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Djali i Gaddafit, kandidat për president
TRIPOLI, 14 NËNTOR - Djali i
diktatorit të ndjerë libian,
Moammar Gaddafi, ka njoftuar
të dielën se do të kandidojë në
zgjedhjet presidenciale të
vendit në muajin e ardhshëm,
tha agjencia zgjedhore e Libisë.
Seif al-Islam Gaddafi dorëzoi
dokumentet e tij të
kandidaturës në qytetin jugor
Sabah. Në vitin 2011 djali i
Gaddafi u kap nga luftëtarët,
pasi një kryengritje popullore e
rrëzoi babanë e tij nga pushteti
pas më shumë se 40 vjetësh. Më
vonë, Moammar Gaddafi u vra
derisa po zhvilloheshin luftime
që u kthyen në një luftë civile.
Seif al-Islam Gaddafi u lirua në
qershor të vitit 2017 pas më
shumë se pesë vjetësh
paraburgim.Atëbotë ai i tha
gazetës amerikane “New York
Times” se po shqyrtonte
mundësinë e kandidimit për

president.
Gjatë dorëzimit të
kandidaturës së tij, Seif al-Islam
Gaddafi tha se “Zoti do të
vendosë se cila është rruga e
duhur për të ardhmen e
vendit”.
Ai kishte veshur një mantel
tradicional libian, çallmë dhe
syze.
Libia do t’i mbajë zgjedhjet
presidenciale më 24 dhjetor,
pas disa vjetësh përpjekjesh të
udhëhequra nga Organizata e
Kombeve të Bashkuara për të
siguruar një të ardhme më
demokratike dhe për t’i dhënë
fund luftës.
Votimi i shumëpritur ende
përballet me sfida përfshirë
përçarjen e thellë që mbetet
midis lindjes dhe perëndimit të
vendit, të ndarë prej vitesh nga
lufta, dhe prania e mijëra
luftëtarëve dhe trupave të

huaja.
Diktatori Gaddafi kishte tetë
fëmijë, shumica e të cilëve
luajtën role të rëndësishme në
regjimin e tij.
Djali i tij Muatassim u vra në të

njëjtën kohë kur Gaddafi u kap
dhe u vra.
Dy djem të tjerë, Seif al-Arab
Gaddafi dhe Khamis Gaddafi, u
vranë më herët gjatë
kryengritjes.

Një djalë tjetër, al-Saadi
Gaddafi, u lirua në shtator pas
më shumë se shtatë vjetësh
burgim në kryeqytetin e Tripolit
pas ekstradimit të tij nga Nigeri
fqinj.

VATIKAN, 14 NËNTOR - Në meshën e
së dielës në Bazilikën e Shën
Pjetrit, ku morën pjesë 2 000
njerëz të varfër, Papa Françesku
bëri apel kundër asaj që ai e
quajti “indiferencë në rritje” ndaj
të varfërve.
Papa Françesku dënoi shoqëritë
të cilat, sipas tij, tregojnë
indiferencë ndaj të varfërve,
shpesh duke i gjykuar, në vend
që t’i ndihmojnë.
Papa Françesku, që nga zgjedhja
e tij më 2013, ka bërë thirrje në
vazhdimësi për të treguar
vëmendje ndaj grupeve të

margjinalizuara të shoqërisë,
përfshirë të varfrit.
Kisha Katolike ua kushtoi këtë
ditë të varfërve të botës. “Ne jemi
pjesë e një historie të shënuar
nga mundimet, dhuna, vuajtjet
dhe padrejtësitë. Ne po presim
një çlirim që duket se nuk do të
arrijë kurrë”, tha Papa Françesku.
Papa tha se të varfrit janë
“viktima të padrejtësive dhe
pabarazisë së shoqërive që nuk i
shikojnë ata dhe në mënyrë të
paskrupullt i braktisin në fatin e
tyre”.
Papa nuk përmendi në mënyrë

specifike ndikimin e
ndryshimeve klimatike te të
varfrit, të cilët mund të
detyrohen të largohen nga
shtëpitë e tyre për shkak të
thatësisë dhe përmbytjes. “Nëse
shpresa jonë nuk shndërrohet në
vendime dhe veprime konkrete
të solidaritetit dhe kujdesit për
shtëpinë tonë të përbashkët,
vuajtjet e të varfërve nuk do të
lehtësohen”, tha Papa Françesku.
Ai i inkurajoi njerëzit ta
përmirësojnë botën duke “ndarë
bukën me të uriturit dhe duke
punuar për drejtësinë”.

Papa Françesku: Mos i gjykoni të varfrit, ndihmojini

MINSK, 14 NËNTOR -  Në kufirin
mes Polonisë dhe Bjellorusisë
po vazhdon të jetë një situatë e
brishtë e sigurisë pasi migrantët
sërish kanë provuar që me forcë
të kalojnë në territorin e
Bashkimit Evropian.
Polonia njoftoi të dielën se më
shumë se 200 migrantë kanë
tentuar të kalojnë me forcë
kufirin. Ata kanë mbetur të
bllokuar në acar dhe pa kushte
elementare të jetesës.
Minsku po përballet me
sanksione të reja për krizën në
rritje në kufirin lindor të bllokut.
Rojet kufitare polake kanë
regjistruar 223 përpjekje për ta
kaluar ilegalisht kufirin, shkroi
ky mekanizëm i sigurisë në
rrjetin social “Twitter”.
Policia tha se ka përdorur forcë
për t’i zmbrapsur migrantët.
Një migrant ka hedhur gurë në
drejtim të policisë duke
dëmtuar helmetën e një
pjesëtari të forcave të sigurisë,

tha policia.
Edhe në ditët e kaluara ka pasur
përleshje të tilla.
Autoritetet polake kanë njoftuar
për arrestimin e dhjetëra
migrantëve që kryesisht janë
nga Lindja e Mesme, por edhe
nga Azia Jugore dhe Afrika.
Ata po përpiqen të hyjnë në
Poloni, Letoni dhe Lituani.
Bashkimi Evropian e ka akuzuar
udhëheqësin bjellorus,
Alyaksandr Lukashenka, për
krizën me migrantë dhe
transportimin e tyre në kufijtë e
bllokut evropian për t’u
hakmarrë kundër Brukselit për
sanksionet e vendosura pas
zgjedhjeve të kundërshtuara
presidenciale të vitit të kaluar.
Qeveria e Lukashenkas, e cila
mbështetet nga Rusia, mohon
akuzat dhe ka akuzuar Poloninë
dhe BE-në për shkelje të të
drejtave të njeriut.
Minsku ka thënë se BE-ja po ua
mohon migrantëve të drejtën që

të aplikojnë për azil.
BE-ja dhe Polonia kanë akuzuar
edhe Moskën se në këtë situatë
po e ndihmon Lukashenkan,
mirëpo Kremlini ka hedhur
poshtë akuzat.

Polonia ka dërguar 15 000
ushtarë në kufirin e saj me
Bjellorusinë.
Ministrat e jashtëm të BE-së do
të takohen më 15 nëntor dhe
pritet të miratojnë një paketë të

re sanksionesh që mund të
synojnë kompaninë ajrore
shtetërore të Bjellorusisë.
Kompania dyshohet se ka pasur
rol në transportimin e
migrantëve.

Polonia raporton për përleshje të reja me migrantët
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PRISHTINË, 14 NËNTOR -
Ministria e Shëndetësisë në
Kosovë (MSH) ka njoftuar të
dielën se gjatë 24 orëve janë
regjistruar edhe 14 raste të
reja të të infektuarve me
koronavirusin e ri. Shifra
bazohet në 1 823 mostra të

testuara.
Në 24-orëshin paraprak nuk
u regjistrua asnjë viktimë
nga koronavirusi, ndërsa u
shëruan 6 pacientë.
Raste aktive aktualisht janë
428.
Prej shpërthimit të

pandemisë në mars të vitit
2020, autoritetet
shëndetësore në Kosovë
kanë regjistruar afër 170 000
raste të infektimit. Prej
këtyre, 2 980 persona kanë
vdekur.
Më herët Shërbimi Spitalor

Klinik dhe Universitar i
Kosovës (ShSKUK) ka
njoftuar se në spitalet
publike trajtim mjekësor nga
Covid-19 po marrin 37
pacientë, prej tyre 13 me
Covid-19 dhe 24 me
simptoma të post-Covid-19.

“Katër pacientë janë me
oksigjenoterapi dhe një në
mjekim intensiv”, thuhet në
njoftim.

14 raste të reja me Covid-19 në Kosovë

PARIS, 12 NËNTOR -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka takuar të premten
shefin e diplomacisë
evropiane, Josep Borrell, në
kuadër të Samitit të Paqes që
po mbahet në Paris të
Francës. Lajmin e ka bërë
me dije Borrelli nëpërmjet
llogarisë së vet në “Twitter”.
Ai ka treguar se me Kurtin

kanë diskutuar për luftën
kundër korrupsionit dhe
përparimin të cilin e ka
quajtur urgjentisht të
nevojshëm në dialogun
Beograd - Prishtinë. “Takim i
mirë me kryeministrin Albin
Kurti në margjinat e Forumit
të Parisit për Paqen për të
diskutuar për
bashkëpunimin rajonal,

luftën kundër korrupsionit
dhe progresin që nevojitet
urgjentisht në dialogun
Beograd - Prishtinë. I
ngrehëm (në diskutim)
integrimin evropian,
diskutimin në ardhje të FAC-
ut për Ballkanin Perëndimor
dhe angazhimin e
rëndësishëm dypalësh”, ka
shkruar Borrell.

Kurti nº Paris takon Borrellin, temº diskutimi dialogu Kosovº - S

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 14 NËNTOR - Mikrobiologu
Lul Raka u ka bërë thirrje qytetarëve
të Kosovës të cilët nuk janë
vaksinuar, të marrin vaksinën
kundër Covidit. Përmes një postimi
në llogarinë e vet në “Facebook”,
Raka ka bërë me dije se vetëm
varianti “Delta” i koronavirusit ka
afër 56 pasardhës apo nënvariante.
Raka ka thënë se bota do të njohë
edhe të tjera nënvariante teksa u
shpreh se arma për të luftuar
kundër nënvarianteve të reja është
vaksina. “Varianti ‘Delta’ i

koronavirusit ka afër 56 pasardhës
apo nënvariante. ‘Delta plusi’ ose
AY.4.2 është vetëm një prej tyre.
Deri në fund të pandemisë bota do
të njohë edhe variante të reja, sepse
mutacionet që ndodhin në viruse
janë fenomene normale në
biologjinë e tyre. Nuk ka nevojë për
panik nga nënvarianti i ri, sepse
armën më efikase të përballjes me
të e kemi në duart tona - vaksinën!
Atë, thjesht, duhet ta shfrytëzojmë”,
ka shkruar Raka. Ai ka thënë se
edhe ndaj këtij nënvarianti, vaksina
është shumë efikase në uljen e
rrezikut të vdekjes, sëmundjes së
rëndë apo shtrimit në spital.

Raka ka bërë me dije, po ashtu, se
në Kosovë 93 për qind e personave
të shtrirë në spital nuk kanë qenë të
vaksinuar. “Prej fillimit të
pandemisë i kemi mësuar masat
për parandalim, kontroll dhe
inspektim ndaj Covid-19, por
shpesh nuk i kemi zbatuar në
praktikë. Në kohën e rritjes së
numrit  të rasteve dhe vdekjeve
kudo përreth nesh, të gjithë ata që
ende nuk janë vaksinuar, tash është
koha më e mirë për vaksinim. Sot
stoqet me vaksina janë plot. Nuk
keni nevojë për termin dhe mund
ta merrni vaksinën kudo”, ka
shkruar Raka. 

Raka bën thirrje për vaksinim, thotë se 
varianti “Delta” ka afër 56 nënvariante

PRISHTINË, 14 NËNTOR - Në javën
e tretë të nëntorit mbi vendin
tonë pritet të mbajë mot diell
dhe vranësira kalimtare. Sipas
Institutit Hidrometeorologjik të
Kosovës, në fushat barike nuk

do të ketë luhatje të mëdha
duke e mbajtur këtë situatë
relativisht të qetë
meteorologjike. 
Temperaturat minimale do të
lëvizin ndërmjet -1 deri 3 gradë

celsius, ndërsa maksimalet e
ditës parashihen të lëvizin
ndërmjet 11-13 gradë celsius.
Në fundjavë një front me
vranësira të dendura parashihet
ta përfshijë territorin tonë duke

mundësuar që nëpër disa
territore të kufizuara të bien
riga të dobëta shiu.
Do të fryjë erë kryesisht nga
verilindja dhe veriperëndimi
me shpejtësi 1-7m/s.

Kjo javë, me diell dhe vranësira

Prishtinë, 14 nëntor - Ish-
kryenegociatorja e Kosovës në
dialog me Serbinë, Edita Tahiri, ka
thënë se në Ballkan nuk mund të
ketë paqe përderisa mohohet
gjenocidi dhe ka glorifikime të
kriminelëve të luftës. Ajo përmes
një postimi në llogarinë e vet në
“Facebook”, ka shtruar pyetjen se si
mund të ketë paqe në Ballkanin
Perëndimor me një qasje të tillë të
Serbisë zyrtare. “Mohimi i

gjenocideve dhe glorifikimi i
kriminelëve të luftës - a mund të
ketë paqe në Ballkanin Perëndimor
me një qasje të tillë të Serbisë
zyrtare?”, ka shkruar Tahiri.

Tahiri: Si mund të
ketë paqe në Ballkan
me qasjen e Serbisë

Prishtinë, 14 nëntor -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, mori pjesë në
ceremoninë përkujtimore në
nderim të katërmbëdhjetë
pjesëtarëve të Forcave të
Armatosura Britanike të rënë
në Kosovë në kuadër të
misionit paqeruajtës të NATO-
s dhe KFOR-it. 
Në ceremoninë e organizuar nga
Ambasada Britanike në Prishtinë,

mbështetur edhe nga Forca e
Sigurisë e Kosovës, për nder të Ditës

së Përkujtimit, u bënë
homazhe para Memorialit të
Dëshmorëve Britanikë në
sheshin “Edit Durham” në
Prishtinë. Në këtë ceremoni
përkujtimore të rënët u
nderuan edhe nga presidentja
e Republikës së Kosovës, Vjosa
Osmani, ministri i Mbrojtjes,
Armend Mehaj, dhe

ambasadori britanik Nicholas
Abbott.

Kurti nderoi pjesëtarët e
Forcave të Armatosura Britanike
të rënë në Kosovë
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 14 NËNTOR- Në Kosovë
më 14 nëntor u mbajt raundi i
balotazhit, ku qytetarët votuan
për krerët e rinj të 21
komunave, pasi më 17 tetor
zgjodhën kryetarët e 19
komunave dhe anëtarët e rinj të
asambleve komunale.
Të drejtë vote në këtë raund

zgjedhjesh kishin 1,260,571
qytetarë.
Sipas të dhënave të Komisionit
Qendror të Zgjedhjeve dalja në
zgjedhje ishte rreth 38 për qind
e votuesve.
Në këtë rezultat nuk janë të
përfshirë votat me kushte dhe
ato të diasporës.
Lëvizja Vetëvendosje garoi në
12 komuna, Partia Demokratike
e Kosovës në tetë komuna,

Aleanca për Ardhmërinë e
Kosovës në pesë komuna,
Nisma Socialdemokrate dhe
Partia Socialdemokrate, Lista
Serbe dhe GI SNS në nga një
komunë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
(KQZ) ka publikuar rezultatet
preliminare të raundit të dytë të
zgjedhjeve lokale në Kosovë.
Sipas këtyre rezultateve
preliminare, Partia

Demokratike e Kosovës (PDK)
ka fituar në pesë komuna. Në
Prizren me kandidatin Shaqir
Totaj, në Drenas me Ramiz
Lladrovcin, në Dragash me
Shaban Shabanin, në Kaçanik
me Besim Ilazin dhe në Vushtrri
me Ferit Idrizin.
Edhe Lidhja Demokratike e
Kosovës (LDK) në raundin e
dytë ka fituar në pesë komuna.
Në Prishtinë me Përparim
Ramën, në Istog me Ilir Feratin,
Fushë-Kosovë me kandidat
Burim Berishën, në Junik me
Ruzhdi Shehun dhe në Viti me
Sokol Halitin.
Aleanca për Ardhmërinë e
Kosovës (AAK) më 14 nëntor ka
fituar në tri komuna. Në
Gjakovë me Ardian Gjinin,
Klinë me Zenun Elezajn dhe
Rahovec me Smajl Latifin.

Ndërkaq partia në pushtet,
Lëvizja Vetëvendosje, për dallim
që në raundin e parë nuk e ka
fituar asnjë komunë, më 14
nëntor ka fituar katër komuna.
Në Kamenicë me kandidatin
Kadri Rahimaj, në Podujevë me
Shpejtim Bulliqin, në Shtime
me Qemajl Aliun dhe në Gjilan
me Alban Hysenin.
Kurse Nisma Socialdemokrate
ka fituar Malishevën me Ekrem
Kastratin.
Në komunën e Obiliqit ka fituar
Xhafer Gashi nga Iniciativa
Qytetare për Obiliqin.
Në komunën e Mamushës ka
fituar Abdulhadi Krasniq nga
KDTP. Ndërkaq në komunën e
Kllokotit ka fituar Vladan
Bogdanoviq nga Lista Serbe.
Partia Demokratike e Kosovës
më 17 tetor fitoi më së shumti

Opozita fituese e zgjedhjeve lokale,
PDK-ja fiton më së shumti komuna

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka shpallur rezultatet preliminare të
balotazhit në 21 komuna. Bazuar në rezultatet aktuale të KQZ-së, zgjedhjet
komunale 2021 i ka fituar Partia Demokratike e Kosovës (PDK). Ky subjekt
politik në raundin e parë arriti të fitojë katër komuna, kurse në balotazh pesë,
gjithsej nëntë komuna. E dyta është Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), e cila
arriti të fitojë shtatë komuna. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), ka
fituar pesë komuna, ndërsa Lëvizja Vetëvendosje katër komuna. E partia e
Fatmir Limajt, Nisma Socialdemokrate ka fituar në Malishevë

TË DIELËN U MBAJT RAUNDI I DYTË I ZGJEDHJEVE LOKALE NË KOSOVË

- PDK-ja në zgjedhjet lokale ka fituar 9 komuna, LDK-ja 7 komuna,
AAK-ja 5 komuna, LV-ja 4 komuna dhe Nisma 1 komunë
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Kryeministri i Shqipërisë,
Edi Rama i ka uruar fitoren
në zgjedhjet lokale
kandidatit të Lidhjes
Demokratike të Kosovës për
Komunën e Prishtinës,
Përparim Ramës. Përmes

një postimi në “Twitter”,
kryeministri shqiptar duke i
uruar suksese Përparim
Ramës në detyrën e re që do
të marrë, thotë se është
realitet sfidues fakti që
Prishtina do të drejtohet nga

një arkitekt. “Shumë kurioz
për impaktin që do të ketë
në Prishtinë një
kryebashkiak arkitekt, risi
interesante në një realitet
sfidues! Urime Përparim
Ramës dhe mbarësi e sukses

atij dhe të gjithë të
zgjedhurve të rinj në krye të
komunave të Kosovës”, ka
shkruar Rama.
Fitoren në zgjedhjet lokale,
kandidatit të LDK ia ka uruar
dhe kryetari i Bashkisë së

Tiranës, Erion Veliaj. “Urime
nga zemra për fitoren në
Prishtinë, mezi pres që të
përveshim mëngët për ta
çuar më tej vëllazërinë mes
kryeqyteteve tona! Forca”, ka
shkruar Veliaj.

Edi Rama uron kandidatin e LDK-së për fitore në Prishtinë

komuna, gjithsej katër:
Mitrovicë e Jugut (Bedri
Hamza), Ferizaj (Agim Aliu),
Skenderaj (Fadil Nura) dhe Han
i Elezit (Mehmet Ballazi).
Lidhja Demokratike e Kosovës
ka fituar dy komuna: Pejë
(Gazmend Muhaxheri) dhe
Lipjan (Imri Ahmeti). Numër të
njëjtë të komunave ka fituar
edhe Aleanca për Ardhmërinë e
Kosovës: Deçan (Bashkim
Ramosaj) dhe Suharekë (Bali
Muharremaj).
Lista Serbe më 17 tetor ka fituar
në nëntë komuna: Mitrovicë e
Veriut (Milan Radojeviq),
Leposaviq (Zoran Todiq), Zubin
Potok (Sërxhan Vuloviq),
Zveçan (Dragisha Miloviq),
Graçanicë (Liljana Shubariq),
Novobërdë (Sasha Millosheviq),
Shtërpcë (Dalibor Jevtiq),
Ranillug (Katarina Ristiq) dhe
Partesh (Dragan Petkoviq).
Ndërkaq Lëvizja Vetëvendosje
dhe Nisma Socialdemokrate në
raundin e parë nuk kanë fituar
asnjë komunë.
Sa i përket kuvendeve
komunale, LDK-ja mori më së
shumti vota (170,134), pasuar
nga LVV-ja (168,084), PDK-ja
(161,645), AAK-ja (90,863) dhe
Lista Serbe (53,342).

Krasniqi: Populli ia ktheu
shpinën Albin Kurtit

Kryetari i Partisë Demokratike
të Kosovës, Memli Krasniqi tha
se partia e tij, në rundin e
balotazhit fitoi në pesë
komuna. 
Ai ka thënë se ky rezultat
dëshmon se populli i Kosovës
refuzon modelin e sundimit
nga një njeri. “Pas këtyre
zgjedhje tashmë skena politike
në Kosovë ka ndryshuar. Nuk ka
më një forcë politike
dominuese siç ishte tetë muaj
më parë. Populli i Kosovës ia ka
kthyer shpinën Albin Kurtit dhe
Lëvizjes Vetëvendosje sepse
populli i Kosovës ia ka kthyer
shpinën modelit të sundimit
nga një njeri”, ka thënë Krasniqi
para mbështetësve të partisë së
tij në Prizren.
Krasniqi shpalli fitoren në
Prizren, Drenas, Vushtrri,
Kaçanik, Dragash dhe tha se
partia e tij ka fituar në total
nëntë komuna në dy rundet e
zgjedhjeve lokale.

Përparim Rama: Zotohem
që do të jem kryetar i të

gjithëve

Lidhja Demokratike e Kosovës
(LDK) ka shpallur fitoren në
Komunën e Prishtinës pas

rundit të dytë të zgjedhjeve
lokale në Kosovë, që u mbajtën
më 14 nëntor.
Kandidati i kësaj partie për
kryetar të Prishtinës, Përparim
Rama në një konferencë për
media, u zotua se do të jetë
kryetar i të gjithë qytetarëve të
Prishtinës. “Unë, Përparim
Rama, kryetar i Komunës së
Prishtinës, zotohem që do të
jem kryetar i të gjithëve, ju që
jetoni këtu, punoni këtu, që vini
e që do të ktheheni”, ka thënë ai.
Rama ka theksuar se do të
zbatojë të gjitha premtimet e
dhëna në fushatën për
zgjedhjet lokale.

Arben Vitia ia uron fitoren
Përparim Ramës në

Prishtinë

Kandidati i Lëvizjes
Vetëvendosje për Komunën e
Prishtinës, Arben Vitia e ka
pranuar humbjen e garës në
kryeqytet. Në konferencë për
media, kandidati i LV-së, Arben
Vitia i cili nga rezultatet
preliminare i mori afër 49 për
qind të votave, ia ka uruar
fitoren Ramës duke elaboruar
edhe arsyet pse mendon se i ka
humbur këto zgjedhje,
“Prishtinës i dëshiroj sukses.
Inkuadrimi jonë i vonshëm në
fushatë dhe moselaborimi i

programit mjaftueshëm ka
ndikuar”, ka thënë Vitia.

Haziri ia uron fitoren 
LV-së në Gjilan

Kandidati i Lidhjes
Demokratike të Kosovës për
kreun e Gjilanit, Lufti Haziri ia
ka uruar fitoren kandidatit të
Lëvizjes Vetëvendosje, Alban
Hyseni.
Përmes një postimi për media,
Haziri, i cili deri më tani ka
udhëhequr me Komunën e
Gjilanit tha se që nga e hëna do
të formojë një ekip tranzicioni
që të bartë përgjegjësitë te
kryetari i ri. “Në emër të LDK-së
i falënderoj të gjithë qytetarët e
Gjilanit për manifestimin
politik, të cilët përmes votës së
tyre zgjodhën tashmë kryetarin
e ri, z. Alban Hyseni, të cilin në
emër të LDK-së dhe në emrin
tim e përgëzoj për rezultatin e
arritur”, ka thënë Haziri.
Ndërkaq, kandidati i LV-së,
Alban Hyseni tha se fitorja e tij
në Gjilan është “ndryshim
historik”. “Qeverisja jonë është
gjithëpërfshirëse e si e tillë, tash
e tutje, bashkëqeverisim në çdo
lagje, çdo fshat, për të gjitha
moshat, për të gjitha shtresat,
për të gjitha komunitetet, për të
gjitha bizneset, e mbi të gjitha
për të gjithë qytetarët e Gjilanit.

Ju, mund të mbështeteni në
zanin e ri e udhëheqjen e re që e
sollëm bashkë”, ka thënë ai
përmes llogarisë së tij në
“Facebook”.

DnV-ja: Pati vështirësi për
gjetjen e emrit në listën e

votuesve

Eugen Cakolli nga Demokracia
në Veprim (DnV) ka përmendur
disa nga parregullsitë në këtë
proces zgjedhor. Sipas Cakollit,
është raportuar për vështirësi
në gjetjen e emrit në listën e
votuesve, ndonëse në nivele
shumë më të ulëta sesa në
rundin e parë. Në rreth 14 për

qind të vendvotimeve janë
evidentuar deri në 10 raste kur
qytetarët nuk e kanë gjetur
emrin në listën e votuesve.
Votimi me asistencë vazhdon të
jetë gjerësisht i shprehur edhe
në këtë rund. Raportohet se
votimi me asistencë është
administruar në mbi 2/3-tat e
të gjitha vendvotimeve. Për më
tepër, në 5 për qind të
vendvotimeve, numri i rasteve
me asistencë të rregullt shkon
deri në 50 sosh. Ai ka treguar se
është raportuar për nivel jo të
kënaqshëm të respektimit të
masave anti-Covid nga ana e
komisionarëve, ndërsa
qytetarët kanë treguar edhe më
pak kujdes në respektim të
masave kundër pandemisë në
nivelin 56 për qind.

Parregullsitë gjatë 
procesit zgjedhor,

Prokurori i shtetit ndalon
tre persona

Prokurori i Shtetit ka ndaluar në
ditën e zgjedhjeve tre persona
lidhur me procesin zgjedhor.
Sipas komunikatës për medie,
gjatë gjithë ditës së sotshme
lidhur me procesin zgjedhor
për balotazh, për Kryetar
komune, nga rastet e trajtuara,
janë evidentuar katër (4) raste
me pesë (5) persona, prej tyre
tre (3) persona janë në ndalim,
ndërsa dy (2) persona në
procedurë të rregullt.
“Prokurori i Shtetit, në
bashkëpunim me Policinë e
Kosovës, ka trajtuar dhe është
duke trajtuar me kujdes çdo
informacion dhe rast që është
paraqitur tek organet e rendit
që lidhen me procesin
zgjedhor”, thuhet në njoftim.
Po ashtu, Prokurori i Shtetit
njofton opinionin publik se do
të vazhdoj të përcjellë procesin
zgjedhor deri në numërimin
përfundimtar të të gjitha
votave. 
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PRISHTINË, 14 NËNTOR - Një
rrogë mujore, dokumente të
ndryshme dhe ditë pushimi iu
deshën Fatmir Gashit nga
Fushë-Kosova që të pajiset me
vizë pune të shtetit të
Gjermanisë. Gashi, i cili
punon në sektorin privat, u
pajis me këtë vizë para tri
ditësh dhe thotë se më e
vështira ishte që të merrte ditë
të lira pune. “Në muajin
shtator e kam bërë terminin.
Në muajin tetor e kam
dorëzuar (aplikimin për vizë)
dhe para tri ditësh kam marrë
përgjigje. I kam ditur
procedurat, kam paguar
sigurim shëndetësor 142 euro
për gjashtë muaj, formularët,
fotografitë dhe përkthimet
(kanë kushtuar) deri në 50
euro. Në ambasadë për vizë
kam paguar 72 euro dhe
dhjetë euro për postë. Rroga
mujore nuk më ka mjaftuar
për këto shpenzime”, thotë ai
për “Radion Evropa e Lirë”.
Ambasadat e vendeve të
Bashkimit Evropian që janë në
Kosovë, përfshirë ato të Zonës
Shengen, vazhdojnë të japin
viza udhëtimi për qytetarët që
synojnë bashkimin familjar,
për biznese, punë, viza për
studentë, turistike dhe për
raste të caktuara urgjente.
Lulëzim Veseli, pronar i
agjencisë turistike “Luli
Travel” në Skenderaj, thotë se
interesimi i qytetarëve për të
caktuar termin në Ambasadën
e Gjermanisë dhe atë të
Zvicrës është jashtëzakonisht i
madh. Sipas tij, një qytetar
paguan mbi 200 euro për
shërbimet për aplikim dhe

rregullim të dokumenteve për
të udhëtuar në Gjermani. Kjo
vlerë është më e lartë për
qytetarët që aplikojnë për vizë
në shtetin e Zvicrës.
Veseli tregon se në shumicën e
rasteve aplikimet refuzohen
dhe qytetarët ankohen tek
agjencitë e udhëtimeve. “Pas
përgjigjes negative për vizë,
qytetarëve nuk u kthehen
paratë për shërbime, përveç
sigurimit shëndetësor. Ata
vijnë te ne dhe ankohen”,
thotë ai.
Kosova vazhdon të jetë vendi i
vetëm në Ballkanin
Perëndimor që nuk ka ende
liberalizim të vizave,
pavarësisht prej përmbushjes
së kritereve të përcaktuara nga
Bashkimi Evropian.
Liberalizimi i vizave Kosovës i
është premtuar që nga viti
2011. Ndërkaq, në vitin 2018
Komisioni Evropian ka
konsideruar se Kosova i ka
përmbushur të gjitha kriteret
dhe u ka rekomanduar
shteteve anëtare të BE-së
heqjen e regjimit të vizave.
Liberalizimi është votuar edhe
në Parlamentin Evropian,
porse vendimi final ka mbetur
te Këshilli i Ministrave të BE-
së.
Për procesin e liberalizimit të
vizave, më 12 nëntor, anëtarë
të Komisionit për Punë të
Jashtme dhe Diasporë në
Kuvendin e Kosovës kanë
mbajtur takim me
ambasadorin e Republikës
Federale të Gjermanisë, Jorn
Rohde.
Kryetari i këtij komisioni,
Haki Abazi, pas takimit u

shpreh se diskutimi me
ambasadorin Rohde ishte i
ndarë në disa fusha duke
nisur nga liberalizimi i vizave,
dialogu dhe bashkëpunimi i
ndërsjellë i të dyja shteteve.
Sa iu përket vizave, Abazi
thotë se ambasadori gjerman
ka thënë se përkushtimi i
Gjermanisë është që ky proces
të përfundojë sa më shpejt që
të jetë e mundur. “Shumica e
vendeve të Bashkimit
Evropian janë për dhe
konsiderojnë se të gjitha
kushtet janë përmbushur.
Mirëpo, edhe rekomandimi i
ambasadorit ishte që
angazhimi ynë drejt vendeve
skeptike të jetë i
drejtpërdrejtë, meqë edhe aty
nevojitet angazhim i
përbashkët”, thotë Abazi.
Franca dhe Holanda janë ndër
shtetet më skeptike sa i takon
heqjes së regjimit të vizave
për shtetasit e Kosovës.

Në BE nuk ka lëvizje
drejt vendimit për liberal-

izim

Nga Bashkimi Evropian nuk
ka asnjë lëvizje drejt vendimit
për liberalizimin e vizave për
Kosovën, ndonëse janë
shpeshtuar thirrjet që kjo të
ndodhë.
Komisioni Evropian vazhdon
ta përsërisë qëndrimin se
Kosova i ka përmbushur të
gjitha kriteret dhe
rekomandon liberalizimin e
vizave. Edhe Parlamenti
Evropian vazhdon ta ketë
qëndrimin e njëjtë dhe kërkon

që “pa vonesa” të
liberalizohen vizat për
Kosovën.
Thirrjet për liberalizim të
vizave për Kosovën bëhen me
vërejtjen se një gjë e tillë do të
ndihmonte në rritjen e
besueshmërisë të BE-së në
rajon dhe do të ndihmonte
edhe në dialogun në mes të
Kosovës e Serbisë. Por, çështja
mbetet e bllokuar në këshill
në nivel të grupeve punuese
dhe nuk ka ndonjë plan që kjo
të ndryshojë para fundit të
këtij viti.
Burimet diplomatike në
Bruksel nuk janë optimiste as
rreth mundësisë që ndonjë
ndryshim të ndodhë në fillim
të vitit që vjen. Franca
përmendet si një nga
kundërshtaret më të mëdha
deri tash të liberalizimit të
vizave për Kosovën. Ky vend
në pjesën e parë të vitit që
vjen do të ketë kryesimin e
radhës së BE-së, po ashtu
edhe zgjedhjet. Gjasat që
Franca të vendosë këtë
çështje në rend dite dhe të
angazhohet për heqjen e
vizave nuk janë të mëdha.
Eventualisht nga fundi i
presidencës franceze, pra
diku afër qershorit të vitit
2022, gjërat mund të lëvizin.
Ndër arsyet që janë pengesë
për liberalizimin e vizave për
Kosovën janë edhe përvojat jo
të mira që disa shtete të BE-
së, sidomos Franca, kanë me
keqpërdorimin e lëvizjes së
lirë nga ana e qytetarëve të
shteteve që kanë liberalizim,
si Shqipëria, Gjeorgjia, Serbia
dhe shtetet tjera.

Abazi: Zhvillime pozitive
priten pas zgjedhjeve në

Francë

Edhe deputeti i partisë në
pushtet, Lëvizjes Vetëvendosje,
Haki Abazi, thotë se
ndonjëherë proceset në
Bashkimin Evropian varen
edhe nga politikat dhe
zhvillimet nacionale të
shteteve anëtare të bllokut
evropian. “Presim zhvillime
pozitive dhe përfundim të këtij
procesi pas zgjedhjeve në
Francë. Në vizitat që kemi,
sidomos në Bruksel me
anëtarët e Parlamentit
Evropian nga shtetet e tjera që
kanë mundur të shfaqin një
dozë të skepticizmit, kemi
biseduar, jemi në vazhdim të
bisedimeve. Është mirë që
shteti i dytë që ka shfaqur këtë
skepticizëm, duket më i
relaksuar sa i përket çështjes së
vizave”, thotë Abazi.
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, më 6 tetor, në samitin e
Bashkimit Evropian dhe
vendeve të Ballkanit
Perëndimor që është mbajtur
në Slloveni, ka thënë se “kanë
kaluar më shumë se tre vjet që
Komisioni Evropian ka
rekomanduar për të dytën herë
liberalizim të vizave për
qytetarët e Kosovës”. Ai ka
thënë se ka pasur padrejtësi të
madhe dhe mungesë të
drejtësisë ndaj qytetarëve të
shtetit të Kosovës që, sipas tij,
kanë vuajtur shumë. “Ne
shpresojmë se në këtë samit
Bashkimi Evropian do t’i
qëndrojë besnik esencës së tij,
zgjerimit”, ka thënë Kurti.

Një vizë sa një rrogë   
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PRISHTINË, 14 NËNTOR - Oda
e Veterinerëve e Kosovës
ka mbajtur sot kuvendin
në të cilin janë zgjedhur
kryetari, nënkryetari dhe
anëtarët e kryesisë. Sipas

një njoftimi, me shumicë
votash besimin për ta
udhëhequr OVK-në e
mori Xhevdet Krasniqi,
ndërsa nënkryetar u
zgjodh Hasan Limani.

“Zotohem para jush se do
të përpiqem që brenda
këtij mandati OVK-në ta
bëjmë me ligj”, tha
Krasniqi, duke i
falënderuar delegatët për

besimin e dhënë. Edhe
kryetari i deritanishëm,
Arben Sinani, uroi
Xhevdetin për zgjedhjen
dhe i premtoi mbështetje
të parezervë.

Xhevdet Krasniqi zgjedhet kryetar i Odës së Veterinerëve të Kosovës

BRUKSEL, 14 NËNTOR - Ekonomia e
Eurozonës do të rritet më shpejt
sesa që pritej më parë gjatë këtij
viti pasi po rikuperohet nga
recesioni i shkaktuar nga
pandemia dhe do të vazhdojë të
zgjerohet në vitin 2022 me një
rënie të deficitit dhe borxhit
publik, parashikon Komisioni
Evropian. 
Komisioni ka njoftuar se
Prodhimi i Brendshëm Bruto në
19 vendet që ndajnë euron do të
rritet 5 për qind këtë vit pas një
recesioni prej 6,4-përqindësh

më 2020. Ai parashikoi rritje prej
4,3-përqindësh në 2022-n dhe
2,4 për qind në 2023-n.
Parashikimi i tij në maj për vitin
2021 ishte vetëm 4.3 për qind.
“Masat tona për ta zbutur
goditjen e pandemisë dhe për t’i
rritur vaksinimet në të gjithë BE-
në kanë kontribuar qartë në këtë
sukses”, ka theksuar
nënpresidenti i KE-së, Valdis
Dombrovskis.
Komisioni ka njoftuar se
inflacioni do të arrijë në 2,4 për
qind në 2021-n nga 0.3 për qind

në 2020, përpara se të
ngadalësohet në 2,2 për qind në
2022-n dhe 1,4 për qind në 2023-
n. Kulmi i rritjes së çmimeve do
të vijë në katër muajt e fundit të
këtij viti dhe më pas do të
ngadalësohet gradualisht
përgjatë vitit 2022.
Borxhi publik i cili do të arrijë në
100 për qind të PBB-së totale për
Eurozonën këtë vit do të bjerë në
97,9 për qind në 2022-n dhe 97
për qind në 2023-n, një shkurtim
më i shpejtë se parashikimi në
maj. 

Ekonomia e Eurozonës do të rritet 
më shpejt sesa që pritej

Prishtinë, 14 nëntor - Muajt e
fundit është vërejtur rritje e lartë
e çmimeve të prodhimeve të
konsumit. Ngritjen e këtyre
çmimeve e ka konfirmuar edhe
Agjencia e Statistikave e Kosovës
(ASK), duke shtuar se Indeksi i
tërësishëm i Harmonizuar i
Çmimeve të Konsumit (IHÇK)
është rritur kryesisht te buka,
mishi, qumështi dhe drutë.
Sipas ASK-së, norma vjetore e
inflacionit në muajin tetor ka
arritur në 5,7 për qind. “Buka
dhe drithërat 5,7 për qind; mishi
2,4 për qind; qumështi, djathi
dhe vezët 6,2 për qind; vajrat
dhe yndyrat ushqimore 27,9 për
qind; kafja, çaji dhe kakao 4,1
për qind; pijet alkoolike 4,5 për
qind; duhani 2,8 për qind;
lëndët djegëse të ngurta, dru
zjarri, pelet 8,1 për qind;
prodhimet farmaceutike 2,3 për
qind; karburantet dhe
lubrifikantet për pajisjet e
transportit personal 35,5 për
qind; shërbimet për transport
2,3 për qind dhe shërbimet
hoteliere 2,7 për qind”, thuhet

në raportin “Indeksi i
Harmonizuar i Çmimeve të
Konsumit (IHÇK), tetor 2021”.
Inflacioni mujor i matur nga
IHÇK ishte 1 për qind në muajin
tetor 2021 krahasuar me muajin

paraprak. “Rritje të çmimeve të
konsumit ka pasur në bukë dhe
drithëra 3,9 për qind; mish 0,4
për qind; qumësht, djathë dhe
vezë 1,7 për qind; vajra dhe
yndyra ushqimore 2,9 për qind;

sheqer, reçel, mjaltë, çokollatë
dhe ëmbëlsira 2,1 për qind; kafe,
çaj dhe kakao 3 për qind; gaz 5,1
për qind; lëndë djegëse të
ngurta, dru zjarri, pelet 5,8 për
qind; blerje e automjeteve 3,2

për qind, karburante dhe
lubrifikante për pajisjet e
transportit personal 6,2 për
qind”, vijon raporti.
Agjencia, po ashtu, njofton se
norma vjetore e inflacionit në
muajin shtator ka arritur në 4.9
për qind. Kjo rritje e çmimeve
ishte vërejtur kryesisht te
prodhimet e mishit, qumështit,
perimet, uji dhe lëngjet, lëndët
djegëse dhe shërbimet
hoteliere.
Për këtë muaj, nga të dhënat e
Trading Economics, del se
Kosova është vendi i dytë me
normën më të lartë të rritjes së
çmimeve në rajon. Përveç
këtyre rritjeve në prodhime
ushqimore në Kosovë, është
paralajmëruar edhe rritja e
çmimit të energjisë elektrike. E
për këtë gjë qytetarët që
ngrohen me rrymë thonë se do
ta kenë shumë të vështirë pasi
që do t’u duhet ta ndërrojnë
sistemin e ngrohjes, nga ajo me
rrymë. ta bëjnë me lëndë të tjera
djegëse ngaqë, sipas tyre, nuk
mund t’i përballojnë kostot. 

Vazhdon shtrenjtimi i produkteve 
ushqimore në Kosovë

PRISHTINË, 14 NËNTOR - Një
delegacion i lartë i Bankës
Gjermane për Zhvillim (KFW)
për Evropën juglindore dhe
Turqinë qëndroi në Kompaninë
Rajonale të Ujësjellësit
“Prishtina”, me ç’rast konfirmoi
përkrahjen me donacione. Ai u
mirëprit nga Sokol Xhafa, u. d.
kryeshef ekzekutiv dhe nga
menaxhmenti i lartë i

ndërmarrjes. “Në këtë takim të
një rëndësie jetike për
ndërmarrjen si ofrues i
shërbimeve u diskutuan projekte
specifike zhvillimore. Diskutimi
u zhvillua edhe për projektet
aktuale të financuara nga KFW,
masterplani për tetë komunat në
zonën e shërbimit si dhe
studimin e fizibilitetit për qytetin
e Prishtinës, Obiliqit, Fushë-

Kosovës dhe Graçanicës (projekti
që do të realizohet nga
konsulenca gjermane
bashkërisht me konsulencën
vendore)”, thuhet në njoftim.
Më tej, bëhet me dije se theks i
veçantë iu kushtua mbështetjes
dhe bashkëpunimit për
financimin e projekteve të
dedikuara për përmirësimin e
performancës së KRU “Prishtina”.

Banka Gjermane për Zhvillim (KFW) 
ofron mbështetje për KRU “Prishtina”
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PRISHTINË, 14 NËNTOR -
Bashkimi dhe Penza kanë
shënuar fitore në xhiron e
pestë të Superligës së
Femrave. Bashkimi ka
mundur Vëllaznimin 76:68
(16:20, 12:14, 15:15, 33:19).
Ndeshja ka qenë interesante
dhe është vendosur në 10

minutat e fundit, aty ku vashat
prizrenase ishin më të
përqendruara, duke e fituar
këtë pjesë 33:19, për të
triumfuar në fund 76:68. Te
Bashkimi u dallua Irma
Konjusha me 22 pikë, pesë
kërcime dhe nëntë asistime
dhe Era Shatri me 17 pikë e 17

kërcime, ndërsa te Vëllaznimi
u dallua Rina Hoda me 19 pikë
e shtatë asistime. Bashkimi ka
tri fitore dhe dy humbje, kurse
Vëllaznimi dy fitore dhe katër
humbje. Penza ka shënuar
fitore bindëse ndaj Trepçës
me rezultat 89:58 (26:9, 22:6,
27:20, 14:13). Kampionet

dominuan nga fillimi deri në
fund për të shënuar fitore të
merituar, që ishte e pesta në
këtë edicion, ndërsa kanë
edhe një humbje, kurse
skuadra mitrovicase ka pesë
humbje në pesë ndeshje. Rael
Whitsitt u dallua te Penza me
26 pikë, 18 kërcime, dhjetë

asistime dhe tetë topa të
vjedhur, si dhe Jeta Zeka me
13 pikë e 11 asistime.

Fitojnë Bashkimi dhe Penza

PRISHTINË, 14 NËNTOR -
Përfaqësuesja e Kosovës në
futboll ka zhvilluar ndeshje të
mirë kundër Greqisë dhe ka
nxjerrë një barazim 1-1.
Kosova e mbylli fushatën me
kualifikuese për Kupën e Botës
me vetëm pesë pikë të
grumbulluara.  Në pjesën e
parë të ndeshje, Greqia ishte
skuadër me e mirë dhe arriti të
shënon në minutën e 44-të,
nëpërmjet Giorgos Masouras
(1-0). Në pjesën e dytë të dyja
skuadrat përfaqësuese patën
rastet e veta, derisa Kosova
arriti të barazon rezultatin në
minutën e 76-të, kur harkimin
e Zhegrovës e shfrytëzoi për
mrekulli kapiteni Amir
Rrahmani, i cili barazoi
rezultatin 1-1. Më pas një rast
të mirë shënimi e pati
Zhegrova, por një të tillë e
patën edhe grekët, por
gjuajtjen e tyre e ndali portieri
Muriq.  Kosova edhe në
ndeshjen e parë
kualifikufikuese në Prishtinë
kundër Greqisë luajti 1-1.

Ndërsa në këto kualifikuese,
“Dardanët” janë mposhtur dy
herë nga Suedia (0-3, 3-0),
derisa dy humbje Kosova i
regjistroi edhe kundër Spanjës
(3-1, 0-2). Futbollistët e
Kosovës e mposhtën
Gjeorgjinë (0-1), kurse në
ndeshjen kthyese në stadiumin
“Fadil Vokrri” pësuan 1-2. 

Kroacia siguroi 
kualifikimin, Maqedonia

në ‘play-off’ 

Kroacia ka marrë një fitore
shumë të rëndësishme pak më
parë ndaj Rusisë. Kroatët kanë
dominuar totalisht ndeshjen
por nuk kanë arritur dot të
gjenin golin. Në minutën e 81′
me autogolin e Kudryashov
duke mbyllur ndeshjen me
rezultatin 1-0 . Tashmë kroatët
ndodhen në vendin e parë me
23 pikë në grup duke siguruar
kështu kualifikimin për fazën
tjetër. Rusia do të luaj në
“play-off” pasi ndodhet në

vendin e dytë në grup.
Gjermanët mposhtën me
rezultatin 1-4 Armeninë  me
golat e Havertz, Gundogan dy
herë dhe Hoffman. Gjermania

e mbyll grupin në vendin e
parë me 27 pikë. Maqedonia
nga ana tjetër ka marrë një
fitore shumë të rëndësishme
ndaj Islandës me rezultatin 3-

1. Me këtë fitore maqedonasit
kanë siguruar vendin e dytë
dhe do të futen tashmë në
“play-off” për të tentuar
kalimin në fazën tjetër.

Kosova barazon ndaj Greqisë 

PRIZREN, 14 NËNTOR - KB Prizreni
16 ka mundur Vllazninë e
Shkodrës me rezultat 100:96
(30:24, 18:16, 21:20, 31:36), në
kuadër të javës së katërt të Ligës
Unike. Fillimi i ndeshjes ishte
interesant, me mysafirët që e
nisën më mirë me një epërsi deri
në pesë pikë, 8:13, por vendasit
rikthehen shpejt për t’i barazuar
shifrat dhe për ta fituar çerekun e

parë me gjashtë pikë dallim,
30:24. Shkodranët nuk u
dorëzuan dhe jo vetëm që
barazuan rezultatin, por edhe
kaluan në epërsi 34:38,
megjithatë në fund të pjesës
prizrenasit ishin më të mirë,
duke shkuar në pushim me
shifrat 48:40. Basketbollistët e
Prizrenit 16 kontrolluan
periodën e tretë, për ta ruajtur

epërsinë dhe për të shtuar atë, ku
më e larta ishte 65:51, ndërsa
rezultati në semafor pas 30
minutash ishte 69:60. Dhjetë
minutat e fundit ishin
interesante, ku Vllaznia nuk u
dorëzua dhe afroi shifrat në
98:96, duke e bërë përballjen
shumë dramatike, megjithatë
Prizreni 16 triumfoi në fund me
shifrat 100:96. Te Prizreni 16 u

dalluan Urim Zenelaj me 18 pikë
e 13 kërcime, Arti Hajdari me 31
pikë e katër kërcime, Ivan
Koljeviq me 15 pikë e 14 asistime
dhe Michael Green me 18 pikë e
gjashtë kërcime, kurse te Vllaznia
u dalluan Mathew Butler dhe
Jonathan Stove me nga 21 pikë.
Prizreni 16 ka tri fitore dhe një
humbje, kurse Vllaznia ka një
fitore dhe tri humbje.

Fitorja e tretë radhazi për Prizrenin 16 në Ligën Unike 

PEJË, 14 NËNTOR - Besa Famgas e
ka fituar derbin e xhiros së nëntë
të Superligës së Kosovës në
hendboll. Të shtunën mbrëma
në Pejë, në një ndeshje tipike
kampionale, Besa fitoi ndaj
Trepçës me rezultat 28:23. Pas
pjesës së parë pejanët kishin
epërsi prej tri golave, 13:10.
Vendasit vazhdimisht kanë qenë

në epërsi, por jo shumë të lartë.
Mitrovicasit janë mbajtur në lojë,
por pa rrezikuar fitoren e Besës.
Egzon Gjuka ishte më efikasi me
7 gola. Pesë i realizoi Balsha
Raçiq. Alban Shabani ishte më
efikasi te Trepça me 7 gola, kurse
5 i kishte Shpëtim Mehmeti. Te
mitrovicasit u dallua portieri
Meriton Lladrovci. Besa Famgas

tani udhëheq me 14 pikë,
ndonëse i ka dy ndeshje më pak
të luajtura. Për Besën ishte fitorja
e shtatë rresht. Trepça ka rënë në
pozitën e dytë, me 14 pikë po
ashtu, por nga 9 ndeshje. Fitore
të pritura kanë shënuar
Vëllaznimi ndaj Drenicës (70:18)
dhe Kastrioti ndaj Zhegrës
(45:23).

Besa fiton derbin, merr vendin e parë
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VALENCIA, 14 NËNTOR - Fundi i
një epoke dhe njëkohësisht
fundi i një legjende të
sportit të Moto Gp.
Menjëherë pasi kaloi vijën e
finishit të garës së tij të
fundit në klasën mbretërore
asaj të Valencias, Valentino

Rossi u ndal te tribuna e
verdhë aty ku ishin tifozët e
tij për t’u përshëndetur me
ta. Për ta pritur në atë pjesë
të pistës kanë qenë të gjithë
pilotët e tjerë të cilët e kanë
përqafuar “Doktorin” për
herë të fundit përpara se ai

ta nisë aventurën e tij në
mjetet me 4 rrota. Më pas
italiani i përlotur ka bërë
një xhiro rreth gjithë
stadiumit, i mbuluar nga
tymi dhe mjetet e tjera
piroteknike të hedhura në
pistë nga fansat e Vales. Një

faleminderit për të gjithë në
pistë për të shkuar më pas
në bokse dhe për të festuar
me të gjithë. Vetëm vendi i
10-të për Rossin në Ricardo
Tormo në pistën ku Ducati
realizoi një tripletë. Bagnaia
u ngjit në shkallën më të

lartë të podiumit, i ndjekur
nga Jorge Martin dhe Jack
Miller.

Rossi largohet si mbret

Mbappe: Duam ta mbrojmë titullin
botëror

Franca nuk u përmbajt aspak mbrëmjen e kaluar kundër
Kazakistanit. Kampionët e botës fituan 8-0 në “Parc des
Princes”, duke siguruar vendin e parë në grupin D dhe
kualifikimin në Katar 2022. Kylian Mbappe ishte ylli i
mbrëmjes me katër golat e realizuara. 22-vjeçari bëhet i pari
lojtar që shënon katër gola me kombëtaren që nga viti i largët
1958, kur Just Fontaine ndëshkonte me “poker” Gjermaninë e
Perëndimit. Mbappe foli për “French TV” në lidhje me
suksesin e thellë dhe objektivin e madh, që është mbrojtja e
titullit botëror në Katar 2022. “Gjëja më e rëndësishme ishte
kualifikimi. Ne donim t’i jepnim mundësinë vetes për ta
mbrojtur titullin botëror. Edhe për ata që kanë luajtur dhe
fituar një botëror, është një ëndërr e paimagjinueshme të
luajnë në këtë kompeticion. Unë mendoj se fitorja 8-0 i
argëtoi tifozët tanë, e respektuam ndeshjen dhe
kundërshtarin tonë”, ka thënë sulmuesi i PSG-së.

Hazardi refuzon rikthimin te
Chelsea

Sulmuesi i Real Madridit, Eden Hazard, do të pranonte me
kënaqësi shansin për t’u rikthyer te Chelsea. Pas dy sezoneve
të dobëta me Real Madridin, drejtuesit e klubit spanjoll janë
të gatshëm ta lejojnë largimin e belgut në vitin 2022. Emri i
Hazardit është përfolur shumë për një rikthim në Ligën
Premiere, ku një nga skuadrat e lidhura me të padyshim se
është ish-skuadra e tij, Chelsea. Sipas njeriut të afërt të
Hazardit, Gilles De Bilde, një rikthim në “Stamford Bridge” do
të ishte opsioni i favorizuar për sulmuesin belg. “Unë mendoj
se Hazardi do të pëlqente të kthehej në Chelsea”, ka thënë De
Bild për HLN. Hazardi është lidhur edhe me një transferim te
Newcastle Unitedi, ndërsa Manchester Unitedi thuhet se ka
refuzuar mundësinë e transferimit të tij.

Kroosi: Duam të fitojmë La Ligan
dhe Ligën e Kampionëve

Toni Kroos ka dhënë një intervistë interesante për kanalet
zyrtare të Real Madridit. “Jam mirë. Më është dashur pak për
ta kaluar dëmtimin që kam pasur, por tani ndihem mirë. Më
është dashur ndërprerja për kombëtaren. Kam luajtur
pothuajse të gjitha gjashtë ndeshjet e fundit dhe tani duhet të
bëj një punë specifike”, ka thënë Kroos. Mesfushori ka folur
më pas për objektivat që “Los Blancos” duhet të arrijë në këtë
sezon: “Në këtë klub do të fitosh çdo kompeticion. Si grup
argëtohemi dhe duam të fitojmë. Mund të them se duam ta
fitojmë La Ligan dhe Ligën e Kampionëve, por e dimë se do
të jetë e vështirë”.

SHKURT 

Ish-drejtori i Bayern
Munichut, Karl-Heinz
Rummenigge, ka deklaruar se
trajneri Jose Mourinho ishte i
interesuar për ta marrë stolin

e klubit gjerman. Tekniku
portugez që tani është në
krye të Romës, dëshironte të
bëhej trajner i “Bavarezzëve”,
por klubi gjerman nuk ishte i

interesuar. Rummenigge
zbuloi se Mourinho para disa
vjetëve donte kalimin në
Gjermani për të qenë në krye
të Bayernit. “Para disa viteve

donte të vinte te Gjermani
për ta stërvitur Bayernin, por
nuk kishte ndonjë ndjenjë që
ishte trajneri i duhur për
Bayernin. Ai më impresionoi

gjithmonë mua personalisht.
Shpresoj që të ketë sukses te
Roma, sepse duhet të fitojë
çdo ditë”, ka deklaruar
Rummenigge për “Rai Sport”.

Rummenigge: Mourinho dëshironte të vinte në Bayern

TIRANË, 14 NËNTOR - Trajneri i
përfaqësueses shqiptare, Edy
Reja, ka mbajtur konferencë për
media para sfidës kundër
Andorrës. Sipas tij, ekipi kishte
bërë maksimumin dhe nuk
duhej kritikuar se kishte humbur
një ndeshje me një ekip si Anglia.
“Është e qartë që pas 5-0 morali
nuk është ndër më të mirët se
mendohej se mund të bënim më
mirë. Por duhet të mendojmë që
u mundëm nga Anglia, e cila ka
një nga kombëtaret më të mira të
historisë së Anglisë, për vlerat
individuale, duke marrë në
konsideratë edhe bankinën e një
niveli të lartë. Ndaj nesh bëri një
ndeshje të motivuar, agresive”, ka
thënë Reja, duke folur më pas
për ndeshjen kundër Andorrës.
“Kemi folur me djemtë. Ata janë
përmirësuar shumë. Na kanë
krijuar vazhdimisht probleme.
Ne kemi fituar 1-0 në Andorra, e
meritonim të fitonim më thellë,
se dominuam. Kemi barazuar 2-
2 këtu. Është një skuadër që na
bën të vuajmë. Ne kemi detyrë të

luajmë me vëmendje dhe të
shfrytëzojmë atë që kemi bërë në
të gjithë ndeshjet e tjera. Kemi
gabuar vetëm në ndeshjen me
Poloninë, se të tjerat i kemi bërë
mirë. Të mos hedhim në erë atë
që kemi bërë deri tani dhe ta
mbyllim duke munduar që ta
menaxhojmë siç duhet
ndeshjen”, ka shtuar ai. 
Trajneri italian në këtë
konferencë për media foli edhe
për sulmuesin Armand Broja.
“Ne e kemi lënë në shtëpi, nuk

erdhi këtu se u kurua meqë
kishte probleme me kaviljen.
Salihi shkoi ta shihte në
ndeshjen e fundit dhe kishte këtë
problem. Folën mjekët e të dyja
palëve dhe u tha që ishte ky
problem. Erdhi me ne dhe ishte
pak më mirë. Shpresoja ta
përdorja me Andorrën, por ai
dhe klubi kërkuan që të kurohej
e të ishte gati për ndeshjen tjetër.
Ishte i dëmtuar se kishte
probleme me kaviljen. Nuk ka
asgjë tjetër”, ka deklaruar Reja.

Reja: Nuk duhet të vuajmë
kurrsesi me Andorrën

TIRANË, 14 NËNTOR - Kapiteni i
kombëtares shqiptare Elseid
Hysaj ishte në krah të trajnerit
Edoardo Reja në konferencën
për shtyp para ndeshjes ndaj
Andorrës. Mbrojtësi shkodran
theksoi se ekipi do ta ketë të
vështirë për të reaguar pas
humbjes ndaj “Tre Luanëve”,
por tashmë duhet një sforco e
fundit për të arritur në kuotën e
18 pikëve. “Është një humbje e
thellë dhe na ka ulur pak
motivimin, por këto ditë kemi
qëndruar të bashkuar, është një
humbje që duhet harruar, kemi
dhe një ndeshje tjetër dhe do ta
kërkojmë maksimumin për t’i
mbyllur në mënyrën më të mirë
këto eliminatore. Ishte një
humbje vërtet e rëndë, por nuk
duhet të harrojmë që luajtëm
ndaj Anglisë, një kundërshtari
që ka në përbërje lojtarë të
kalibrit të lartë botëror, gjithsesi
kjo humbje do të na shërbejë si

një mësim për t’u ringritur”, ka
thënë Hysaj. “Historia na thotë
që Andorra është një ekip që
bezdis të gjitha skuadrat dhe
nuk është e lehtë të përballesh,
por ne gjatë këtyre viteve jemi
rritur, jemi përmirësuar, jemi
një skuadër më e fortë se më
parë. E dimë që Andorra është
një ekip i rrezikshëm, por ne do

të hyjmë në fushë për të fituar.
Vendi i 3-të është një pozicion i
mirë për ne, e kemi vendosur
disi në rrezik, por gjithsesi
besojmë që do ta mbyllim
grupin me 18 pikë. E kemi
vlerësuar maksimalisht
Andorrën dhe do t’i kërkojmë tri
pikët në këtë sfidë”, ka shtuar
Hysaj.

Hysaj: Humbja ndaj Anglisë do të
shërbejë si mësim për t’u ringritur
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Ndërmerr veprime tjera të nevojshme për funksionimin sa më të mirë të ligjit mbi lëndën 
arkivore të Kosovës.  
Koordinon punën me nëpunësin që merret me postën dhe shpërndarjen e postes, shkresave 
jashtë dhe brenda institucionit.  
Kryen edhe detyra tjera në përputhje me ligjet dhe rregulloret të cilat mund të kërkohen në 
mënyrë të arsyeshme kohë pas kohe nga mbikëqyrësi.  
Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vendin e punës:  
Aftësi për zbatimin e procedurave dhe udhëzimeve administrative për kryerjen e detyrave të 
punës;  
Shkathtësi komunikimi, përfshirë aftësinë për të interpretuar informata ,dhënë udhëzime dhe 
përcjellë informata tek të tjerët;  
Aftësi koordinimi dhe mbikëqyrje të punës së personelit në nivelin administrativ dhe teknik;  
Shkathtësi kompjuterike në aplikacione të programeve (Word, Excel);  
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:  
Diplomë Universitare.  
Përvoja e Punës:  
Dy (2) vite përvojë pune. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqen zyrtare të Sistemit Prokurorial të 
Republikës së Kosovës, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data 15.11.2021 deri me datë 29.11.2021 si 
datë e mbylljes së konkursit.  
Kërkesa (aplikacioni) për punësim gjendet në web faqen: www.prokuroria-rks.org  
Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00, në Divizionin e Burimeve Njerëzore, kati 
VII, Zyra Nr. 702, Prishtinë, Kosovë. 
Aplikimi përmes postës: Kërkesat e kompletuara me dokumente mund të dorëzohen edhe përmes postës në 
Divizionin e Burimeve Njerëzore të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, adresa: Rr. “Luan 
Haradinaj”, nr. 100, Kati 7, zyra nr. 702, 10000 Prishtinë. 
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të afatit për 
aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, nëse arrijnë brenda 4 katër ditësh, 
aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare. 
Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038/200 18874 prej orës 08:00 – 16:00.  
Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs: 

- Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës të moshës madhore të cilët kanë zotësi të plotë 
për të vepruar, janë në posedim të të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e nevojshme arsimore dhe 
aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave dhe të cilët kanë aftësi fizike që kërkohen për pozitën përkatëse. 

- Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e 
Kosovës dhe mirëpret aplikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe femërore nga të gjitha 
komunitetet në Kosovë. 

- “Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në 
organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç specifikohet në nenin 11, paragrafi 3 të 
Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.” 
Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e  skanuara të dokumentacionit të kërkuar:  

- Dëshminë e kualifikimit shkollor; 
- Dëshmi mbi përvojën e punës, Vërtetimi dhe kontrata e punës (Letër Referenca apo Rekomandimi nuk pranohet 

si dëshmi mbi përvojën e punës); 
- Dy rekomandime (nëse keni); 
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të tilla); 
- Dokumentin e identifikimit–letërnjoftimi i fotokopjuar; 
- Certifikatë nga Gjykata që nuk jeni nën hetime. 

Në lidhje me datën e mbajtjes së testit me shkrim dhe intervistës, për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e 
parapara sipas këtij konkursi, kandidatët do të njoftohen bazuar në legjislacionin ne fuqi. 

� Erika Shaip Biqkaj shpall të
pavlefshme diplomën e Kolegjit Heimerer
Prishtinë 2016/17 me nr. 0273/19

� Arber Tahiri shpall te pavlefshme
dëftesat, certifikatën dhe diplomën shmlt
"11 Marsi " Prizren. 

� Nimet Burnik shpall te pavlefshme
diplomën shmlt  " 11 Marsi " Prizren. 

� Shyrete Ramadani shpall te
pavlefshme dëftesat, certifikatën dhe
diplomën shmlt "11 Marsi " Prizren. 

� Dalinor Petrovic shpall te pavlefshme
4 dëftesat dhe diplomën shmlt "11 Marsi
" Prizren. 

� Shkodran Muji shpall te pavlefshme
certifikatën shmlt "11 Marsi " Prizren.

� 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

� Lëshoj lokalin më qira. Lokali është i
pasitur më të gjitha kushtet përcjellëse.
Lokali gjendet në lagjen e Boshnjakëve në
Mitrovicë. Për informata më të
hollësishme mund të na kontaktoni në
këtë numër të telefonit:049-392-275

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

 
 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

Këshilli Prokurorial i Kosovës/ Tužila ki Savet Kosova/Kosovo Prosecutorial Council 
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat 

Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të Ligjit 
Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 02/2010 për 
Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit nr. Ref 
AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës 
KPK/Nr. 193/2021 të datës 26 Mars 2021, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, shpall 
këtë: 

 
K O N K U R S 

 
I. Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores 

Prokuroria Themelore Gjakovë, një (1) pozitë 
 

Referenca:   KPK/ZKSHP/PA/PSRK/PTH/POZ - 021 
Emri pozitës:   Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores 
Pozita:    Pozitë e karrierës 
Niveli:   Profesional 
Raporton tek:   Administratorit të Prokurorisë 
Numri i pozitave:  Një (1) pozitë 
Koeficienti:   9 
Akti i emërimit:  Pa afat 
Puna Provuese:           12 muaj  
Vendi:    Gjakovë 
 
Qëllimi i vendit të punës: 
Zhvillimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave dhe procedurave standarde dhe ofrimi i 
shërbimeve të punëve të sektorit të shkrimores, mbajtja e evidencave dhe raportimet që 
ndërlidhen me regjistrimin e lëndëve përkatëse penale. 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore: 
Menaxhon punën e përgjithshme të sektorit të shkrimores, mbikëqyr dhe organizon punën e 
stafit me ndarje të detyrave të punës, kujdeset që regjistrimi në libra dhe në mënyrë elektronike 
të jetë i saktë dhe pa gabime. 
Menaxhon me stafin e sektorit dhe organizon punën në bashkëpunim me udhëheqësin e 
divizionit (Administratorin), monitoron dhe ofron udhëzime për punë të stafit duke ofruar 
shërbime cilësore nga sektori dhe vartësit. 
Në bashkëpunim me udhëheqësin e divizionit /Administratorin, bënë vlerësimin e proceseve 
dhe procedurave të brendshme, rekomandon ndryshime, përmirësime me qëllim të ngritjes së 
efikasitetit dhe cilësisë së punës. 
Menaxhon ofrimin e produkteve e të shërbimeve në fushën administrative e të mbajtjes së 
evidencave të shkrimores, kujdeset për kryerjen e detyrave tjera të besueshme të cilat kërkojnë 
konfidencialitet. 
Ndihmon dhe propozon zhvillimin e politikave lidhur me shkrimoren në bashkëpunim me 
menaxherët e nivelit qendror e edhe me udhëheqësin e divizionit e të Kryeprokurorit. 
Koordinon punën me nivelin qendror lidhur me kërkesat dhe evidencat që kërkohen brenda 
institucionit Prokurori i Shtetit dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës, ndërsa me lejimin e 
Kryeprokurorit ofron edhe të dhëna për palët tjera jashtë institucionit. 
Bënë vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrjen e tij/saj dhe përkrah zhvillimin e tyre 
përmes trajnimit për kryerjen e detyrave në përputhje me standardet e kërkuara, udhëheqësi i 
sektorit të shkrimores i përgjigjet dhe i raporton udhëheqësit të divizionit /administratorit dhe 
Kryeprokurorit; 
Kryen edhe punë tjera shtesë nga rasti në rast që ndërlidhen me punën e sektorit sipas kërkesës 
së udhëheqësit të divizionit /administratorit dhe Kryeprokurorit. 
Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vendin e punës: 
Njohuri dhe përvojë substanciale lidhur me fushën e evidencave të lëndëve me njohuri 
profesionale të punës së shkrimores dhe legjislacionit zbatues. 
Aftësi komunikuese, negociuese dhe bindëse në menaxhim. 
Shkathtësi në caktimin e objektivave, planifikim të punës dhe analizë. 
Shkathtësi për udhëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar një ekip ose grup 
punues. Shkathtësi për ndërmarrjen e iniciativave dhe caktimin e prioriteteve në punë. 
Aftësi për ndërmarrjen e iniciativave konkrete gjatë punës dhe lidhur me te. 
Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access). 
Reagimi i duhur në zgjidhjen e problemeve dhe punëve nën presion. 
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi: 
Diplomë Universitare, Fakulteti Juridik ose Administratë Publike. 
Përvoja e Punës: 
Minimum 4 vite përvojë pune profesionale. 
 
II. Zyrtar për Arkiv 2  

Prokuroria Themelore Gjakovë, një (1) pozitë  
 

Referenca:  KPK/ZKSHP/PA/PSRK/PTH/POZ-022  
Emri pozitës:   Zyrtar për Arkiv 2  
Pozita:    Pozitë e karrierës  
Niveli:   Profesional  
Raporton tek:  Administratori i Prokurorisë  
Numri i pozitave: Një (1) pozitë  
Koeficienti:  7  
Akti i emërimit: Pa afat  
Puna Provuese:           12 muaj  
Vendi:    Gjakovë  
 
Qëllimi i vendit të punës:  
Arkivimi, sistemimi dhe mbajtja azhure e lëndëve të institucionit.  
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:  
Pranon dokumentet dhe lëndët për arkivim dhe kujdeset për arkivimin e tyre në arkivin e 
institucionit në përputhje me procedurat ligjore.  
Kujdeset për sistemimin dhe mbajtjen azhure të lëndëve arkivore, si dhe propozon udhëzues të 
nevojshëm për funksionimin e arkivit.  
Mirëmban arkivin e veçantë për rastet e detajuara specifike dhe ruan paprekshmërinë e 
informatave.  
Përkujdeset për seleksionimin e rregullt të lëndës arkivore.  
Mbanë kontakte të vazhdueshme me institucionet e arkivit të Kosovës, me qëllim të dorëzimit 
të lëndëve arkivore arkivit kompetent pas kalimit të afatit.  
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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

Këshilli Prokurorial i Kosovës/ Tužila ki Savet Kosova/Kosovo Prosecutorial Council 
Sekretariati / Sekretarijat / Secretariat 

Na osnovu lana 31 Zakona br. 06/L-056 o Tužila kom Savetu Kosova, na osnovu Zakona br.03/L-149 o 
Civilnoj službi Republike Kosova i Pravilnika br. 02/2010 o Postupku Zapošljavanja u Civilnoj Službi 
Kosova, u skladu sa Presudom br. Ref AGJ.1583/20 od 09. jula 2020. godine kao i Odluke Tužila kog Saveta 
Kosova KPK/br. 193/2021 od 26. marta 2021. godine, Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova ponovno 
objavljivanje:  

K O N K U R S 
 

 
 I.  Rukovodilac Sektora Pisarnice  

Osnovno Tužilaštvo Ðakovica, jedna (1) pozicija 
  

Referenca:   KPK/ZKPSH/PA/PSRK/PTH/POZ – 021  
Naziv pozicije:  Rukovodilac Sektora Pisarnice  
Pozicija:   Pozicija od karijere  
Nivo:   Profesional  
Izveštava:  Administrator Tužilaštva  
Broj Pozicija:   Jedna (1) pozicija  
Koeficijent:   9  
Akt o imenovanju:  Neograni en  
Probni rad:                   12 meseci 
Mesto:    Ðakovica  
 
Cilj radnog mesta:  
Razvijanje i nadziranje u sprovo enju politika i standardnih procedura i pružanja usluga radova pisarnice, 
vo enja evidencija i izveštavanja koja se nadovezuju sa registrovanjem odgovaraju ih krivi nih predmeta.  
Glavne obaveze i odgovornosti:  
Upravlja opštim poslovima sektora pisarnice, nadzira i organizuje rad osoblja uz podelu poslova, stara se da 
registrovanje u knjigama i u elektronskom obliku budu ta na i bez grešaka;  
Upravlja osobljem sektora i organizuje rad u saradnji sa rukovodiocem divizije( Administratorom), 
monitoriše i pruža upustva za rad osoblja pružaju i kvalitetne usluge od strane sektora i podre enih.  
U saradnji sa rukovodiocem divizije/Administratora, vrši vrednovanje unutrašnjih procesa i procedura i 
preporu uje izmene, ispravke u cilju pove anja efikasnosti i kvaliteta rada,  
Upravlja pružanje proizvoda i usluga iz administrativne oblasti u vo enju evidenicija pisarnice, brine se za 
obavljanje ostalih poverljivih zadataka koje zahtevaju konfidencijalnost,  
Pomaže i predlaže razvijanje politika u vezi pisarnice, u saradnji sa menadžerima iz centralnog nivoa kao i u 
saradnji sa rukovodiocem divizije/administratorom i Glavnim Tužiocem.  
Koordinira poslove sa centralnim nivoem u vezi sa zahtevima i evidencijama koje se zahtevaju unutar 
institucije Državni Tužilac i Tužila kog Saveta Kosova, a uz odobrenje Glavnog Tužioca pruža i podatke sa 
ostale stranke van institucije.  
Vrši redovnu evaluaciju osoblja pod njegovim/njenim nadzorom i podržava njihovo razvijanje putem obuka 
za obavljanje njihovih obaveza u skladu sa traženim standardima, rukovodilac sektora pisarnice odgovara i 
izveštava rukovodiocu divizije/administratoru i Glavnom Tužiocu.  
Obavlja i ostale dodatne poslove zavisno od slu aja koji se nadovezuju sa radom sektora prema zahtevu 
rukovodioca divizije/administratora i Glavnog Tužioca.  
Znanja, veštine i sposobnosti za radno mesto:  
Znanje i znatno iskustvo iz oblasti evidencije predmeta uz stru no znanje rada pisarnice i sprovodljivog 
zakonodavstva;  
Komunikativne, pregovara ke i ubedljive sposobnosti u menadžovanju;  
Veštine u odre ivanju ciljeva, planiranju rada i analizi;  
Veštine za upravljanje i organizovanje ekipe, sposobnosti za menadžiranje jedne ekipe ili radne grupe;  
Veštine za preduzimanje inicijativa ili odre ivanju radnih prioriteta;  
Sposobnost za preduzimanje konkretnih inicijativa tokom rada i vezano sa tim;  
Kompjuterske sposobnosti za programske aplikacije (Word , Excel, )  
Ispravno reagovanje u rešavanju problema i poslova pod pritiskom.  
Stru na sprema i kvalifikacija:  
Univerzitetska Diploma, Pravni Fakultet ili Javne Administracije  
Radno iskustvo:  
Najmanje 4 godine profesionalnog radnog iskustva. 
 
II. Službenik za Arhive 2  

Osnovno Tužilaštvo Ðakovica, jedna (1) pozicija  
 

Referenca:   KPK/ZKSHP/PA/PSRK/PTH/POZ-022 
Naziv pozicije:  Službenik za Arhivu 2  
Pozicija:   Pozicija od karijere  
Nivo:   Profesional  
Izveštava:   Administratoru Tužilaštva  
Broj pozicija:   Jedna (1) pozicija  
Koeficijenat:   7  
Akt imenovanja:  Neograni en  
Probni rad:                   12 meseci 
Mesto:    Ðakovica 
 
Cilj radnog mesta:  
Arhiviranje, sistemiranje i ažurno održavanje predmeta institucije.  
Glavne obaveze i odgovornosti:  
Prima dokumente i predmete za arhiviranje i pobrine se za njihovo arhiviranje u arhivi institucije u skladu sa 
zakonskim procedurama;  
Pobrine se za sistemiranje i ažuriranje arhivnih predmeta, kao i predlaže potrebne uputnike zafunkcionisanje 
arhive;  
Održava posebnu arhivu za specifi ne detaljne slu ajeve i uva netaknutnost informacija;  
Pobrine se za redovnu selektiranje arhivnog predmeta;  

Održava redovne kontakte sa institucijama arhive Kosova, u cilju dostavljanja arhivnih predmeta nadležnoj 
arhivi nakon isteka roka;  
Preduzima ostale potrebne radnje za bolje funkcionisanje zakona o arhivnim predmetima Kosova;  
Koordinira rad sa službenikom koji se bavi poštom i raspodele pošte, spisima van i unutar institucije.  
Obavlja i ostale obaveze u skladu sa zakonom i pravilnicima koje se povremeno mogu zahtevati na razuman 
na in od strane nadzornika.  
Znanja, veštine i sposobnosti za radno mesto:  
Sposobnosti za sprovo enje procedura i administrativnih upustva za obavljanje radnih obaveza;  
Komunikativne veštine uklju uju i sposobnost za interpretiranje informacija, pružanje upustva i da prosledi 
informacije kod drugih;  
Koordinativne sposobnosti i nadziranje rada osoblja u administrativnom i tehni kom nivou;  
Kompjuterske veštine u aplikacije programa (Word, Excel). 
Stru na sprema i kvalifikacija:  
Univerzitetska diploma.  
Radno iskustvo:  
Najmanje 2 godina radnog iskustva. 
 

Konkurs je otvoren 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Tužila kog Sistema Kosova, kao i u 
dnevne novine, po evši od 15.11.2021 do 29.11.2021 kao datum isteka konkursa. 
Prijava (aplikacie) za zaposlenje dostupna je na Internetu:  www.prokuroria-rks.org  
Aplikacije se predaju svakog radnog dana  od 08:00 do 16:00, u Diviziji Ljudskih Resursa, VII sprat, Kancelarija br. 702, 
Priština, Kosovo. 
Prijava poštom: Zahtevi popunjeni dokumentima tako e se mogu predati poštom Odeljenju za Ljudske Resurse Sekretarijata 
Tužila kog Saveta Kosova, adresa: Rr. „Luan Haradinaj“, br. 100 Sprat 7, kancelarija br. 702, 10000 Priština. 
Aplikacije poslate putem pošte, koje sadrže poštanski pe at nad pošiljkom sa datumom poslednjeg dana roka za apliciranje, 
smatra e se važe im i uze e se na razmatranje, ako stižu u roku od 4 dana, aplikacije koje stižu posle ovog roka ili su 
nekompletirane ne e se uzeti u obzir uopšte.  
U slu aju potrebe možete da nas kontaktirate na, tel: 038 / 200 18874 od 08:00 do 16:00 asova.  
Uslovi u eš a na konkursu: 
- Pravo apliciranja imaju svi gra ani Republike Kosova odrasle dobi koji imaju punu sposobnost delovanja, poseduju civilna 

i politi ka prava, imaju potrebnu školsku spremu i stru ne sposobnosti za vršenje dužnosti kao i fizi kih sposobnosti  koja 
se traže za doti nu poziciju. 

- Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova, pruža jednake mogu nosti zapošljavanja svim državljanima Kosova i do ekuje 
aplikacije od sviju osoba muškog i ženskog pola iz redova svih zajednica na Kosovu.   

- “Neve inske zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo na  pravedno i proporcionalno zastupanje u organima civilne 
službe centralne i lokalne državne administracije kao što je specifikovano lanom 11, stav 3 Zakona br. 03/L-149 za Civilnu 
Službu Republike Kosova”. 

Aplikacijama se moraju sastaviti kopije zatražene dokumentacije: 
- Svedo anstvo školske spreme; 
- Dokaz o radnom iskustvu; Potvrda i radni ugovor (Referentno pismo ili preporuka se ne prihvataju kao dokaz radnog 

iskustva). 
- Dve preporuke (ako imate); 
- Kopije dva poslednja naizmeni na izveštaja procene  rada  (ako takvi postoje); 
- Dokument  identifikacije–fotokopirana li na karta; 
- Uverenje od Suda da niste pod istragom. 
U vezi datuma održavanja pismenog testa i intervjua, za kandidate koji ispunjavaju uslove koji su predvi eni na osnovu ovog 
konkursa, kandidati bi e obavešteni na osnovu važe eg zakonodavstva. 

P R I S H T I N Ë
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