kontrollimi i korrektësisë së parkimit në parkingjet rrugore dhe lëshimi i dënimeve kontraktuale; 
 Merr nga dispeçeri kompjuterin portativ në fillim të ndërrimit dhe lajmërohet për punë në të; 
 Vizita në vendet e përcaktuara; 
 Evidentimin e veturave, përkatësisht shfrytëzuesve të parkingjeve të cilët kanë bërë shkelje të dispozitave të 

rregulloreve të ndërmarrjes për organizimin dhe mënyrën e pagesës së parkimit; 
 Në kompjuterin portativ regjistron të dhënat e automjetit dhe lokacionin e shkeljes; 
 Lëshon urdhrin për pagesën e dënimit kontraktual, shfrytëzuesit të parkimit i/e cili/a ka bërë shkeljen e 

rregulloreve të ndërmarrjes; 
 Pas përfundimit të ndërrimit e kthen kompjuterin portativ tek Dispeçeri. 

 
Kualifikimi dhe pegatitja profesionale: 

 Diploma e Shkollës së Mesme; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune relevante; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi; 
 Preferohet të ketë patentë shofer, kategoria B. 

 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
VII. Inkasant/e, njëzet (20) 

 
Departamenti i Operimeve, Sektori i parkingjeve me laura 

 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Të kenë cilësi të menaxhimit, faturave, të hollave dhe besueshmëri, cilësi të komunikimit me konsumator, 
aftësi të marrjes së përgjithësive material; 

 Të identifikoj konsumatorët e ri, të përcjell gjendjen e konsumatorëve ekzistues, të ngarkohet me fatura, të 
inkasoj, të dorëzoj pazarin ditore çdo ditë; 

 Të mbajë shënime për secilin konsumator, kërkesave, ankesave dhe sugjerimeve dhe t’i delegoj ato për shqyrtim; 
 Të menaxhoj vonesat në pagesa së bashku me udhëheqësin e sektorit; 
 Të realizoj normën e inkasimit sipas akteve normative në fuqi të ndërmarrjes. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Diploma e Shkollës së Mesme; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune relevante; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Preferohet të ketë patentë shofer, kategoria B. 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Inkasant/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 

Procedura e Konkurrimit 
Kandidati-ja për pozitën Kontrollor/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
X.  Bllokues/e, katër (4) 
 
Departamenti i Operimeve, Sektori i Kontrollorëve dhe Bllokuesve në vendparkime 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Verifikimi i pagesës se parkingut; 
 Bllokimi i automjetit; 
 Kryeshefi Ekzekutiv mund ta ngarkojë me detyra tjera sipas rasteve emergjente të ndërmarrjes; 
 Në rast të mungesës së zyrtarëve tjerë me urdhëresë të Kryeshefit Ekzekutiv mund t’i zëvendësojë dhe ti kryen 

detyrat tjera; 
 Kryen edhe detyra tjera që lidhen me përshkrimin e detyrave të punës, si dhe detyrave të ngarkuara nga Kryeshefi 

Ekzekutiv. 
 
Kualifikimi dhe pegatitja profesionale: 

 Diploma e Shkollës së Mesme; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune relevante; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi; 
 Patentë Shoferi kategoria B. 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Bllokues/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 
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XI. Zyrtar/e për Financa, një (1) 
 
Departamenti i Financave, Sektori i Financave 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Përgatitë pasqyrat financiare mujore dhe raporte të ndryshme duke mbledhur dhe analizuar informatat e 

kontabilitetit ; 
 Pranon, regjistron dhe mirëmban faturat dhe dokumentet burimore në dosje, dhe sigurohet që ato janë të 

plota; 
 Të njoh mirë programet financiare dhe t’i paraqesë në kohë dhe me saktësi llogaritë e inventarit, 

klientëve, furnitorëve, etj.; 
 Ka përgjegjësi të ndërtojë një sistem raportimi financiar sipas kërkesave të Kryeshefi Ekzekutivë; 
 Administron procedurat financiare dhe garanton saktësinë e regjistrimit të veprimeve financiare; 
 Kujdeset për aplikimin e rregullt të ligjit mbi kontabilitetin , rregullave ekonomike –financiare; 
 Të përgatis të dhënat e kompanisë për auditim në fund të vitit si dhe çfarëdo tjetër detyrë të përcaktuar 

nga Kryeshefi Ekzekutivë. 
 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar (Ekonomik); 
 Më shumë se dy (2) vite përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Financa duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti Pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
 
XII.  Zyrtar/e Kontabiliteti, një (1)  
 
Departamenti i Financave, Sektori i Kontabilitetit 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Regjistrimet kontabël të transaksioneve të biznesit; 
 Lëshimi dhe regjistrimi i faturave të shitjes dhe të gjitha dokumenteve tjera dalëse; 
 Mbajta e librave të shitje dhe blerjes; 
 Ofron informata relevante dhe me kohe sipas kërkesave të Menaxhmentit të ndërmarrjes; 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar (Ekonomik); 
 Më shumë se një (1) vit përvojë pune relevante; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Preferohet të ketë patentë shofer, kategoria B. 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Arkëtar/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
 

XIV. Zyrtar/e Ligjor/e, një (1) 
 

Departamenti i Administratës, Sektori Ligjor 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Përpilon kontrata dhe anekse; 
 Përpilon kontrata dhe anekse për personel; 
 Siguron përfaqësimin gjyqësor për mbrojtjen e ndërmarrjes në të gjitha shkallët gjyqësore dhe administrative, 

civile, penale, përmbarues në të gjitha nivelet në pajtim me legjislacionin në fuqi; 
 Është përgjegjës për ofrimin e ndihmës juridike si dhe jep udhëzime në aspektin ligjore; 
 Është përgjegjës për monitorimin dhe aplikimin e rregullave dhe akteve ligjore që ndërlidhen me ndërmarrjen si 

dhe merr pjesë në hartimin , përpilimin, ndryshimin e rregullave, procedurave, të përcaktuara nga ndërmarrja; 
 Jep udhëzime ligjore për çështje rregullative-ligjore për ndërmarrjen si dhe përcakton lëndët me rëndësi dhe 

propozon masa juridike për mbrojtjen e ndërmarrjes tek instancat gjyqësore; 
 Koordinon punën më të gjitha organet, shtetërore, gjykata, agjencione te ndryshme, përmbaruese , vlerësuese dhe 

zyrtarë tjerë relevant të fushës ligjore; 
 Ndihmon në përgatitjet e procedurave dhe akteve tjera si dhe përcjell ndryshimet në legjislacion; 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Shkollimi Universitar (Juridik); 
 Më shumë se një (1) vit përvojë pune; 
 Aftësi për të shkruar përmbajtje dhe akte ligjore; 
 Njohja e plotë e ligjeve respektive; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 

 Koordinon dhe është përgjegjës për regjistrimin e të gjitha dokumentacionit ne divizionin e kontabilitetit; 
 Bën regjistrimin kontabël të hyrave dhe shpenzimeve, dhe urdhëresave tjera në softuerin e 

kontabilitetit; 
 Bën përcjelljen dhe barazimin e llogarive të arketueshme dhe pagueshme dhe përpilon raportet përcjellëse në 

baza të ndryshme periodike sipas kërkesës; 
 Mban dhe është përgjegjës për sistemin e kontabilitetit sipas legjislacionit tatimor dhe parimeve të kontabilitetit
 Bën arkivimin dhe sistemimin e dokumenteve financiare në kuadër të sektorit të kontabilitetit; 
 Kryen dhe detyra tjera të përcaktuara nga Kryeshefi Ekzekutiv. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Shkollimi Universitar (Ekonomik); 
 Më shumë se një (1) vit përvojë pune relevante; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e Kontabiliteti duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

  
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
 
XIII. Arkëtar/e, dy (2) 
 
Departamenti i Financave, Sektori i Financave 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Menaxhon dhe mirëmban të gjitha transaksionet e parasë së gatshme në ndërmarrje; 
 Të bëjë barazimin e inkasantëve dhe kontrolloreve te ndërmarrjes dhe te dorëzojë pazarin ditorë në bankë. 
 Të jetë fleksibil në orarin e punës për shkak të ndërrimit të orarit të punës nëpër parkingjet me laura, dhe ato 

komerciale. 
 Kujdeset për sigurinë e të gjitha parave të gatshme në Ndërmarrje; 
 Planifikon dhe kontrollon të gjitha shpenzimet e parasë së gatshme; 
 Mban evidencën për shpenzimet e parasë së gatshme dhe sistemon në regjistratorin përkatës; 
 Rishikon raportet, format, dhe të dhënat për saktësinë, plotësin, dhe përputhshmërinë në mënyre të arsyeshme 

kohe pas kohe nga mbikëqyrësi; 
 Pranon avance dhe përkujdeset për mbylljen e avancave; 

 

 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e Ligjor/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
 
XV. Dispeçer (Menaxher/e  i/e  parkingjeve me laura), një (1) 
 
Departamenti i Operimeve 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Mbikëqyrjen dhe menaxhimin e parkingjeve me laura; 
 Evidentimin dhe sanimin e problemeve në vendparkingjet me laura; 
 Përcjelljen e vazhdueshme të procesit të punës; 
 Evidentimin dhe mbikëqyrjen e punonjësve tjerë nëpër parkingje me laura; 
 Mbikëqyrjen dhe barazimin e qarkullimit ditor; 
 Dhe punë të tjera sipas kërkesës së Ndërmarrjes. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Shkollimi Universitar; 
 Më shumë se një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Preferohet të ketë patentë shofer, kategoria B. 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Menaxher/e i/e parkingjeve me laura duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit kopje të noterizuar; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
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 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
XVI. Dispeçer/e (Menaxher/e  i/e Kontrolloreve dhe Bllokuesve), një (1) 

Departamenti i Operimeve 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Mbikëqyrja dhe puna me personelin i cili punon në teren; 
 Evidentimi i punës jo të rregullt në teren, evidentimi i punës jo të rregullt të sistemit dhe mënjanimi i gabimeve; 
 Mirëmbajtja e kompjuterëve portativ (verifikimi i korrektësisë së punës të kompjuterëve portativ dhe pajisjeve 

tjera); 
 Përgatitja e kompjuterëve portativ dhe pajisjeve përcjellëse për punë në terren (mbushja e baterive, rregullimi i 

parametrave të pajisjeve dhe printerëve); 
 Dhënien e pajisjeve për punën e kontrollorëve (kompjuterin portativ PocketPC dhe printerin portativ) në fillim të 

ndërrimit dhe pranimin në fund të ndërrimit. 
 

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 
 Shkollimi Universitar (Ekonomik); 
 Së paku një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 
 Preferohet të ketë patentë shofer, kategoria B. 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Dispeçer/e duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
XVII.  Teknik/e  i/e  IT-së, një (1) 
 

Departamenti i Administratës, Sektori i IT 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Instalimin, konfigurimin, mirëmbajtjen e rrjetit dhe pajisjeve të IT-së (PC, Printer, Fotokopje, etj.); 
 Zhvillimi i Softuerit, po ashtu e mirëmban Ueb Sajtin; 

Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Marketing duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
 
XIX. Zyrtar/e për Siguri në punë, një (1) 
 
Departamenti i Administratës, Sektori për Siguri në punë 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Bën vlerësimin e rrezikshmërisë së vendeve të punës në ndërmarrje; 
 Jep udhëzime adekuate për shmangien e rreziqeve të mundshme; 
 Ofron rekomandime për metodat dhe mekanizmat për luftimin e rreziqeve të mundshme; 
 Propozon adaptimin e kushteve të punës ndaj individëve/stafit, veçmas në lidhje me karakteristikat e vendit të 

punës dhe me ambientet e punës; 
 Rekomandon metoda dhe procese të punës të cilat lehtësojnë dhe shmangin punën e 

njëtrajtshme/monotone me qëllim reduktimin e efekteve të punës monotone në shëndet; 
 Zhvillon rregulla dhe procedura për mbrojtje të shëndetit dhe sigurisë në punë që ndërlidhen me teknologjinë 

e punës, organizimin e punës, kushtet, mjedisin dhe marrëdhëniet sociale në ndërmarrje; 
 Ofron rekomandime për përshtatje me progresin teknologjik; 
 Harton dhe zbaton procedurat në pajtim me ligjin për mbrojtje të shëndetit, të sigurisë dhe të një ambienti të 

favorshëm për punë; 
 Kryen edhe punë e detyra të tjera sipas delegimit nga ana e Udhëheqësit. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Shkollimi Universitar; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për siguri në punë duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 Bën zhvillimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të reja që mund të zhvillohen brenda IT-së për nevojat e ndërmarrjes; 
 Ndihmon punëtorët e ndërmarrjes në raste të përdorimit të pajisjeve dhe programeve të IT-së; 
 Ndihmon në futjen e shënimeve në sisteme të ndryshme si ueb sajt e sisteme tjera; 
 Intervenon sipas kërkesave të zyrtarëve në të gjitha rastet për evitimin e prishjeve teknike në aparaturën kompjuterike. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Shkollimi Universitar; 
 Më shumë se një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale (Kurse esenciale për IT); 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike të larta; 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Teknik/e i/e IT-së duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
 

XVIII. Zyrtar/e për Marketing, një (1) 
 

Departamenti i Administratës, Sektori për Zhvillim të biznesit 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 Krijon, zhvillon dhe implementon kampanjat e marketingut me qëllim të promovimit të shërbimeve të ndërmarrjes; 
 Koordinon aktivitetet/eventet promovuese brenda ndërmarrjes; 
 Implementon aktivitetet promovuese në teren dhe realizon takimet me kompani dhe institucione; 
 Menaxhon aktivisht prezencën e ndërmarrjes në mediat sociale; 
 Analizon prezencën e shërbimeve në treg (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun) dhe përcjell 

aktivitetin e promocioneve, analizon dhe matë efektet e shitjes/promovimit para, gjatë si dhe pas promocionit; 
 Kryen edhe detyra tjera qe kanë të bëjnë me promovimin e institucionit. 

 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Shkollimi Universitar (Ekonomik); 
 Së paku një (1) vit përvojë pune në fushën e marketingut; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
XX. Zyrtar/e për Arkiv, një (1) 
 
Departamenti i Administratës, Sektori për Arkiv 
 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 
 Ndihmon dhe siguron sistemimin dhe mbajtjen azhure të lëndëve arkivore, si dhe propozon udhëzues të nevojshëm 

për funksionimin e arkivit; 
 Analizon dhe përcakton në përputhje me ligjin mënyrën e mbajtjes së regjistrit arkivor dhe lëndëve arkivore; 
 Siguron që njësitë arkivore të jenë të shënuara me shenjat e përcaktuara sipas rregullave; 
 Përkujdeset për afatet e arkivimit të lëndëve, si dhe përgatit lëndët me afat të përhershëm për dorëzim në Arkivin e 

Republikës të Kosovës sipas dispozitave ligjore; 
 Regjistron të dhënat nga format standarde në bazën kompjuterike të dhënave dhe kontrollon çdo ndryshim të 

propozuar për klasifikimin dytësor; 
 Kryen edhe detyra tjetër në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme 

kohë pas kohe nga mbikëqyrësi. 
 
Kualifikimi dhe përgatitja profesionale: 

 Preferohet të ketë Shkollimi Universitar; 
 Së paku një (1) vit përvojë pune; 
 Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale; 
 Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi; 
 Të ketë njohuri të mira të gjuhëve të huaja në të shkruar dhe të folur; 
 Shkathtësi kompjuterike (Microsoft Office); 

 
Procedura e Konkurrimit: 
Kandidati-ja për pozitën Zyrtar/e për Arkiv duhet t’i dorëzojë këto dëshmi: 

 
 Aplikacionin; 
 CV-në; 
 Dëshminë e Shkollimit; 
 Dëshminë për Përvojën e Punës (Trusti pensional); 
 Certifikatën që nuk është nën hetime (jo më e vjetër se gjashtë (6) muaj); 
 Vërtetimin tatimor nga ATK-ja; 
 Kopjen e Lejes së Njoftimit dhe Ekstraktin e Lindjes; 
 Referenca të tjera që janë të rëndësishme për këtë vend pune; 
 Letër motivimin. 

 
Kontratë pune për periudhë të caktuar: gjashtë (6) muaj punë provuese, në raste të vlerësimit pozitiv të 
përformancës në punë plus tre (3) vite të tjera me mundësi vazhdimi. 

 
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë për të 
vepruar, kanë mbaruar shkollimin adekuat dhe kanë aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave. 

 
Dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në këtë adresë: Selia e Ndërmarrjes Publike Lokale “Prishtina 
Parking” Sh. A. Prishtinë (te Qafa), Rr. “Andrea Gropa”, nr. 40, Prishtinë, aplikacioni merret në selinë e NPL 
“Prishtina Parking” Sh. A., si dhe në ueb faqen www.prishtinaparking.net. Kandidatët të cilët konkurrojnë duhet ta 
shënojnë saktë adresën dhe numrin e telefonit kontaktues, si dhe email adresën. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të 
ftohen për intervistë. Dokumentet e pa kompletuara si dhe ato që arrijnë pas skadimit të afatit të konkursit nuk do të 
shqyrtohen. Konkursi është i hapur nga data: 23 Prill 2021 – 07 Maj 2021, ora 16:00. 
 

Adresa: Rr. Andrea Gropa, Nr. 40, Prishtinë 10000, 
Kosovë Telefoni: +383 (0) 38 224 228 

Email: 
nfo@prishtinaparking.ne 


