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BRUKSEL, 1 DHJETOR - Presidentja
e Komisionit Evropian, Ursula
von der Leyen, tha më 1
dhjetor se është koha që
Bashkimi Evropian të mendojë
rreth vaksinimit të
detyrueshëm kundër
koronavirusit. “Si mund të
nxisim dhe të mendojmë
potencialisht rreth vaksinimit
të detyrueshëm brenda
Bashkimit Evropian? Kjo
kërkon diskutim dhe qasje të
përbashkët, por mendoj se ky
është diskutim që duhet të
zhvillohet”, ka deklaruar ajo në
një konferencë për media.
Në anën tjetër, çështja e
shëndetësisë është përgjegjësi
ekskluzive e secilit shtet anëtar

të BE-së. Dhe kjo ishte hera e
parë që dikush nga zyrtarët
evropianë nxitën debat rreth
vaksinimit të detyrueshëm.
Përpos Austrisë, asnjë shtet
tjetër deri më tani nuk ka
imponuar vaksinimin e
detyrueshëm, marrë parasysh
se fjala është për çështje të
ndjeshme që shkakton debat të
ashpër në opinion.
Vetëm për shkak të futjes në
përdorim të të ashtuquajturave
certifikatave për Covid-19, në
disa shtete evropiane pati
protesta të dhunshme dhe
trazira.
Në anën tjetër, presidentja e
Komisionit Evropian konfirmoi
që deri në mars të vitit 2022 BE-

ja do të pranojë edhe 360
milionë doza shtesë të vaksinës
“Pfizer” dhe “Moderna” kundër
koronavirusit.
“Kështu do të mundësohet që
të gjithë evropianët të
vaksinohen me dozën e tretë të
vaksinës kundër Covid-19”,
njoftoi ajo. Sipas Von der Leyen,
BE-ja arriti marrëveshje me
kompaninë “Pfizer/BioNTech”
që të përshpejtohet prodhimi i
vaksinave për fëmijë, që do të
duhej të ishin të qasshme nga
13 dhjetori i këtij viti.
Agjencia Evropiane për Barna
(EMA) miratoi vaksinimin e
fëmijëve nga mosha 5 deri në
11 vjeç të kompanisë
“Pfizer/BioNTech”.

Von der Leyen: Duhet qasje e përbashkët
për vaksinim të detyrueshëm

KIEV, 1 DHJETOR - Ukraina ka thënë
se do t’i kërkojë NATO-s që ta rrisë
bashkëpunimin ushtarak me
Kievin dhe të përgatisë sanksione
ekonomike në kuadër të masave
për t’i parandaluar sulmet e Rusisë
ndaj këtij shteti.
Liderët e aleancës veriatlantike do
të zhvillojnë të mërkurën, më 1
dhjetor, takimin e dytë në Letoni,
ndërkohë që rriten shqetësimet
për prani ushtarake ruse afër
kufirit ukrainas. “Ne besojmë se
nëse bashkojmë forcat, nëse
veprojmë në mënyrë të
koordinuar, ne do të mund ta
pengojmë presidentin rus
Vladimir Putin dhe të
demotivojmë atë nga zgjedhja e
skenarit më të keq, që është
operacioni ushtarak”, ka thënë
ministri i Jashtëm ukrainas,

Dmytro Kuleba, pasi është nisur
për të biseduar me homologët e
NATO-s në kryeqytetin e Letonisë,
Rigë.
Ministri i Jashtëm i Danimarkës,
Jeppe Kofod, ka thënë se çfarëdo
operacioni ushtarak që do të
mund ta rrezikonte sovranitetin e
Ukrainës, do të ketë pasoja të
rënda dhe se shteti i tij do të jetë i
gatshëm për t’u përgjigjur me
sanksione të ashpra. Komentet e
Kofodit kanë qenë në linjë me
paralajmërimet e sekretarit
amerikan të Shtetit, Antony
Blinken dhe të ministrave të tjerë
të jashtëm të bllokut të NATO-s, të
cilët në ditën e parë të takimit, të
zhvilluar më 30 nëntor, kanë thënë
se Rusia do të paguajë çmim të
shtrenjtë për çfarëdo agresioni
ushtarak kundër Ukrainës. 

Moska, në anën tjetër, i ka tërhequr
vërejtjen NATO-s që të mos kalojë
“linjën e kuqe”. 
Ukraina, e cila synon të bëhet
anëtare e NATO-s, hap që është
kundërshtuar ashpër nga Moska,
ka thënë se Rusia është duke
mbajtur mijëra trupa dhe pajisje të
rënda afër kufirit të përbashkët,
situatë që ka rritur shqetësimet për
pushtim të mundshëm. Rusia, e
cila ka aneksuar Gadishullin
ukrainas të Krimesë më 2014 dhe
përkrah separatistët që luftojnë
kundër Kievit në luftën që ka lënë
të vdekur më shumë se 13 200
njerëz në shtatë vjetët e fundit, ka
hedhur poshtë sugjerimet se është
duke planifikuar sulm dhe fajëson
Ukrainën dhe përkrahësit e
Perëndimit se janë duke nxitur
tensione.

Ukraina i bën thirrje NATO-s 
të marrë masa parandaluese ndaj Moskës

TEGUCIGALBA, 1 DHJETOR -
Hondurasi pritet që ta zgjedhë
gruan e parë në postin e
presidentes, pasi partia në
pushtet humbi zgjedhjet.
Xiomara Castro, kandidate e
partisë majtiste Të Lirë
(LIBRE), bazuar në rezultatet
preliminare, udhëheq me
pothuajse 20 për qind të
votave më shumë kundrejt
rivalit të saj. Fitorja e saj
paraqet fundin e sundimit 12-
vjeçar të Partisë Nacionaliste
të krahut të djathtë, e cila u
përcoll me shumë skandale e
afera korruptive.
Rrjedhimisht Castro pritet ta

zëvendësojë presidentin e
deritanishëm, Juan Orlando
Hernandez. Tash e një kohë
ndaj tij rëndojnë akuza për
bashkëpunim me grupe të
trafikimit të narkotikëve pasi
vëllai i tij u burgos për
trafikim në Shtetet e
Bashkuara.
Presidentja në ardhje, Castro,
ka premtuar se do ta ‘largojë
Hondurasin nga diktatura e
grupeve të trafikimit me
narkotikë dhe korrupsionit’.
Castro ishte edhe zonjë e parë
e shtetit kur në krye të vendit
ndodhej bashkëshorti i saj
Manuel Zelaya. Ajo garoi në

zgjedhje edhe dy herë të tjera
pas largimit të Zelayas nga
pushteti.
Ish-zonja e parë, po ashtu,
premtoi ndryshime të mëdha
në vend pas marrjes së
pushtetit. Ndër detyrat e para
do të jetë ballafaqimi me
krimin, trafikimin e drogës
dhe nivelin e lartë të migrimit
drejt ShBA-së.
Në anën tjetër, për fitoren e
saj u deklarua edhe sekretari
amerikan i Shtetit, Anthony
Blinken, i cili e përgëzoi për
fitore, duke shtuar se
Uashingtoni mezi pret të
bashkëpunojë me të.

Xiomara Castro, rrugës për t’u bërë 
presidentja e parë e Hondurasit
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PRIZREN, 1 DHJETOR - Komisioni
Qendror Zgjedhor (KQZ) të
mërkurën edhe zyrtarisht ka
certifikuar Shaqir Totajn kryetar i
komunës së Prizrenit. Pas
certifikimit, Totaj ka falënderuar
të gjithë qytetarët për një proces
korrekt dhe për besimin e dhënë
“e, mbi të gjitha, që përqafuan
ndryshimin si akt më se i
nevojshëm për qytetin tonë”.
“Sot, edhe zyrtarisht, Komisioni

Qendror i Zgjedhjeve më ka
certifikuar kryetar i ri i Prizrenit.
Me këtë hap u konfirmua edhe
një herë fitorja e Partisë
Demokratike të Kosovës, se
zgjedhjet e 14 nëntorit në
komunën tonë ishin
demokratike dhe zbatim i
vullnetit të qytetarëve të
Prizrenit. Falënderoj edhe një
herë të gjithë qytetarët për një
proces korrekt, për besimin e

dhënë e, mbi të gjitha, që
përqafuan ndryshimin si akt më
se i nevojshëm për qytetin tonë.
Tash është koha për punë dhe
vizion për Prizrenin e të
ardhmes dhe përmirësim të
jetës së qytetarëve tanë, pa
dallime. Ky është Prizreni për të
cilin unë do të angazhohem e
qyteti për të cilin ne kemi nevojë.
Të bashkuar për Prizrenin që
duam!”, ka shkruar Totaj.

KQZ-ja certifikon Shaqir Totajn kryetar të ri të Prizrenit

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Gjykata
Themelore në Prishtinë,
Departamenti Special, më 1
dhjetor ka liruar nga akuzat
Ikballe Berisha-Hudutin, e cila
akuzohej për shtytjen e veprave
terroriste në Kosovë. 
Gjykata Themelore në Prishtinë,
me vendim unanim të trupit
gjykues, e liroi Hudutin pasi që
nuk gjeti prova se e njëjta ka
kryer vepër penale të shtytjes
për kryerjen e veprave terroriste,

me çka ngarkohej nga
Prokuroria Speciale e Kosovës.
Kundër këtij aktvendimi palët
kanë të drejtë ankese në
Gjykatën e Apelit të Kosovës.
Policia e Kosovës e kishte
ndaluar Hudutin më 8 janar
2020, pasi që në rrjete sociale
ishte deklaruar kundër vrasjes
së gjeneralit iranian Qasem
Soleimani nga forcat
amerikane. Ajo kishte shkruar
në llogarinë e saj në “Facebook”

lidhur me vrasjen e Soleimanit
se ‘hakmarrja është e
obligueshme’.
Gjenerali Qasem Soleimani,
kreu i forcave elite të Gardës
Revolucionare të Iranit, ishte
vrarë nga forcat amerikane në
Irak më 3 janar 2020. Soleimani,
62-vjeçar, ishte konsideruar
figura e dytë më e fuqishme në
Iran, pas liderit suprem iranian
Ajatollah Ali Khameneit.
Forcat e tij elite, Quds, i

raportonin drejtpërdrejt liderit
suprem Khamenei dhe ai ishte

cilësuar figurë historike
kombëtare.

Gjykata Themelore në Prishtinë liron Ikballe Hudutin nga akuzat për terrorizëm

Qendresa RAMA

PRIZREN, 1 DHJETOR - Në
Prokurorinë e Prizrenit është
mbajtur të mërkurën takimi i
rregullt i grupit koordinues me
aktorët të cilët merren me
trajtimin e rasteve dhe veprave
penale të dhunës në familje,
brenda kompetencës së kësaj
prokurorie.
Në këtë takim thirrur dhe
organizuar nga prokurorja dhe
koordinatorja për rastet e dhunës
në familje, Mehreme Hoxha, dhe
mbështetur nga OSCE, ishin të
pranishëm përfaqësues nga
Policia e Kosovës për regjionin e
Prizrenit, përfaqësues nga

Qendra për Punë Sociale, Qendra
e Shëndetit Mendor, mbrojtës të
viktimave, përfaqësues nga Zyra
për Ndihmë Juridike Falas si dhe
përfaqësues nga Njësia për të
Drejtat e Njeriut në Regjionin e
Prizrenit.  
Të gjithë pjesëmarrësit në takim
theksuan se gjatë vitit 2021 ka
pasur rritje të rasteve të dhunës
në familje në krahasim me vitin
2020.
Prokurorja Mehreme Hoxha ka
dhënë detaje statistikore sa iu
përket lëndëve të dhunës në
familje për vitin 2021. “Në
Departamentin e Përgjithshëm
janë pranuar 282 kallëzime
penale me 317 persona. Në
Departamentin për të Mitur janë

pranuar 4 kallëzime me 4
persona, ndërsa në
Departamentin e Krimeve të
Rënda janë pranuar 5 kallëzime
penale me 7 persona. Nga të tre
departamentet gjatë kësaj

periudhe raportuese janë kryer
301 lëndë me 357 persona, duke
përfshirë edhe lëndët e
trashëguara nga viti paraprak”, ka
deklaruar ajo. 
Të gjithë pjesëmarrësit në takim

vlerësuan lart bashkëpunimin që
ekziston në mes të institucioneve
kompetente për trajtimin efikas
dhe të shpejtë të këtyre rasteve.
Po në këtë takim u potencua se
rastet në familje janë rastet më të
vështira për trajtim, andaj u
kërkua që hartimi i kallëzimeve
penale të bëhet në mënyrë sa më
profesionale dhe të vlerësohet
rrezikshmëria e viktimës në
mënyrë që të ndërmerren masa
adekuate për mbrojtje të
viktimës.
Në fund të takimit të gjithë
pjesëmarrësit u pajtuan se do ta
vazhdojnë bashkëpunimin me
kapacitetet ekzistuese për
trajtimin me prioritet të rasteve të
dhunës në familje.

Prokuroria e Prizrenit gjatë këtij viti 
ka trajtuar 301 raste të dhunës në familje

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 1 DHJETOR -
Përfaqësuesit e Sindikatës së
Bashkuar të Arsimit, Shkencës
dhe Kulturës të Kosovës
(SBAShK), Rrahman Jasharaj
dhe Ymer Ymeri, kanë takuar të
mërkurën shefin e grupit
parlamentar të PDK-së, Abelard
Tahiri, i cili shoqërohej nga
deputetja Eliza Hoxha, e cila
është edhe anëtare e Komisionit
Parlamentar për Arsim.  
Përfaqësuesit e SBAShK-ut kanë

shprehur shqetësimet e tyre
lidhur me fatin e Ligjit të Pagave,

duke kërkuar që deputetët nga
subjektet politike bashkë me

kolegët e tyre nga subjektet e
tjera të angazhohen që në Ligjin
për Buxhet të planifikohet
buxhet i cili do ta mundësonte
implementimin e Ligjit të
Pagave. 
Shefi i grupit parlamentar i
PDK-së, Abelard Tahiri, ka thënë
se i kupton shqetësimet e
anëtarësisë së SBAShK-ut. Ai ka
premtuar se do të angazhohen
maksimalisht që në debatin
parlamentar të japin kontribut
bashkë me subjektet e tjera
politike që të krijohet
mbështetje buxhetore për Ligjin

e Pagave dhe të shtohen
angazhimet që ky ligj të
implementohet.  
Ndërkaq deputetja dhe anëtarja
e Komisionit Parlamentar për
Arsim, Eliza Hoxha, ka shprehur
gatishmërinë që të organizohen
takime në këtë komision dhe të
bashkëbisedohet për të gjitha
çështjet në arsim, duke bërë
angazhime të përbashkëta në
shërbim të arsimit dhe ngritjes
së vazhdueshme të cilësisë.
Përfaqësuesit e SBAShK-ut këto
ditë kanë takuar edhe shefat e
grupeve të tjera parlamentare.

SBAShK-u vazhdon takimet me shefat e grupeve
parlamentare për situatën në arsim
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Muhamet KOCI

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Mbrojtja e
ish-presidentit Hashim Thaçi
ka kërkuar lirimin në arrest
shtëpiak të tij. Në shkresën e tij
të gjatë, avokati Gregory W.
Kehoe  ka renditur argumentet
që duhet të merren parasysh
për lirimin e klientit të tij.
Kohoe ka përmendur garancinë
e dhënë nga Policia e Kosovës
dhe garancitë e qeverive të
vendeve të treta. Sipas tij,
gjyqtari i procedurës paraprake
duhet t’i marrë për bazë këto
fakte për lirimin në arrest
shtëpiak të Hashim Thaçit. “Në
çfarëdo rasti, nëse kërkohet, z.
Thaçi konfirmon se ai është i
gatshëm që ta pranojë arrestin
shtëpiak nën çfarëdo kushti të
arsyeshëm që Gjykata e

Procedurës Paraprake e sheh të
nevojshëm, përfshirë edhe
kushtet standarde të arrestit
shtëpiak për të plotësuar çdo
kërkesë apo shqetësim të
prokurorisë dhe gjykatës”, është
thënë në kërkesën e mbrojtjes. 
Më pas, mbrojtja ka përsëritur
si alternativë edhe lirimin e
Thaçit në një shtet të tretë që ka
dhënë garancitë. “Mbrojtja
përsërit propozimin e saj që z.
Thaçi të lirohet në territorin e
[redaktuar], në kushtet që
konsiderohen të nevojshme
nga Gjykata e Procedurës
Paraprake, në zbatimin e Nenit
41 (11) dhe të Ligjit dhe
Rregullit të Dhomave të
Specializuara 56 (4) të
Rregullave. Një masë e tillë
vetëm se është aplikuar me
sukses përpara gjykatave të
tjera ndërkombëtare për ish-

zyrtarë të lartë dhe është
plotësisht e justifikueshme në
rastin e tanishëm”, është
theksuar në shkresën e avokatit
Kehoe.
Mbrojtja ka përmendur edhe
garancinë që ky shtet i tretë ka
dhënë për ta akomoduar
Hashim Thaçin nën kushtet e
kërkuara nga gjykata e
procedurës paraprake. “Qeveria
e [redaktuar] ka konfirmuar
aftësinë për të siguruar dhe
monitoruar vendin e qëndrimit
të z. Thaçi [redaktuar] çdo ditë,
në pajtim të plotë me kërkesat e
Dhomave të Specializuara të
Kosovës”, është potencuar në
argumentimin e mbrojtjes.
Sipas mbrojtjes, vendet që kanë
garantuar për Thaçin janë
anëtare të NATO-s. “Më 30
qershor 2021, pas sigurimit të
garancive nga dy shtete anëtare
të NATO-s, njëra prej të cilave
është shtet kontribuues i
Dhomave të Specializuara të
Kosovës, dhe në përputhje me
mendimin e përbashkët të
gjyqtarit Ambos, mbrojtja
kërkoi lirimin e z. Thaçi në
vendet e treta të
lartpërmendura. Me qëllim të
vlerësimit të realizueshmërisë

së garancive të dorëzuara,
mbrojtja i kërkoi gjyqtarit të
procedurës paraprake që t’i
kërkojë pikëpamjet e vendeve
të treta të lartpërmendura në
lidhje me lirimin e përkohshëm
të z. Thaçi, ose në mënyrë
alternative, të urdhërojë lirimin
e përkohshëm të z. Thaçi në
njërën prej këtyre dy vendeve të
treta”, është thënë në
dokumentin që avokati ia ka
dërguar gjykatësit të
procedurës paraprake.
Në fund, mbrojtja e ka ftuar
gjyqtarin e procedurës
paraprake që ta thërrasë në
seancë dëgjimore Policinë e
Kosovës dhe përfaqësuesit e
qeverive të vendeve të treta që
kanë ofruar garanci për
mbajtjen e Thaçit në arrest
shtëpiak.     

ZPS-ja kundërshton 
lirimin me kusht të

Veselit, Krasniqit dhe
Selimit

Zyra e Prokurorit të Specializuar
(ZPS) përmes një shkrese
drejtuar gjykatës ka
kundërshtuar lirimin e Kadri

Veselit, Rexhep Selimit dhe
Jakup Krasniqit nga
paraburgimi.
ZPS-ja ka thënë se Policia e
Kosovës nuk mund të zbatojë
në mënyrë efektive kushtet e
propozuara. Sipas shkresës së
ZPS-së, është thënë se klima e
krijuar e ndërhyrjes në procesin
gjyqësor në Kosovë, e
dokumentuar në mënyrë
gjithëpërfshirëse më parë, nuk
është një kujtim i lashtë
historik. “Kohët e fundit u
shfaqën akuza se Agjencia
Kosovare e Inteligjencës kishte
dy agjentë të paraqitur si
dëshmitarë për të dhënë
dëshmi të fabrikuara që lidhnin
kundërshtarët politikë të ish-
presidentit Hashim Thaçi me
organizatat terroriste”, është në
shkresën e ZPS-së.
Po ashtu, ZPS-ja në këtë shkresë
ka bashkëngjitur edhe një
fotografi të Abelard Tahirit,
Shpend Maxhunit, Hashim
Thaçit dhe Bedri Hamzës.
Ndaj pretendimeve të Zyrës së
Prokuroritë të Specializuar
(ZPS) ka reaguar avokati i ish-
kryeparlamentarit Kadri Veseli,
Ben Emmerson.
Me anë të disa parashtresave të

Për lirimin e Thaçit japin garanci Policia
e Kosovës dhe dy vende të NATO-s

MBROJTJA KA RENDITUR ARGUMENTET PËR LIRIMIN NË ARREST SHTËPIAK TË HASHIM THAÇIT

Avokati mbrojtës i ish-presidentit Hashim Thaçi,
Gregory W. Kehoe, ka kërkuar lirimin në arrest
shtëpiak të klientit të tij. Në një shkresë të gjatë
dërguar gjyqtarit të procedurës paraprake, ai ka
renditur argumentet për lirimin e Thaçit. Avokati ka
përmendur garancinë e Policisë së Kosovës dhe
garancinë e shteteve të treta që kanë dhënë për
klientin e tij. Sipas Kehoes, dy shtete të cilat kanë
garantuar për Thaçin janë vende anëtare të NATO-s
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Rritet numri i të infektuarve 
me HIV/AIDS në Kosovë

dërguara në gjykatë, ai ka thënë
se pretendimet e prokurorit të
specializuar se, kinse, Policia e
Kosovës s’ka kapacitete për ta
mbikëqyrur lirimin me kusht të
Kadri Veselit, janë shpifje. “Së
fundi, mbrojtja vë në dukje
shpifjet e përgjithshme të ZPS-
së kundër forcës së saj policore.
Ai pretendon se ‘Kosova ende
nuk ka ofruar garanci të
mjaftueshme’ dhe se ‘dështimet
e vazhdueshme të Kosovës

tregojnë një paaftësi të thjeshtë
për të zbatuar masa të
mjaftueshme’. SPO vë në
pikëpyetje sinqeritetin e PK-së
në përgjigjet e saj dhe
‘vetëkuptimin e PK-së për
rreziqet dhe masat e
nevojshme, e lëre më aftësinë e
saj për të ekzekutuar masa të
tilla’. Ajo (ZPS) akuzon në
mënyrë të nënkuptuar policinë
për bashkëpunim me mbrojtjen
dhe ky është një sulm i

jashtëzakonshëm i  ZPS-së ndaj
forcave të saj policore”, ka thënë
avokati Emmerson në
parashtresat e tij.
Sipas avokatit të Veselit, Policia
e Kosovës është një forcë
profesionale dhe në asnjë
formë nuk justifikohen ato që ai
i quan “përbuzje” ndaj këtij
institucioni. “E rëndësishme,
përgjigjja e PK-së tani adreson
në mënyrë specifike rrezikun që
z. Veseli mund t’i transmetojë

një mesazh dikujt personalisht
ose të përdorë gjuhë të koduar
për të bërë të njëjtën gjë. PK-ja
ka një protokoll gjithëpërfshirës
për ta adresuar këtë: Ngjashëm
me protokollin e Hagës, kjo do
të bëhet duke lejuar PK-në të
vlerësojë në kohë reale çdo
zbulim të papërshtatshëm të
informacionit konfidencial ose
përdorimin e gjuhës së koduar.
Më tej, PK-ja ka konfirmuar se i
ka burimet e nevojshme për të

zbatuar me sukses çdo urdhër
të gjykatës për këtë çështje”,
është thënë në parashtresën
prej 13-faqesh të Emmersonit.
Ish-themeluesit e UÇK-së,
Hashim Thaçi, Kadri Veseli,
Rexhep Selimi dhe Jakup
Krasniqi, nga nëntori i vitit të
kaluar gjenden në paraburgim
në Dhomat e Specializuara në
Hagë. Sipas aktakuzës, veprat
që rëndojnë mbi ta kanë të
bëjnë me krime lufte.

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Dita
Botërore e Luftës Kundër AIDS-it,
e cila shënohet çdo 1 dhjetor, e
gjen Kosovën sivjet me tetë raste
të reja të të infektuarve me këtë
sëmundje. Shifra flet për rritje të
rasteve krahasuar me vitin e
kaluar, gjatë të cilit u regjistruan
dy. 
Në vitin 2019, ndërkaq, u
shënuan gjashtë raste të reja.
AIDS-in e shkakton virusi HIV, i
cili e dëmton sistemin imunitar
të njeriut, duke e lënë atë të
ekspozuar ndaj infeksioneve të
rënda.
Shefi i Repartit për HIV brenda
Klinikës Infektive të Qendrës
Klinike Universitare të Kosovës,
Murat Mehmeti, thotë për
“Radion Evropa e Lirë” se
aktualisht të gjitha rastet me HIV
pozitiv janë duke u trajtuar në
kushte shtëpie pasi, sipas tij, ato
nuk kanë nevojë për
hospitalizim. “Në vitin 2021 i
kemi tetë raste të reja. Me këto
tetë raste të reja i kemi diku 41
raste [me HIV] që i kemi nën
trajtim”, thotë Mehmeti.
Numrin e rasteve të reja në këtë
vit e konfirmon edhe shefja e
Njësisë së HIV/AIDS-it në
Institutin Kombëtar të
Shëndetësisë Publike të Kosovës
(IKSHPK), Luljeta Gashi. “Aq janë.
Pra, tetë raste [të reja] ka Klinika
Infektive”, thekson ajo.
Pandemia e koronavirusit, e cila
në disa periudha ka shkaktuar
fluks të madh pacientësh në
spitale, ka vështirësuar jo rrallë
trajtimin e sëmundjeve të tjera.
Vitin e kaluar në disa raste ka
pasur ngecje sa i përket kryerjes
së analizave rutinore të
personave që jetojnë me virusin
HIV. Por, gjatë këtij viti, sipas
Mehmetit, për të gjithë personat
e prekur nga ky virus është
siguruar terapia e vazhdueshme,
ndërsa janë kryer edhe analizat
rutinore që parashihen brenda
vitit. “Këta [personat me HIV] në
asnjë moment nuk kanë mbetur
pa terapi. Madje edhe testet më
të rëndësishme që ne i punojmë,
me qëllim të mbikëqyrjes së tyre

në aspektin imunitar dhe virusal,
i kemi bërë në mënyrë të rregullt.
Meqenëse preferohet, zakonisht,
minimum dy herë në vit, ne i
kemi realizuar ato brenda vitit
2021. Dy herë i kemi punuar këto
analiza imunologjike dhe
virologjike. I kemi bërë në muajin
mars dhe tash, në muajin e
fundit, i kemi bërë për herë të
dytë”, thotë Mehmeti.
“Radio Evropa e Lirë” i është
drejtuar IKShPK-së me pyetjen
se sa është numri i të testuarve
për HIV në Kosovë brenda vitit
2021, por deri në momentin e
publikimit të këtij shkrimi nuk
ka marrë përgjigje.
Shefja e Njësisë së HIV/AIDS-it
në këtë institut, Luljeta Gashi,
thotë se IKShPK-ja i merr
rezultatet e testimeve nga të
gjitha qendrat dhe laboratorët
që bëjnë teste për virusin HIV
dhe se hollësitë rreth tyre do të
publikohen së shpejti. “Në

Institutin Kombëtar është
laboratori referent. Aty bëhet
konfirmimi i rasteve pozitive të
cilat testohen në vendet e tjera,
në laboratorë privatë, në
organizata joqeveritare që
punojnë me grupe të rrezikut të
lartë”, thotë Gashi.

Në “Labirint”, mbi 500
persona të testuar për

HIV

Qendra për Këshillim dhe
Trajtim të Varësisë “Labirint” në
Prishtinë ka testuar sivjet mbi
500 persona për virusin HIV,
thotë drejtuesi i kësaj qendre,
Safet Blakaj.
Sipas tij, shifra është mbi dyfish
më e lartë krahasuar me rreth
250 testimet e kryera vitin e
kaluar. “Brenda këtij viti numri i
testimeve ka qenë 535.
Fatmirësisht, asnjë rezultat
pozitiv nuk e kemi pasur sa i

përket HIV-it”, thotë Blakaj,
duke shtuar se këto të dhëna i
janë dërguar Ministrisë së
Shëndetësisë dhe IKShPK-së.
Rritjen e numrit të testimeve për
HIV në vitin 2021, Blakaj e sheh
si rikthim të rutinës së testeve, e
cila ka pësuar ngecje në fillimet
e pandemisë, në vitin 2020. Kjo,
sipas tij, do të thotë edhe
ndërgjegjësim më i madh i
personave që dëshirojnë të
vërtetojnë ose shmangin
dyshimet e tyre lidhur me
virusin HIV.

Një person me HIV ka
vdekur nga Covid-19

Shefi i Repartit për HIV në
Klinikën Infektive, Murat
Mehmeti, thotë se disa prej
personave të prekur nga HIV në
Kosovë kanë qenë të infektuar
edhe me koronavirus. “Ka pasur
të prekur [nga sëmundja që e

shkakton koronavirusi, Covid-
19], të cilët e kanë kaluar me
shumë pak telashe, do të thotë
me një gjendje të lehtë.
Fatkeqësisht, e kemi pasur një
person ose një pacient që e ka
pasur Covid-19 dhe ka
përfunduar me vdekje. E kam
fjalën prej të gjithë këtyre
pacientëve”, thotë Mehmeti. 
Në Kosovë rasti i parë me
HIV/AIDS është regjistruar në
vitin 1986. Sipas IKShPK-së, që
nga ajo kohë e deri në dhjetor të
vitit 2020 janë regjistruar gjithsej
132 raste me HIV. Deri më tani
mbi 50 prej tyre kanë vdekur. Me
këto shifra, Kosova radhitet në
mesin e vendeve me shkallë të
ulët të AIDS-it, por faktorë
rreziku për të janë zhvillimet
socio-ekonomike.
HIV-i mund të transmetohet
nëpërmjet shkëmbimit të
lëngjeve të ndryshme trupore
nga individët e infektuar.
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Elon Musk në Mars, 
Edi Rama dhe Albin Kurti 
luftojnë analfabetizmin 

Behxhet Sh. SHALA -
BAJGORA

Tymnajë dhe mjegullnajë në
Dardani: Elon Musk është një
ndër personat më të pasur në
botë. Pasuria e tij aktuale është
sa thuaja buxheti i Kosovës për
700 vjetët e ardhshëm, nëse
ende do të jemi në planetin
Tokë e që do të administrohet
nga planeti Mars, përkatësisht
nga Elon Musk. Duke e parë se
kjo botë apo planeti Tokë po
ikën për lesh, sigurisht edhe me
kontributin e madh të këtyre
zotëruesve të kapitalit botëror,
Elon Musk po kërkon
alternativa të tjera ku do të
jetojnë fillimisht ata që kanë
këtë thesar të botës, pastaj
edhe një pjesë e qytetarëve,
vdekatarëve të thjeshtë që do t’i
shërbejnë këtij moguli
financiar si dhe të tjerëve të
ngjashëm me këtë. Elon Musk
planifikon që deri në vitin 2050
të dërgojë në planetin Mars
ekspeditën e parë të banorëve
nga Toka me kapsula të qelqit e
që pastaj, nëse tregohet se ka
sukses, ta bëjë kolonizimin e
Marsit, kurse Tokën ta lë si një
pushimore ku banorët nga
Marsi do të vinin për pushime
apo vizita të fundjavës. Për t’i
krijuar kushtet për banim pati
planifikuar që planetin Mars ta
bombardojë me arsenalin
bërthamor, mirëpo hoqi dorë
për faktin se i tërë arsenali
bërthamor që është sot në
planetin Tokë është i
pamjaftueshëm për arritje të
qëllimit. 
Për dikë kjo përpjekje e Elonit i
ngjan një çmendurie, mirëpo
është treguar se vetëm idetë e
çmendura japin rezultate të
mëdha. Po nuk do të thotë se ne
shqiptarët nuk kemi ide, nëse
nuk na çojnë drejt të së
ardhmes atëherë, së paku na
kthejnë nja 100 vjet prapa. Dy
rapsodë të folklorit politik ditë
më parë u takuan në Elbasan
me ç’rast “vergllatën” këngët e
vjetra folklorike - patriotike me
një rimiks nga mbledhjet
paraprake të dy qeverive. Këta
janë Edi Rama, Atila i
Shqipërisë dhe Albin Kurti,
Xhengis Kani i Kosovës, tash në

postet e kryeministrave të
shteteve respektabile që
kultivojnë miqësi të mirë dhe e
zbatojnë parimin e
mosndërhyrjes në punë të
brendshme të këtyre shteteve
që e flasin të njëjtën gjuhë,
kanë histori të përbashkët,
kulturë të njëjtë, përveç rasteve
kur këtë ndërhyrje e bëjnë për
interesa personale apo politike,
por gjithnjë për të mirën e
përgjithshme. Në Elbasan, në
mbledhjen e dy qeverive, e që
nga përmbajtja i paraprinë
Festivalit Folklorik të
Gjirokastrës, u nënshkruan një
kerr marrëveshje, secila më e
mirë se tjetra dhe secila me
mundësi dështimi më të
madhe se tjetra. Ishte shumë
inkurajuese Marrëveshja për
linjën hekurudhore midis
Durrësit dhe Prishtinës,
ndonëse nga pikëpamja
logjistike Kosovës i shkakton
shumë probleme për faktin se
Kosova e ka portin në Shëngjin
ku zbarkohen dhe shkarkohen
dhjetëra e qindra kontejnerë në
ditë, me mallra nga e tërë bota
e të cilat shpejt e shpejt, por me
shumë efikasitet, i përthithë
tregu në Kosovë. Kosova është
kampione e Ballkanit e, mbase,
edhe e Evropës për
shfrytëzimin aq të madh dhe aq
efektiv të portit që e ka në
Shëngjin. Pikërisht për këtë
arsye, sigurisht për ta
shkarkuar pak portin e
Shëngjinit, të dy kryeministrat
e kanë parë të arsyeshme,
mbase edhe të domosdoshme,
ta ndërtojnë linjën
hekurudhore Durrës - Prishtinë
me synime që edhe Durrësi të
bëhet port i Kosovës.
Largpamës janë të dy
kryeministrat, pa asnjë dyshim.
Vetëm figurativisht mund të
krahasohet vija e Elion Muskut
e gjithësisë në relacionin Tokë -
Mars me linjën hekurudhore
Durrës - Tiranë. Ajo që më bëri
përshtypje të jashtëzakonshme
e që më lë pa asnjë koment
ishte zotimi i dy kryeministrave
se në vitin 2022 do ta kemi
Abetaren e përbashkët. E
jashtëzakonshme, e
pabesueshme dhe e
mahnitshme kur dihet në
Kongresin e Manastirit, në vitin
1908 ishte hartuar Alfabeti i
parë i gjuhës shqipe, me
shkronja dhe shenja të
alfabetit, si të ishin në një
shoqëri aksionare, 50 për qind
në gjuhën shqipe e 50 për qind
të tjera në gjuhët joshqipe. Në

këtë kontekst politikanët dhe
intelektualët shqiptarë kanë
folur, shkruar dhe vepruar, që
nga viti 1908 e deri tash,
prandaj “madhështia” e këtij
propozimi është se që nga viti
2022 do të pajisen me një
Abetare të përbashkët prandaj,
nëse i mësojnë të gjitha
shkronjat, do ta kenë mundësi
të shkruajnë, mendojnë dhe
veprojnë në gjuhën shqipe, në
përputhje me Abetaren e
përbashkët. Çfarë propozimi
ky, së paku që mund të thuhet
është se i ngjanë një
çekuilibrimi të natyrës
mendore. Në kohën kur çdo gjë
është apo po digjitalizohet dhe
kur parashihet që shkollimi të
vazhdojë në planetin Mars, të
dilni me një propozim të tillë
që i ngjanë luftës kundër
analfabetizmit siç është puna e
Abetares së përbashkët është
lojë k...sh me popullin! Asgjë
tjetër. Politikanët tanë po
veprojnë me logjikën e Alfabetit
të Manastirit, por tash me një
përqindje tjetër; 80 për qind siç
duan të huajt dhe 19.5 për qind
sipas interesave personale,
ndërsa për shkak të respektit të
madh që e kanë për popullin,
duke mos dashur ta ngarkojnë
me shifra të larta, popullit ia
kanë lënë fuqinë
vendimmarrëse 0.5 për qind.
Në fund të fundit, nuk kanë
çfarë të bëjnë politikanët tanë
të mjerë, po jetojmë në kohën e
inflacionit galopant njerëzor,
moral, kombëtar dhe politik!
Kur gjenerali përfundon në
rakita - Rakitje: Gjeneralët e
vërtetë, në paqe e sidomos në
luftë, nuk mashtrohen me
shkëlqimin dhe numrin e yjeve
që i kanë të qepura në epoletat
e uniformës që e bartin. Pamja
e jashtme e shkëlqimit
shndërrohet në ndryshk nëse
nuk është në përputhje me
përmbajtjen e brendshme.
Është shumë e qartë se titujt
ushtarakë fitohen më lehtë në
kohë të luftës duke anashkaluar
procedurat si shkollimi,
profesionalizmi dhe afatet
kohore kur arrihet deri te këto
grada. Jo vetëm në Kosovë, por
në të gjitha vendet e botës.
Mirëpo pas përfundimit të
luftës, nëse doni ta keni një
ushtri profesionale, atëherë
titujt ushtarakë të fituar në luftë
më shumë kanë peshë
pezhorative apo gradime të
nderit dhe përsëri mbizotëron
kriteri profesional. Nëse doni ta
keni një ushtri profesionale! Në

Kosovë ka shumë profesionistë
ushtarakë, të rinj që kanë
mbaruar shkollimin ushtarak në
akademitë më të njohura të
botës, mirëpo në Kosovë janë
penguar të përparojnë, kanë
vendnumëruar pikërisht për
shkak të profesionalizmit të
tepërt. Një gjeneral i vërtetë,
Nderin e Gjeneralit e ka mbi të
gjitha, madje edhe mbi jetën!
Një gjeneral i flakëruar me një
shkëlqim të rremë nderin e
vendos në bisht të sorrës dhe
nuk brengoset që, pas largimit
të sorrës, sorra bëhet bartëse
dhe pronare e nderit të rremë.
Në Kosovë ishte bërë një luftë e
jashtëzakonshme dhe e
lavdishme e së lavdishmes
Ushtri Çlirimtare e Kosovës.
Luftë që organizuan dhe e
filluan një grup idealistësh
kombëtarë, pjesa më e madhe e
të cilëve kaluan në përjetësi, me
idealin e panjollosur dhe të
virgjër. Në këtë luftë morën
pjesë edhe një numër i
profesionistëve ushtarakë të
armatës nga ish-Jugosllavia. Ata
që e bënë këtë luftë, pra këta
ushtarakë e që ishin të bindur
dhe kombëtarisht të ndërtuar
mirë, nuk dallonin asgjë nga
idealistët që luftuan pa një
përvojë ushtarake. Ndërkaq,
disa ushtarakë nga ish-Armata e
Jugosllavisë, bartës të gradave të
larta, me frikën dhe kalkulimet e
tyre, më shumë e penguan
luftën se që e ndihmuan, por kjo
nuk u pengojë që pas
përfundimit të luftës në Kosovë
t’i gëzojnë të gjitha privilegjet
dhe nderet, në radhë të parë ato
materiale sikur që u
rehabilituan për gjërat që nuk
do t’ua falnin as në ferr. 
Në Gjykatën e Qarkut në
Prishtinë isha si monitorues kur
nga gjykatësi shovinist serb
Llazareviq gjykohej “Grupi i
Adem Jasharit, në mesin e të
akuzuarve dhe të dënuarve
ishin dhe Hashim Thaçi,
Rrahman Rama dhe të tjerët”
më bëri përshtypje pikërisht
rasti i Rrahman Ramës, duke
mos e paramenduar që do të
vinte dita e ta merrte një pozitë
siç e kishte në TMK dhe FSK. 
Çdo fillim e ka një përfundim
dhe në jo pak raste përfundimi
është në shpërputhje të madhe
me fillimin apo synimin. Ka më
shumë se dy muaj që Vjosa
Osmani, presidente e Kosovës,
pati filluar shkarkimin e gjeneral
Rrahman Ramës, me propozim
të kryeministrit të Kosovës. Ishte
një notë e dërguar nga ShBA-ja

Qeverisë së Kosovës për
tejkalimin e shfrytëzimit të
donacioneve ushtarake nga
ShBA-ja, nga FSK-ja, në
kundërshtim të plotë me
kushtet e marrëveshjes ku
Ministri i Mbrojtjes, Armend
Mehaj, kërkon që Rrahman
Rama t’ua ndërrojë “ngjyrën
autoblindave” në mënyrë që me
to të intervenohet në veri të
Kosovës. Kjo kërkesë që
konsiderohet si keqpërdorim i
pozitës zyrtare, ushtrim ndikimi
dhe falsifikim, u refuzua nga
gjenerali Rama e që u përdor si
pretekst për shkarkim të
gjeneralit, jo pse e ka shkelur
ligjin, por pse e ka mbrojtur
ligjin. Në një vend normal,
ministri Mehaj nuk do të kishte
kohë as t’i mbledhë gjësendet
personale nga zyra sepse
shkarkimi i tij do të ishte i
menjëhershëm sikur edhe
thirrja në përgjegjësi penale. Në
anën tjetër, presioni për
shkarkim të gjeneralit Rrahman
Rama sa shkonte e rritej dhe kjo
trysni bëri që gjenerali të hyjë në
marrëveshje dhe të ofrojë
dorëheqje duke përfunduar në
Rakitje (Kroaci) në një post
social e që nuk ka asgjë të
përbashkët me punën që e ka
bërë deri tani. Pra, lëkura
profesionale dhe uniforma e
gjeneralit Rama tash e tutje do të
kacavirret në rakitat e fshatit
Rakitje. Për lexuesit dua ta jap
një sqarim se rakitat janë një lloj
thuprash që rriten buzë
lumenjve e që janë shumë të
lakueshme. Më kujtohet se si
fëmijë në Podujevë laheshim në
lumin Llap, “te rakitat e Vojës..”,
që shumë herë na ndiqte nga aty
dhe, nëse na zinte, i fshikullonte
rakitat në b....t tona që bëheshin
sikur të ishim ulur në hitha. Një
gjeneral i vërtetë asnjëherë nuk
do të pranonte këtë dorëzim të
formuluar si: “një angazhim në
një mision tjetër, me shumë
rëndësi për rajonin ...përqeshje e
paturpshme”. Rrahman Rama
nuk ishte dorëhequr, por ishte
dorëzuar para një shkarkimi të
mundshëm të një
komandanteje të përgjithshme
të “Ushtrisë së Kosovës”, që po e
konsiderojnë si vazhdimësi të
UÇK-së e që nuk është aspak e
vërtetë dhe e cila ka lidhje me
luftën e lavdishme të së
lavdishmes Ushtri Çlirimtare e
Kosovës për qa sa unë kam lidhje
me kryengritjen e meksikanëve
nën udhëheqje të Panço Vilas
dhe Emiliano Zapatas. Sa
poshtë ka rënë Kosova!
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Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Qeveria e
Kosovës më 30 nëntor ka
miratuar masat e reja kundër
Covid-19 të cilat kanë për qëllim
frenimin e përhapjes së
pandemisë. Sipas masave të
reja, qytetarët që do të hyjnë në
Kosovë duhet ta kenë dëshminë
e vaksinimit të plotë, të testeve
negative apo dëshmisë se e kanë
kaluar Covidin. 
Masa e re, sa i përket vaksinimit,
është se shtetasit e Kosovës dhe
ata me qëndrim të përkohshëm,
nëse janë të vaksinuar me një
dozë, jo më të vjetër se katër
javë, do të duhet të paraqesin
edhe dëshmi për test negativ jo
më të vjetër se 48 orë. Sipas
masave paraprake, personat që
nuk kanë qenë të vaksinuar
plotësisht se nuk kanë pasur test
negativ është dashur të
vetizolohen për shtatë ditë.
Atyre, po ashtu, u jepet
“mundësia të vaksinohen nga
ekipet mobile të vendosura në
pikat kufitare” tokësore, por
edhe në aeroportin “Adem
Jashari”. Kjo pikë do të hyjë në
fuqi nga 3 janari i vitit 2022,
thuhet në vendimin e qeverisë.
Nga paraqitja e dëshmive për
vaksinim apo të testeve për
Covid-19 përjashtohen personat
që kalojnë transit nëpër Kosovë,
personat nën 12 vjeç si dhe ata

që kanë dëshmi mjekësore se
nuk mund të vaksinohen. 
Dëshmia e vaksinimit të plotë
do të kërkohet edhe nga
personat që përdorin
transportin publik.
Sipas raporteve të fundit të
Institutit Kombëtar të
Shëndetësisë Publike të
Kosovës, situata
epidemiologjike me Covid-19
në Kosovë është stabile, por
rreziku mbetet sepse varianti
“Delta” vazhdon të jetë
dominues te ne, shfaqja e
rasteve me variantin “Delta
Plus” dhe se në vendet e tjera në
rajon dhe botë ka përkeqësim të
ndjeshëm të situatës
epidemiologjike. Më 26 nëntor
OBSh-ja ka njoftuar për shfaqjen
e variantit të ri të quajtur
“Omicron” si variant shqetësues
ku kërkohet vigjilencë e shtuar
për mbikëqyrjen
epidemiologjike dhe zbatimin e
masave si vaksinimi dhe masa
jofarmaceutike për ta
parandaluar përhapen e Covid-
19”, thuhet në arsyetimin e
Qeverisë.
Mbajtja e maskës vazhdon të
jetë obliguese. Sipas masave,
kufizimi i lëvizjes do të vazhdojë
të jetë në fuqi nga mesnata deri
në orën 05:00. Ndërkaq, as orari
i gastronomisë nuk ka
ndryshuar, sektor i cili lejohet të
punojë deri në orën 23:00,
ndërkaq muzika ndalohet pas

orës 21:30.
Sa i përket arsimit, të gjitha nivelet
e arsimit parauniversitar do të
punojnë me prani fizike dhe orar
të rregullt, ndërkaq niveli

universitar do të lejohet të punojë
me 50 për qind të kapaciteteve dhe
studentëve do t’u kërkohet që t’i
paraqesin dëshmitë e vaksinimit
apo testeve negative nëse duan të

hyjnë në objektet shkollore.
Klubet e natës dhe organizimi i
ahengjeve vazhdon të jetë i
ndaluar, thuhet në vendimin e
Qeverisë së Kosovës.

Nga 3 janari nuk mund të hyni në Kosovë 
pa certifikatë vaksinimi 

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Ish-
ambasadorja e Kosovës në ShBA,
Vlora Çitaku, duke komentuar
dorëheqjen e komandantit të
FSK-së, gjeneral Rrahman Ramës,
ka thënë se ajo çfarë ka ndodhur
javën e fundit me FSK-në nuk
duhet të normalizohet.  Ajo ka
thënë se “në vend se të dekorohet,
gjeneral Rama dorëhiqet pak pa e
përmbyllur mandatin”.
Çitaku, e cila aktualisht është
nënkryetare e PDK-së, në një
shkrim të publikuar në
“Facebook”, ka bërë përgjegjës
ministrin e Mbrojtjes, Armend
Mehaj, për dorëheqjen e
komandantit të FSK-së. “Ministri
Mehaj ka bërë shkelje të rëndë
edhe të ligjit, po edhe të
marrëveshjes me ShBA-në, duke

kërkuar nga komandanti i FSK-së
që t’i japë asetet e FSK-së për
shfrytëzim në operacione
policore”, ka shkruar Çitaku. 
Ajo komandantit të ri të FSK-së,
gjeneral Bashkim Jasharit, i ka

uruar suksese dhe mbarësi. “Besoj
fuqishëm se edhe komandanti i ri
i ushtrisë do ta ruajë integritetin e
FSK-së. Jam e bindur se do të dalë
faqebardhë”, ka shkruar Çitaku.
Presidentja e Republikës së

Kosovës, Vjosa Osmani, njëherësh
komandante supreme e Forcave
të Sigurisë së Kosovës, të martën
ka emëruar gjeneralmajor
Bashkim Jasharin komandant i ri i
Forcës së Sigurisë së Kosovës në

përputhje me kompetencat
kushtetuese.
Pas dorëheqjes së
gjenerallejtënant Rrahman Rama
nga pozita e komandantit të FSK-
së, tashmë është emëruar
komandanti i ri.
Ish-komandanti i Forcës së
Sigurisë së Kosovës,
gjenerallejtënant Rrahman Rama,
pas dorëheqjes së tij nga
komandant i FSK-së, do të
ushtrojë një funksion të ri në
Kroaci.
Rama do të jetë përfaqësues i
Kosovës në RACVIAC-Qendra për
Bashkëpunim në Siguri në Kroaci.
Ai këtë pozitë pritet ta marrë pas
dekretimit nga ana e Ministrisë së
Punëve të Jashtme dhe e
Diasporës.

Çitaku: Në vend se të dekorohet, gjeneral Rama
dorëhiqet para mbylljes së mandatit

Qeveria e Kosovës ka miratuar masat e reja
kundër Covid-19 të cilat kanë për qëllim
parandalimin e përhapjes së këtij virusi.
Sipas masave të reja, qytetarët që do të hyjnë
në Kosovë nga 3 janari duhet të kenë
dëshminë e vaksinimit të plotë, të testeve
negative apo dëshmisë se e kanë kaluar
Covidin

314 raste aktive me Covid 
Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se, sipas të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë
Publike të Kosovës, prej 1 398 testimeve të kryera, tetë qytetarë kanë rezultuar pozitivë me virusin
Covid-19. Gjatë 24 orëve të fundit nuk pasur të vdekur nga ky virus. Të mërkurën janë shëruar 14
qytetarë, kurse numri i përgjithshëm i të shëruarve është 157 801. Në total numri i rasteve aktive me
Covid është 314. Në 24 orët e fundit janë dhënë 2 142 doza të vaksinës kundër Covid-19. Prej fillimit
të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë 1 617 512 doza të vaksinës. Deri më sot 762
675 qytetarë janë vaksinuar me dozën e dytë.
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PRISHTINË, 1 DHJETOR - Ministria e
Financave, Punës dhe
Transfereve (MFPT) ka njoftuar
se përmes platformës e-Kosova
ka hapur aplikimin për shtesat e
fëmijë për rastet e veçanta.
Sipas MFPT-së, raste të veçanta
konsiderohen ato kur nëna
jeton me lejeqëndrim në
Kosovë, kur prindërit janë të

shkurorëzuar dhe kujdestarinë
e fëmijës e ka babai, kur nëna
nuk jeton më dhe kur fëmija
është nën përkujdesjen e
kujdestarit ligjor. “Në rastin kur
nëna është me lejeqëndrim në
Kosovë, kur kujdestarinë e
fëmijës e ka babai pas divorcit
apo kur nëna nuk jeton më,
aplikimi për shtesa për fëmijë

do t’i mundësohet babait. Pasi
aplikuesi ta plotësojë
formularin, sistemi
automatikisht e verifikon nëse
të dhënat janë të sakta dhe nëse
aplikuesi është i martuar me një
shtetase të huaj, është i ve apo
është prind i vetëm”, është bërë
me dije në njoftimin e kësaj
ministrie.

Hapet aplikimi për shtesat e fëmijëve për rastet e veçanta

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Grupi
Parlamentar i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës ka
njoftuar se ka iniciuar debat
për rritjen e çmimeve dhe
mosngritjen e pagave.
Deputeti i AAK-së, Pal Lekaj,
ka thënë se rritja e çmimeve
është bërë e
papërballueshme për

qytetarët. Pavarësisht prej
rritjes së prodhimeve të
çmimeve, ai ka theksuar se
në vend ka kohë që pagat
dhe pensionet nuk janë
ngritur. 
Ndërkaq Sakip Imeri nga
Autoriteti i Konkurrencës ka
thënë se mandati i këtij
autoriteti është ta mbajë

konkurrencën e lirë në treg.
“Ne si autoritet nuk kemi rol
të rregullimit të çmimeve”, ka
deklaruar Imeri. 
Në këtë tryezë, që u mbajt në
ambientet e Kuvendit të
Kosovës, kanë marrë pjesë
edhe përfaqësues nga
shoqatat e konsumatorëve
dhe biznesit.

AAK-ja kërkon debat parlamentar lidhur me rritjen e çmimeve dhe Ligjin e Pagave

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Oda e
Hotelerisë dhe e Turizmit e
Kosovës kërkon nga qeveria
zgjatjen e orarit të punës dhe
lejimin e aktiviteteve brenda
hapësirave, në të kundërtën,
sipas saj, nuk përjashtohet
organizimi i protestave, ka
thënë kryetari i OHTK-së,
Hysen Sogojeva, në një
konferencë për media, duke
shtuar se vendimet e
njëanshme të marra nga
Qeveria e Kosovës nuk janë të
duhurat. “Me vendimin e
fundit ne si odë i kemi dërguar
kërkesat me shkrim, por që
nuk është kthyer asnjë
përgjigje. Ne kemi thënë që
asnjë vendim nuk duhet të
bëhet pa konsultim me
bizneset. Pra, zgjatja e orarit

deri në orën 23:00 është
absurde. Pse mos të zgjatet
orari deri orën 01:00
pasmesnate?! Të gjitha
vendimet që merren
njëanshëm janë jo të duhura”,
ka thënë Sogojeva. Sipas tij,
deri më tani nuk është bërë
asnjë mbështetje financiare
për bizneset dhe punëtorët
nga Pakoja e Ringjalljes
Ekonomike nga pandemia
Covid-19. “Kërkesa që ka
lindur është zgjatja e afatit të
TVSh-së. Të bëhet përkrahja e
bizneseve, ku prej 420 milionë
eurove nga Pakoja e Ringjalljes
Ekonomike nuk është bërë
asnjë shpërndarje, duke i
subvencionuar pagat”, është
shprehur ai.
Sogojeva ka paralajmëruar

ndërmarrjen e masave radikale
nëse këto kërkesa nuk
plotësohen. “Nëse nuk merren

parasysh kërkesat tona, në
bashkëpunim me odat e tjera
dhe konform gjendjes në vend

dhe rajon, nuk përjashtohen
edhe masa të tjera, si protesta”,
ka theksuar Sogojeva.

Hotelierët paralajmërojnë protesta, 
kanë kërkesa për qeverinë

TEL AVIV, 1 DHJETOR - Tel Avivi
është qyteti më i shtrenjtë për të
jetuar në botë. Ky qytet kryesoi
për herë të parë në Economist
Intelligence Unit.
Indeksi i dollarit amerikan
krahason çmimet e mallrave
dhe shërbimeve në 173 qytete.
Tel Avivi është renditur qyteti i
parë me koston më të lartë të
jetesës pjesërisht për shkak të
performancës së fortë të
shekelit ndaj dollarit, por edhe
si pasojë e rritjes së çmimeve të
transportit për dyqanet
ushqimore. 
Vendin e dytë në listë e mbajnë
Parisi dhe Singapori, të ndjekur

nga Cyrihu dhe Hong-Kongu.
Nju-Jorku është renditur në
vend të gjashtë dhe Gjeneva në
vend të shtatë.
Në dhjetëshen e parë
përfshihen Kopenhagen, Los
Angeles dhe Osaka.
Vitin e kaluar Parisi, Cyrihu dhe
Hong-Kongu së bashku zunë
vendin e parë në renditje.
Në sondazhin e këtij viti qyteti
me koston më të lirë është
Damasku.
Economist Intelligence Unit
është departamenti i kërkimit
dhe analizës së The Economist
Group, botues i revistës “The
Economist”.

Tel Avivi është qyteti më i shtrenjtë 
në botë për të jetuar 
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Ma hiq qafe atë celular!
Nga: Umberto ECO

Përktheu: Henrik Ligori

Pak kohë më parë, ndërsa po
flisja para Akademisë së
Spanjës në Romë, një zonjë
duke ujdisur telekamerën ma
përplasi në fytyrë një dritë
verbuese e s’po më linte të
lexoja dot shënimet. Iu ktheva
shumë i lënduar, sikurse më ka
ndodhur edhe me fotografë të
tjerë të pasjellshëm, duke i
thënë se rregullat e ndarjes së
punëve na mësojnë se kur unë
jam duke punuar të tjerët
duhet ta lënë punën. Dhe,
zonja e fiku telekamerën, por
mori pamjen e njeriut që i bien
më qafë kot.
Në San Leo, bash javën që
shkoi, ndërsa po shpallej një
nismë shumë e bukur e
komunës për rivlerësimin e
peizazheve të vendit në
pikturat e Piero della
Francescas, tre veta po më
verbonin me blicet e tyre, ndaj
m’u desh t’u kujtoja rregullat e
edukatës së mirë.
Dukej se në të dy rastet
verbuesit nuk ishin tipa nga
ata që futen në “Big Brother”,
por, me gjasë, njerëz të mësuar
dhe që vijnë me dëshirë në
veprimtari të tilla për të
ndjekur diskutime në një fushë
të dijes. Gjithsesi, është e qartë
se sindroma e syrit elektronik i
uli ata nën nivelin që mbase
aspironin, ngaqë, praktikisht të
çinteresuar për çka po thuhej,
donin vetëm ta regjistronin
ngjarjen, qoftë edhe për ta

vënë pastaj në YouTube. Nuk
donin të kuptonin për çfarë po
flitej, ngase atë që mund ta
kishin rrokur përmes shqisave,
mëtonin vetëm ta ruanin në
kujtesën e telefonit celular.
Gjithëprania e syrit mekanik
në vend të trurit më ngjan se ka
ndryshuar mendërisht edhe
njerëz përndryshe të
qytetëruar. Nga veprimtaria ku
qëllon të marrin pjesë, ata
largohen duke marrë me vete
ndonjë imazh, por pa kuptuar
asgjë se ç’u tha e se ç’u bë (dhe
do t’i kisha mirëkuptuar nëse
do të isha ndonjë kërcimtar
nudist). Sikundër e marr me
mend, teksa i bien botës rrotull
duke fotografuar çfarë u sheh
syri, ata janë të dënuar që të
nesërmen ta harrojnë
ç’mundën të shohin një ditë
më parë.
Në disa raste kam rrëfyer se
ç’më ndodhi në Francë më
1960-n, kur pasi fotografova si i
marrë një mori katedralesh,
hoqa dorë përfundimisht nga
bërja e fotografive. Sepse kur u
ktheva në shtëpi nuk rikujtoja
dot çfarë kisha parë, ndërsa
nga udhëtimi më mbetën si
kujtim vetëm disa foto pa
vlerë. Prandaj, e flaka aparatin
dhe gjatë udhëtimeve të
mëvonshme atë që shihja
mundohesha vetëm ta
regjistroja në mendje. Si kujtim
për më vonë, më shumë për të
tjerët sesa për vete, blija
kartolina shumë të mira.
Dikur kur isha vetëm
njëmbëdhjetë vjeç, më tërhoqi
vëmendjen poterja e

pazakonshme në unazën e
qytetit, ku më pati marrë osh
turma e njerëzve. Pashë nga
larg sesi kamioni pati
përplasur një qerre që e ngiste
një fshatar; kishte pasur edhe
gruan me vete. Gruaja ishte
plandosur përtokë me kafkën e
çarë dhe dergjej mbi një
grumbull gjaku dhe lënde
trunore, ndërsa i shoqi e
shtrëngonte në kraharor duke
klithur nga dëshpërimi (në
kujtimet e mia, ende të
llahtarshme, skena më
fanepsej si një tortë me pana e
luleshtrydhe, e shkelur me
këmbë). I terrorizuar nuk u
avita më tepër, jo vetëm pse

ishte hera e parë (fatmirësisht,
edhe e fundit) që shihja tru të
shpërndarë mbi asfalt, por
sepse për herë të parë u gjenda
përballë vdekjes. Dhe përballë
dhimbjes, dëshpërimit.
Çfarë do të kishte ngjarë sikur
të kisha pasur një celular me
telekamera, sikurse e kanë sot
të gjithë fëmijët? Mbase do ta
kisha regjistruar skenën për t’u
treguar miqve se unë isha aty,
pastaj ndoshta këtë pasuri do
ta hidhja në YouTube për të
kënaqur ithtarët e tjerë të
“schadenfreude”, ndryshe, të
gazit që ndien nga gjëma e
tjetrit. Pastaj, ku i dihet, duke
regjistruar fatkeqësi të tjera,

dhimbja e tjetrit s’do më bënte
më përshtypje. Përkundrazi,
unë ngjarjen e regjistrova në
kujtesë dhe ato pamje edhe
tash pas shtatëdhjetë vjetësh
s’më hiqen nga mendja dhe
vazhdojnë të më edukojnë: po,
ato më bëjnë ta ndiej në shpirt
dhimbjen e tjetrit. Nuk e di
nëse djelmoshat e sotëm e
kanë ende këtë mundësi për
t’u ndjerë të rritur. Sot, kjo racë
të rriturish ka humbur
përgjithmonë, ngaqë fëmijët
gjithë ditën e ditës i mbajnë
sytë ngulur te telefonat
celularë.

Pavarësia e Shqipërisë
u shpall me miratimin e
Qeverisë osmane
Në një punim të përgatitur nga Mehmet
Tutuncu, Mithat Aydin dhe anëtari i
Akademisë së Shkencave të Shqipërisë,
historiani Ardian Muhaj, zbulohet një
dokument i rëndësishëm nga Arkivat Osmane
në Stamboll sipas të cilit, Kongresi i Vlorës dhe
shpallja e Pavarësisë më 28 nëntor të 1912-ës u
kryen në dijeni dhe me aprovimim e Kabinetit
të Ministrave të Perandorisë Osmane.
Dokumenti mban datën 27 nëntor 1912 dhe
është një vendim i nënshkruar nga anëtarët e
këtij kabineti. Është një përgjigje mbi disa
sqarime të kërkuara nga komandanti osman i
zonës së Shqipërisë së Jugut dhe Çamërisë me
qendër në Janinë, kryekomandanti i vilajetit të
Janinës, Esat Pashë Janina.
Ai kërkon nga qeveria e Stambollit një
udhëzim se çfarë duhet të bëjë me Ismail
Qemalin dhe bashkëpunëtorët e tij të cilët
kishin lënë Durrësin dhe priteshin të
mbërrinin në Vlorë për të mbajtur një kuvend
mbi çështjen e Shqipërisë.
Përgjigja e Stambollit zyrtar është e qartë dhe

e prerë që të mos pengohej në asnjë mënyrë
mbajtja e atij kuvendi, pasi Ismail Qemali
kishte aprovimin e qeverisë osmane për
veprimet që po kryente dhe i kishte njoftuar
rregullisht për lëvizjet e tij.

Një pjesë nga dokumenti është si më poshtë:
“27 nëntor 1912. Komandanti i Janinës ka
dërguar një telegraf të koduar dhe ka shtruar
disa pyetje për qeverinë. Ismail Qemali me 14
bashkëpunëtorë si dhe disa nënshtetas të huaj
do të mbajë një kuvend mbi situatën politike
në Shqipëri.
Është qëndrimi i qeverisë sonë për t’i
akorduar autonominë më të lartë të gjithë
territoreve shqiptare. Ky është edhe qëllimi i
këtij kuvendi dhe për këtë arsye është me
shumë rëndësi që të mos pengohet mbajtja e
tij.
Të vihet në dijeni komandanti i vilajetit të
Janinës si edhe Ministria e Luftës dhe Ministria
e Punëve të Jashtme mbi këtë çështje.
MV., 171/53, 17.12.1330 (27 nëntor 1912)”. Dokumenti nga arkivat osmane
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PRISHTINË, 30 NËNTOR - Federata
e Futbollit e Kosovës së bashku
me sponsorin e Superligës,
Bankën Kombëtare Tregtare,
BKT Kosova, vazhdojnë të
ndajnë çmimin “ylli i javës”, për
lojtarin më të mirë të xhiros.
“Ylli i javës” për xhiron e 16-të
në BKT Superligë është shpallur
futbollisti në radhët e FC

Prishtina Leotrim Kryeziu.
Sulmuesi 22-vjeçar i
bardhekaltërve ishte
përcaktues në fitoren që
skuadra e tij e realizoi si
mysafire në Lipjan kundër
Ulpianës, me rezultat 3-0. Ai
shënoi dy gola dhe pati
paraqitje të shkëlqyeshme gjatë
tërë takimit. Kryeziu shënoi nga

një gol në secilën pjesë në
minutat 34’ e 85’, teksa me një
gol nga penalltia kontribuoi
Besnik Krasniqi (57’). Golin e
fundit në këtë edicion Leotrim
Kryeziu e kishte shënuar
pikërisht ndaj Ulpianës në
ndeshjen e javës së 7-të, që ishte
mbyllur baras 1-1. Me këtë
fitore FC Prishtina ka ruajtur

hapin me skuadrat e kreut të
renditjes dhe aktualisht
ndodhet në pozitën e 5-të të
renditjes në BKT Superligës me
6 pikë më pak se lideri FC
Ballkani. Çmimin “ylli i javës”
për sulmuesin e FC Prishtina, e
ndau Burim Shala, menaxher i
departamentit të korporatave
në BKT.

Kryeziu, ‘ylli i javës’ në  Superligë   

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Kanë
përfunduar 13 ndeshjet në kuadër
të raundit të 16 në Kupën e Kosovës.
Prishtina ka shënuar fitore bindëse
në udhëtim te Besa (0-4), kurse
Llapi me vështirësi ka triumfuar
ndaj Kikës (2-1). Gjilani me rezultat
minimal  0-1 ka arritur ta sigurojë
kualifikimin, kurse fitore kanë
siguruar edhe Ballkani me
Malishevën. Befasia në këtë
ndeshje ka qenë ajo në mes të
Feronikelit dhe Fushë-Kosovës, ku
ekipi nga Drenasi është mposhtur
pas penalltive.
Ndërsa sot (e enjte) do të zhvillohen
pesë ndeshjet e tjera të rrethit të
dytë, për ta kompletuar 1/8 e

finales. Drita do të përballet me
Drenasin, Dukagjini me Lirinë,
Arbëria me Vitinë, KEK-u me
Trepçën dhe Flamurtari me
Ferizajn.

Përfundojnë shumica e ndeshjeve të Kupës së Kosovës

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Ministri i
Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe
Sportit, Hajrullah Çeku, ka
vizituar të mërkurën Komitetin
Olimpik të Kosovës, me ç’rast
është pritur nga drejtuesit e KOK-
ut, presidenti Ismet Krasniqi dhe
sekretari i përgjithshëm, Besim
Aliti. 
Presidenti Krasniqi, duke
falënderuar ministrin Çeku për
vizitën dhe përkrahjen që MKRS-

ja po e jep për KOK-un dhe
federatat sportive, ka shprehur
vullnetin dhe gatishmërinë e
KOK-ut për ta thelluar edhe më
shumë bashkëpunimin.
Edhe ministri Çeku ka
falënderuar drejtuesit e KOK-ut
për pritjen dhe bashkëpunimin e
frytshëm gjatë këtij viti,
bashkëpunim ky që do të
vazhdojë edhe më tutje. 
Të dyja palët kanë biseduar për

planin strategjik të aktiviteteve që
i presin gjatë vitit 2022, ndarjen e
buxhetit për KOK-un, marrë
parasysh edhe garat e shumta
ndërkombëtare si Lojërat
Olimpike Dimërore në Pekin të
Kinës, Festivali Olimpik Dimëror
dhe Veror Evropian për të Rinj në
Vuokatti të Finlandës dhe Banska
Bistrica të Sllovakisë, Lojërat
Mesdhetare në Oran të Algjerisë
etj.

Ministri Çeku ofron përkrahje për Komitetin Olimpik të Kosovës

Rezultatet e të gjitha ndeshjeve:

Besa 0 - 4 Prishtina
Rahoveci 1 - 3 Ballkani
Llapi 2 - 1 Kika
A&N 0 - 1 Gjilani
Drenica 2 - 1 Vllaznia e Pozheranit
Malisheva 1 - 0 Istogu
Ulpiana 2 - 0 Vëllaznimi
Prizreni 1 - 5 Onix
Feronikeli (me penallti 1- 4) Fushë-Kosova
Ramiz Sadiku 1 - 1 Vushtrria
Trepça ’89 (me penallti 2 - 4) ‘2 Korriku’

PRISHTINË, 1 DHJETOR - Drejtuesit e
Universitetit të Sporteve në Tiranë, në krye
me rektorin Agron Kasa, kanë vizituar të
mërkurën Komitetin Olimpik të Kosovës
(KOK), me ç’rast janë pritur nga presidenti
Ismet Krasniqi. 
Të pranishëm ishin edhe drejtuesit e
Fakultetit të Kulturës së Edukimit Fizik dhe
Sportit, në krye me dekanin Musa Selimi,
njëherësh anëtar i Bordit Ekzekutiv i KOK-
ut. Presidenti Krasniqi, duke falënderuar
mysafirët për vizitën, shprehu vullnetin dhe
gatishmërinë të bashkëpunojë me
Universitetin e Sporteve të Tiranës,
bashkëpunim ky që do të nisë shumë shpejt
me aktivitete të përbashkëta.
Pikërisht më 22 dhe 23 dhjetor, KOK-u, në
bashkëpunim me Universitetin e Prishtinës,

konkretisht FEFS dhe Universitetin e
Sporteve të Tiranës, do ta organizojnë
Konferencën Ndërkombëtare Shkencore të
Edukimit Fizik, Sportit dhe Shëndetit.
Edhe rektori Kasa ka falënderuar
presidentin Krasniqi për mikpritjen, duke
theksuar se ky bashkëpunim do të thellohet
edhe më shumë në vitet e ardhshme.

PARIS, 1 DHJETOR - Cristiano Ronaldo ka
përfunduar i gjashti në konkurrencën
për “Topin e Artë” për vitin 2021.
Sulmuesi portugez u rendit jashtë top
treshes për herë të parë që nga viti 2010.
Lionel Messi, rivali i përjetshëm i
Ronaldos, fitoi trofeun e tij të shtatë në
ceremoninë e së hënës. Argjentinasi
tani ka dy “Topa të Artë” më shumë se
Ronaldo dhe duket se 36-vjeçari nuk
është i kënaqur me rezultatin e çmimit
më të madh individual të këtij viti. 
Një tifoz i Ronaldos, përdoruesi i
“Instagram”-it cr7.o-lendario, ka publikuar
një shaka pas ceremonisë. Tifozi pohoi se
Messi nuk e meritonte të fitonte dhe se
Ronaldo ka pasur një vit më të mirë.
Ronaldo e pa postimin dhe komentoi:

“Fakte”. Pasi renditi të gjitha arritjet e
Ronaldos në vitin 2021, fansi shkroi: “Ata
ende e vendosin atë në vendin e 6-të… A
mendoni vërtet se pesë lojtarë bënë më
shumë se ai në vit? Kurrë”. Duket se Ronaldo
nuk ishte i kënaqur me rezultatin, madje
nuk mori as pjesë në atë ceremoni.

Drejtuesit e Universitetit të
Sporteve në Tiranë vizitojnë KOK-un

Ronaldo mbështet publikisht pretendimet
që Messi ‘i vodhi’ “Topin e Artë” 
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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:  

P R O D U Ž E N J E  K O N K U R S A 
 

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. 
 

Konkurs je otvoren 8 kalendarskih dana od dana objavljivanja na službenoj stranici Tužila kog Sistema Kosova, kao i u dnevne 
novine, po evši od 02.12.2021 do 09.12.2021 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. 

 
 
 

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: 

 
 V A ZH D I M I K O N K U R S I T 

 
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. 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Konkursi është i hapur 8 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 02.12.2021 deri me datë 09.12.2021 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. 
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P R I S H T I N Ë

� Erduan Kaçiku shpalle te pavlefshme
diplomën e SHLME "Hasan Prishtina".

� Veton Veliu shpalle te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Anton Ceta".

� Remzi Hetemi shpalle te pavlefshme
diplomën e SHMLT "Anton Ceta".

� 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

� Lëshoj banesë me qira në Lagjen
Dardania afër "Bill Clintonit", kati tretë,
banesa posedon të gjitha kushtet
elementare, dy dhoma, kuzhinë e
veçanet me pamje nga parku me çmim
sipas marrëveshjes tel: 045-891-338 ose 
049-616-139

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra "Qerimi2", i ka dy
dhoma të fjetjes, sallon me kuzhinë,
shpajz dhe dy ballkona. Për info 044/332-
640.

� Lëshoj banesën me qira në lagjen
Bregu i Diellit te Furra Qerimi2, i ka dy
dhoma të fjetjes , sallon me 
kuzhinë, shpajz dhe dy ballkona. Për info
044/332-640.

� Lëshoj banesën me qira e cila gjendet
prapa AAK-së me kushte të volitshme dhe
po ashtu me çmim të volitshëm. Për
informata më të hollësishme na
kontaktoni në numrin e tel: viber
+37744162783 dhe 049/900-994.

� Lëshoj banesën me qira ne lagjen
Bregu i Diellit 2 te banesat e bardha, afër
Shkollës Iliria banesa është dy dhomshe e
mobiluar komplet, për info lajmërohuni
në tel: 044/262-940 dhe 049/ 737-867.

� Lëshoj banesën me qira, e cila
gjendet prapa AAK-së, me kushte të
volitshme dhe po ashtu me çmim të
volitshëm. Për informata më të
hollësishme na kontaktoni në numrin e
telefonit: 044-162-783.

� Lëshohet banesa me qira ne qendër
të Prishtinës afër Sheshit Zahir Pajaziti,
banesa është dy dhomshe e mobiluar,
lëshohet me qira prej 1 qershori deri me 1
gusht (dy muaj), çmimi sipas
marrëveshjes. Për informata në tel.
044/171-328.

� Lëshoj banesën e re me qera në
qendër prapa teatrit Kombëtar, me
sipërfaqe prej: 60 m2. Banesa ka një
dhomë gjumi, sallon dhe kuzhinë. Ka të
gjitha pajisjet. Çmimi: 300 €uro. Banesa
lëshohet për afate të gjata dhe të
shkurtra. Informata në tel: 049\44-888-
801 (viber)

� Lëshoj banesë me qira, penthouse.
Banesa gjendet te Rrethi i Veternikut në
Prishtinë. Banesa ka 150 m2, dhe ka 3
dhoma, dy banjo, 2 garazha si dhe shpajz.
Për info mund të na kontaktoni në këtë
nume të tel: 049-440-466.

� Lëshoj banesën një dhomshe me qira
, ne lagjen Dardania afër Postës Kryesore
(posta e Madhe) Kroi i Bardhe, banesa
është e mobiluar tërësisht.  Për informata
lajmërohuni në tel: 044/558-894 Prishtinë.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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