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“KRYEMINISTËR, PARANDALOJE
GREVËN E PËRGJITHSHME”

Pagesa prej 100 eurosh në muaj,
derisa të fillojë zbatimi i Ligjit të
Pagave, zbatimi i Ligjit për
Sigurime Shëndetësore dhe
ndryshimi i Ligjit për Skemat
Pensionale, ishin kërkesat kryesore

të punëtorëve të sektorit publik, të
cilët kanë protestuar të premten në
Prishtinë. Protesta është
organizuar nga Bashkimi i
Sindikatave të Pavarura të Kosovës
(BSPK) 

PROTESTË PËR RRITJE TË PAGAVE

FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS (FSK) I SHTOHEN EDHE 257 USHTARË TË RINJ 

Nga e premtja Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) i
janë bashkuar edhe 257 ushtarë të rinj. Në
ceremoninë e betimit të rekrutëve të rinj, e cila është
mbajtur në kazermën e Komandës dhe Doktrinës në
Ferizaj, komandantja supreme e Ushtrisë së Kosovës,
Vjosa Osmani-Sadriu, u shpreh se ndihet krenare që
ushtria e vendit po i shton radhët e saj me vajza dhe

djem të rinj, të cilët atdhedashurinë po e
transformojnë në profesionalizëm. Ndërkaq ministri i
Mbrojtjes, Armend Mehaj, ka thënë se Kosova nuk do
të mund të ishte këtu ku është tani pa Ushtrinë
Çlirimtare të Kosovës (UÇK), derisa u shpreh se
komandant i përjetshëm i ushtrisë së Kosovës është
komandanti legjendar Adem Jashari

FSK-ja PO RRITET NË NUMËR 
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OSLO, 20 MAJ - Të paktën katër
persona janë therur me thikë
në një sulm në Numedal, në
juglindje të Norvegjisë, tha
policia lokale. Një prej
viktimave raportohet se është
në gjendje kritike. I dyshuari
më pas është arrestuar, thanë
zyrtarët. “Mund të konfirmoj

se e kemi të dyshuarin nën
kontroll”, tha për Reuters një
zëdhënës i Policisë.
Autoritetet nuk kanë treguar
se çfarë motive dyshojnë se
qëndrojnë prapa këtij sulmi
dhe policia tha se qytetarët
kanë treguar se sulmuesi
“rastësisht” ka zgjedhur

viktimat që i ka sulmuar.
Në tetorin e kaluar, në vendin
e njëjtë, Numedal, një
sulmues vrau pesë persona
duke përdorur thika dhe
shigjeta. Policia kishte thënë
sulmuesi ishte me shtetësi
daneze dhe kishte probleme
mendore.

Katër të plagosur pas një sulmi në Norvegji

SHKUP, 20 MAJ - Gjykata Penale e
Shkupit e ka dënuar ish-
kryeministrin e Maqedonisë së
Veriut, Nikolla Gruevski, me
nëntë vjet burg për shpërdorim
të detyrës dhe të autoritetit
zyrtar, në vitin 2011 dhe 2012.
Gruevski, i cili është arratisur në
Hungari, së bashku me disa ish-
zyrtarë maqedonas, janë dënuar
për rastin e njohur si “Kosmos”,
rrënimin e një objekti të një
biznesmeni që kundërshtonte
politikën e partisë asokohe në
pushtet VMRO-DPMNE, që
drejtohej nga Nikolla Gruevski.
Nga trupi gjykues, vepra e kryer
është vlerësuar si e motivuar për
hakmarrje politike. Për veprën e
njëjtë, ish-ministri i Transportit,

Mile Jakanievski, është dënuar
me tre vjet burg, ndërsa me katër
vjet burg u dënua ish-kryetari i
komunës së Gazi Babës në
Shkup, Toni Trajkovski.
Sipas aktgjykimit, të dënuarit
duhet bashkërisht t’ia
kompensojnë dëmin e
shkaktuar biznesmenit Fiat
Canovski në shumën mbi 11
milionë euro.
Hetimi kundër Gruevskit dhe
zyrtarëve të tjerë ishte iniciuar
nga afera e përgjimeve që ishte
publikuar në vitin 2013 nga
Zoran Zaev, ish-kryetar i Lidhjes
Social Demokrate, e cila në atë
kohë ishte në opozitë.
Ish-kryeministri Nikolla
Gruevski më parë është dënuar

me dy vjet burgim për blerjen e
një makine luksoze në vlerë mbi
600 mijë euro, por dënimin nuk
e ka vuajtur pasi që ishte
arratisur nga Maqedonia e
Veriut.
Ish-kryeministri Nikolla Gruevski,
më 13 nëntor të vitit 2018, kishte
njoftuar përmes rrjetit social
“Facebook”, se ishte arratisur në
Hungari. Pak ditë më vonë ai
njoftoi se autoritetet hungareze i
kishin miratuar kërkesën për azil
politik për shkak të, siç ka thënë ai,
ndjekjes politike nga qeveria e
kryeministrit Zoran Zaev.
Në rrugën për në Hungari,
Gruevski ka kaluar nëpër
territoret e Shqipërisë, Malit të Zi
dhe Serbisë.

Ish-kryeministri maqedonas, Nikolla Gruevski, 
dënohet me nëntë vjet burgim

BEOGRAD, 20 MAJ- Lufta e Rusisë
kundër Ukrainës ka tronditur
kontinentin evropian, i ka dhënë
fund paqes në Evropë dhe po
ndodh në një kohë kur të gjithë
duhet të punojnë për ta
mbrojtur njëri-tjetrin, tha
presidenti i Këshillit Evropian,
Charles Michel, gjatë qëndrimit
më 19 maj në Serbi.
Pas bisedimeve me presidentin e
Serbisë, Aleksandër Vuçiq,
Michel tha se integrimi evropian
i Serbisë dhe i Ballkanit
Perëndimor duhet të
përshpejtohet dhe konfirmoi
“zotimin e plotë” të BE-së në
negociatat e anëtarësimit.
Ai, po ashtu, theksoi se procesi i
zgjerimit të bllokut me Ballkanin
Evropian duhet të jetë më efikas

dhe dinamik dhe se “zgjidhja
mund të qëndrojë në integrimin
gradual dhe progresiv, gjatë
procesit të anëtarësimit”.
Michel tha se shtetet kandidate
duhet t’i ndiejnë “përfitimet”
nga anëtarësimi në Bashkimin
Evropian.
Në konferencën për medie,
Michel nuk e tha në mënyrë
eksplicite se Serbia duhet të
vendosë sanksione ndaj Rusisë
dhe takimi me Vuçiqin u mbajt
prapa dyerve të mbyllura.
“Presidenti Michel shprehu në
mënyrë shumë të fortë dëshirën
dhe pritjet që Serbia t’u
bashkohet sanksioneve ndaj
Rusisë. E informova atë për
qëndrimet tona”, tha presidenti i
Serbisë, Aleksandar Vuçiq, në

konferencën për medie pas
takimit me Michel.
Zyrtarët serbë vazhdimisht kanë
thënë se Serbia nuk mbështet
vendosjen e sanksioneve kundër
Rusisë, pasi thonë se kështu po
mbrojnë interesat vitale të
shtetit. Serbia është i vetmi shtet
në rajonin e Ballkanit
Perëndimor që nuk ka vendosur
regjimin e sanksioneve ndaj
Rusisë. Komuniteti
ndërkombëtar gjithnjë e më
shumë po i bën thirrje Serbisë që
ta ndjekë regjimin e
sanksioneve, teksa shefi i
diplomacisë së BE-së, Josep
Borrell, ka thënë se nuk mund të
ketë të ardhme evropiane për
shtete që mbajnë kontakte me
Putinin.

Michel pret që Serbia të vendosë 
sanksione ndaj Rusisë

KIEV, 20 MAJ- Ukraina ka pranuar
pothuajse 530 milionë dollarë
grante nga Shtetet e Bashkuara
dhe Britania nga fondi i krijuar
në Bankën Botërore, ku mund të
bëhen donacione për Qeverinë
e Kievit pas nisjes së pushtimit
rus.
ShBA-ja ka dhuruar afër 500
milionë dollarë dhe Britania 24
milionë të tjera, të cilat kanë

arritur në Ukrainë, bëri të ditur
Ministria ukrainase e Financave.
“Këto fonde do të drejtohen për
shpenzimet urgjente sociale,
humanitare dhe shëndetësore.
Por, po ashtu për të mbështetur
qytetarët e zhvendosur brenda
vendit”, u tha në njoftim.
Senati amerikan ka miratuar
pothuajse 40 miliardë dollarë
ndihmë për Ukrainën të enjten,

ndërkaq grupi i shtatë vendeve
më të industrializuara (G7)
është pajtuar që t’i ofrojë
Ukrainës mbi 18 miliardë
dollarë fonde.
SHBA-ja, Britania dhe shtetet e
tjera, përveç ndihmës financiare,
i kanë ofruar Ukrainës edhe
ndihmë ushtarake për t’iu
kundërpërgjigjur pushtimit që
Rusia nisi më 24 shkurt.

Ukraina pranon afër 530 milionë dollarë 
grante nga ShBA-ja dhe Britania
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PRISHTINË, 20 MAJ (ER) -
Asociacioni i Gazetarëve të
Kosovës, mbështetur nga
OSCE Mission in Kosovo, ka
filluar ciklin e trajnimeve në
mediet lokale për përdorimin
më efikas të rrjeteve sociale
dhe marketingun digjital.
Trajnimet e para janë mbajtur
në qytetin e Gjakovës te
Prosperiteti Channel dhe TV

SYRI VISION, nga ekipi i
kompanisë së marketingut
digjital Growzillas.
Redaksitë e këtyre medieve
janë trajnuar rreth rrjeteve
sociale, menaxhimit të
përmbajtjes së publikuar dhe
reklamave. Ata, gjithashtu,
kanë praktikuar krijimin e
Meta Business Manager,
zhvillimin e kampanjave,

përdorimin e Facebook Page
Insights, LinkedIn Insights,
Google Analytics, Facebook
Pixel, si dhe përdorimin e
platformës online Canva.
Trajnimet për zhvillimin e
kapaciteteve rreth medieve
sociale do të vazhdojnë të
mbahen në javët në vazhdim
edhe te mediet lokale të
qyteteve të tjera në vend.

AGK-ja fillon trajnimet “Zhvillimi i prezencës së medieve lokale në mediet sociale”

UASHINGTON, 20 MAJ (ER) -
Përparimi në një vit qeverisje,
reformat e nisura në drejtësi dhe
sundim të ligjit, si dhe ruajtja e
paqes dhe sigurisë në Kosovë e
rajon, u diskutuan në takimin që
kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, pati me kongresisten
amerikane Carolyn Maloney,
njëherësh kryesuese e Komitetit
për Mbikëqyrje dhe Reforma.  
Kryeministri Kurti ka theksuar se
përmirësimi i indikatorëve të
demokracisë në njërën anë dhe
qeverisja e mirë e luftimi i krimit
dhe korrupsionit në anën tjetër,
janë themeli i një rritje të
qëndrueshme ekonomike që i
duhen vendit. Ai ka shtuar se
angazhimin e qeverisë dhe
përparimin në luftimin e krimit
dhe të korrupsionit, duke veçuar
ngritjen e Kosovës për 17 vende
sipas indeksit të perceptimit të
korrupsionit të Transparency
International, dhe renditjen si të
parët në rajon sipas “World
Justice Project”.
Lidhur me dialogun me Serbinë,
kryeministri ka ritheksuar se
duhet të jetë dialog parimor që
respekton barazinë e palëve në
bisedime dhe që në qendër të
marrëveshjes ka njohjen e
ndërsjellë.
Qeveria e Kosovës angazhohet
dhe është e vendosur që

kushtetutshmëria, integriteti
territorial, sovraniteti dhe
ligjshmëria të ngelen të
pacenuara, tha kryeministri Kurti.
U diskutua edhe invazioni dhe
agresioni rus në Ukrainë dhe
rreziku që paraqet për

destabilizimin e rajonit, marrë
parasysh lidhjet e afërta të Rusisë
me Serbinë, e cila, për dallim nga
Republika e Kosovës, nuk është
rreshtuar me botën demokratike
në dënimin dhe sanksionimin e
agresorit.

Kryeministri Kurti ka thënë se
qasja e Serbisë te fondet e
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës duhet të kushtëzohet
me dënimin e plotë të invazionit
rus dhe sanksionimin e luftës
ilegale të Rusisë në Ukrainë.

Kongresistja Maloney e
falënderoi kryeministrin Kurti
dhe Republikën e Kosovës, që u
rreshtuan përkrah ShBA-së dhe
BE-së lidhur me invazionin rus në
Ukrainë dhe për ndihmën e
ofruar refugjatëve afganë.

Kurti me kongresisten Maloney: 
Në qendër të marrëveshjes së dialogut

duhet të jetë njohja e ndërsjellë

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 20 MAJ - Ambasadorët e
Quintit (Francës, Gjermanisë,
Italisë, Mbretërisë së Bashkuar
dhe Shteteve të Bashkuara të
Amerikës) kanë lëshuar të
premten një deklaratë të
përbashkët lidhur çështjen e
pronës së Manastirit të Deçanit,
duke i bërë thirrje sërish Qeverisë
së Kosovës që në përputhje me
vendimin e Gjykatës Kushtetuese,
të veprojë pa u vonuar për
zbatimin e plotë të regjistrimit të
ligjshëm të tokës së Manastirit të

Deçanit. “Në maj të vitit 2016
Gjykata Kushtetuese e Kosovës
vërtetoi pronësinë e Manastirit të
Deçanit mbi disa hektarë tokë.
Përkundër këtij vendimi të
ligjshëm dhe kërkesave pasuese,
vendimi i gjykatës ende nuk është
zbatuar. Zbatimi i ligjit dhe
respektimi i pavarësisë së
gjyqësorit janë obligime të të
gjitha qeverive të zgjedhura në
mënyrë demokratike. Po ashtu,
ato janë parakushte për
konsolidimin demokratik të
Kosovës dhe integrimin e saj në
institucionet evropiane dhe
euroatlantike”, është thënë në

reagimin e Quintit.
Shefat e misioneve të Francës,
Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së
Bashkuar dhe Shteteve të
Bashkuara të Amerikës kanë
theksuar se janë të bashkuar në
mbështetjen e tyre për të
ardhmen demokratike dhe
evropiane të Kosovës. “Prandaj,
sërish i bëjmë thirrje Qeverisë së
Kosovës që, në përputhje me
vendimin e Gjykatës Kushtetuese,
të veprojë pa u vonuar për
zbatimin e plotë të regjistrimit të
ligjshëm të tokës së Manastirit të
Deçanit”, është thënë në
deklaratën e përbashkët të tyre.

Quinti sërish i bën thirrje qeverisë ta zbatojë
vendimin për Manastirin e Deçanit
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PRISHTINË, 20 MAJ - Ceremonia e
betimit të 257 ushtarëve të rinj të
FSK-së u mbajt të premten në
kazermën e Komandës, Doktrinës
dhe Stërvitjes së FSK-së në Ferizaj.
Në këtë ceremoni betimi morën
pjesë presidentja Osmani-Sadriu,
zëvendëskryeministri Besnik
Bislimi, ministri i Mbrojtjes,
Armend Mehaj, zëvendësministri i
Mbrojtjes, Shemsi Syla,
zëvendëskomandanti i FSK-së,
gjeneralmajor Enver Cikaqi,
komandanti i KDS-së,

gjeneralbrigade, Irfete Spahiu,
drejtori i NALT-it, gjeneral Joachim
Hoppe, si dhe zyrtarë të lartë të
Ministrisë së Mbrojtjes, gjeneralë
dhe oficerë të lartë FSK-së, drejtues
komunalë, familjarë etj. 
Në fjalën e saj drejtuar rekrutëve të
rinj, presidentja Osmani-Sadriu ka
theksuar se ndihet krenare që
ushtria e vendit po i shton radhët e
saj me vajza dhe djem të rinj, të
cilët atdhedashurinë po e
transformojnë në profesionalizëm.
Ajo ka thënë se detyra e rekrutëve
të rinj do të jetë me peshë të madhe
dhe fisnike, ajo e mbrojtjes së
atdheut. “Shpresa jonë është e

varur te ju. Synimi ynë është paqja
dhe nuk duhet të lejojmë të na
cenohet nga askush”, është
shprehur presidentja Osmani-
Sadriu, duke shtuar se objektivi ynë
është BE-ja, NATO-ja dhe
organizatat e tjera ndërkombëtare,
të cilat, sipas saj, e forcojnë edhe
më tej subjektivitetin
ndërkombëtar të shtetit tonë
krahas forcimit të komponentit të
mbrojtjes dhe sigurisë.
Ministri i Mbrojtjes, Armend
Mehaj, në fjalën e tij në këtë
ceremoni, ka thënë se Ushtria e
Republikës së Kosovës po
dëshmon çdo ditë që është e

gatshme të marrë përgjegjësi të reja
për misione të cilat na presin në të
ardhmen, së bashku me ushtritë e
vendeve partnere të cilat na kanë
përkrahur e ndihmuar
vazhdimisht. Ai ka thënë se
investimi në ushtri, blerjet e
pajisjeve ushtarake dhe mirëqenia
e ushtarëve tanë janë prioritetet e
institucioneve të Kosovës. Këto
mundësojnë që të kemi forcë të
përgatitur, të pajisur e të trajnuar
sipas standardeve të NATO-s”, ka
thënë ai.
Mehaj u ka thënë ushtarëve të rinj
se gjatë misionit ushtarak do të
keni eprorë e komandantë të
ndryshëm, por një do ta kenë të
përhershëm e të përjetshëm,
komandantin legjendar Adem
Jashari.  “Sa herë që rreziqet na
kanosen, sa herë që rruga bëhet e
mundimshme e sa herë që lypet
sakrificë, forcën e guximin e gjejmë
te dëshmorët e kombit”, ka thënë
ministri Mehaj.
Ndërsa komandanti i Komandës
së Doktrinës dhe Stërvitjes,
gjeneralbrigade, Irfete Spahiu,
duke iu drejtuar ushtarëve,
familjarëve dhe të pranishmëve,
ka theksuar se 257 ushtarët e rinj

kanë kaluar me sukses të plotë
stërvitjen ushtarake bazë. Më pas
ajo u uroi atyre suksese në sfidat e
radhës në ushtri, ndërkaq
familjarët e tyre i falënderoi për
përkrahjen e dhënë.
Të enjten në Kuvendin e Kosovës u
votua shqyrtimi i dytë i Projektligjit
për Policinë Ushtarake në Forcën e
Sigurisë së Kosovës si dhe
shqyrtimi i parë i Projektligjit për
Komisionarin Parlamentar. “Këto
dy projektligje janë vazhdimësi e
punës së Qeverisë së Republikës së
Kosovës, Ministrisë së Mbrojtjes
dhe Kuvendit të Kosovës për t’i
përmbushur objektivat tona të një
ushtrie që plotëson standardet
euroatlantike, e vendosur drejt
rrugës për anëtarësim në NATO”,
pati theksuar ministri i Mbrojtjes,
Armend Mehaj.
Shuma në total e buxhetit të
Ministrisë së Mbrojtjes është 60 për
qind më e lartë në krahasim me atë
të vitit të kaluar dhe kap shifrën
prej 102.3 milionë eurosh. Pjesa më
e madhe e këtyre mjeteve janë
vendosur për modernizimin e
FSK-së: në investime kapitale dhe
në ngritjen e kapaciteteve
operacionale.

FSK-ja po rritet në numër 

E SHTUNË, 21 MAJ 2022

Nga e premtja Forcës së Sigurisë së Kosovës (FSK) i janë bashkuar
edhe 257 ushtarë të rinj. Në ceremoninë e betimit të rekrutëve të
rinj, e cila u mbajt në kazermën e Komandës dhe Doktrinës në
Ferizaj, komandantja supreme e Ushtrisë së Kosovës, Vjosa Osmani-
Sadriu, u shpreh se ndihet krenare që ushtria e vendit po i shton
radhët e saj me vajza dhe djem të rinj, të cilët atdhedashurinë po e
transformojnë në profesionalizëm. Ndërkaq ministri i Mbrojtjes,
Armend Mehaj, ka thënë se Kosova nuk do të mund të ishte këtu ku
është tani pa Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), derisa u shpreh
se komandant i përjetshëm i ushtrisë së Kosovës është komandanti
legjendar Adem Jashari

FORCËS SË SIGURISË SË KOSOVËS (FSK) I SHTOHEN EDHE 257 USHTARË TË RINJ 
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TIRANË, 20 MAJ - Shqipëria i ka
përmbushur të gjitha kushtet për
çeljen e negociatave për
anëtarësim në Bashkimin
Evropian dhe ato duhet të fillojnë
sa më shpejt që është e mundur,
ka thënë të premten në Tiranë
presidenti i Këshillit Evropian,
Charles Michel. Sipas tij, pas
situatës së krijuar nga lufta në
Ukrainë, Bashkimi Evropian po
shikon mundësi për ta
përshpejtuar këtë proces. “Duhet
t’i japim energji të reja procesit të
integrimit për të krijuar stimuj të
rinj për reforma dhe për ta
përshpejtuar procesin e
integrimit. Po punojmë që të

japim rezultate konkrete. Po
bëjmë përshpejtimin e
integrimit”, tha ai në një
konferencë të përbashkët me
kryeministrin e Shqipërisë, Edi
Rama.
Ai u ndal edhe tek ideja e një
unioni të ri politik të propozuar
nga presidenti i Francës,
Emmanuel Macron dhe e
mbështetur nga Michel, për të
cilën tha se ka për objektiv që t’i
japë energji të reja procesit të
integrimit të rajonit të Ballkanit
Perëndimor.
Macron propozoi krijimin e një
organizate të re politike, për t’i
bashkuar vendet e kontinentit që

ndajnë vlerat e BE-së, por që nuk
janë pjesë e bllokut. “Ne
mendojmë që është gjë e mirë që
të diskutojmë me miqtë tanë për
këtë ide, jo që të gjejmë një
justifikim tjetër, por t’i japim një
shtysë më të madhe kësaj”, u
shpreh Michel.
Kryeministri Edi Rama tha se e
mbështet këtë vizion dhe se kjo
do të ishte “një gjë fantastike”.
“Ideja e anëtarit të asociuar të BE-
së është një ide që po merr më
shumë mbështetje. Nuk e dimë se
si dhe kur do të materializohet,
por e kam ndjekur dhe e
mbështes plotësisht vizionin e
presidentit të Francës”, u shpreh

Rama.
Rama përsëriti se për momentin
Shqipëria nuk ndahet nga
Maqedonia e Veriut në rrugëtimin
e përbashkët për hapje të
negociatave, porse do të kërkojë
ndarje nga ky vend nëse procesi
nuk vazhdon në qershor.
Michel tha se e kupton këtë
qëndrim. “Natyrisht që në
Shqipëri ka padurim për t’i nisur
negociatat sa më shpejt të jetë e
mundur. Unë jam i angazhuar
plotësisht për t’i zgjidhur
vështirësitë. Ne do ta bëjmë
vlerësimin në muajin qershor.
Nëse kjo nuk ndodh, duhet ta
rishikojmë situatën. Pozita e

kryeministrit është plotësisht e
arsyeshme dhe e përligjur”, tha
Michel.
Presidenti i Këshillit Evropian,
bashkë me kryeministrin,
diskutuan edhe për iniciativën për
bashkëpunim rajonal Ballkani i
Hapur. Michel tha se e përkrah
këtë iniciativë. “Kjo [nismë] do ta
lehtësojë edhe afrimin e Ballkanit
Perëndimor me Bashkimin
Evropian”, tha Michel.
Vizita e Michelit në Tiranë vjen një
ditë pasi Parlamenti Evropian
miratoi dy raportet për procesin e
aderimit të Shqipërisë dhe
Maqedonisë së Veriut në
Bashkimin Evropian.

Michel në Tiranë: Shqipëria ka përmbushur
kushtet për anëtarësim në BE

PRISHTINË, 20 MAJ (ER) -
Komandanti i FSK-së,
gjenerallejtënant Bashkim
Jashari, ka nënshkruar
marrëveshje bashkëpunimi me
komandantin e Gardës
Kombëtare të Ajovës,
gjeneralmajor Benjamin
Corell. Me këtë rast gjeneral
Jashari dhe gjeneral Corell
nënshkruan marrëveshje
bashkëpunimi me qëllim të
rritjes dhe avancimit të
partneritetit në mes të dy
forcave.
Kjo marrëveshje është e
ndërtuar në gjashtë shtylla dhe
ka për qëllim të avancojë
programin e partneritetit
ushtarak duke përfshirë
manovrën, zhvillimin e trupës

së nënoficerëve, mirëmbajtjen
e sistemeve ushtarake,
mjekësinë ushtarake dhe
fushën e kibernetikës.  Në
vazhdën e vizitës në SHBA,
gjeneral Jashari së bashku me
gjeneral Corell vizituan trupat
e Gardës Kombëtare të Ajovës
dhe Forcës së Sigurisë së
Kosovës në poligonin e
stërvitjes në Kampin Atterbury
të shtetit të Indianës, ku njësitë
janë duke zhvilluar stërvitje të
përbashkëta ushtarake të
këmbësorisë në nivel të
kompanisë dhe regjimentit.
Vizita e gjeneral Jasharit do të
vazhdojë edhe në ditët në vijim
me përcjelljen nga afër të
realizimit të ushtrimit dhe
thellimit të bashkëpunimit.

FSK-ja dhe Garda Kombëtare e Ajovës 
arrijnë marrëveshje bashkëpunimi
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GJILAN, 20 MAJ (ER)- Kryetari
i komunës së Gjilanit, Alban
Hyseni, ka nënshkruar të
premten marrëveshje
bashkëpunimi me drejtorin
e Caritasit zviceran në
Kosovë, Gerhard
Schaumberger, për zbatim
dhe bashkëfinancim të
projektit “Veprimi i
komunave për riintegrim
dhe diasporë” (MARDI).
Kryetari Hyseni ka

deklaruar se projekti
MARDI synon ta
përmirësojë koordinimin
ndërmjet palëve të interesit
të shumtë për t’i adresuar
nevojat themelore dhe
afatgjata të personave që
kthehen dhe riatdhesohen.
“Në të njëjtën kohë, projekti
synon ta aktivizojë
potencialin e pashfrytëzuar
të diasporës, duke përdorur
migrimin kthyes si diçka

pozitive, që mund të
kombinohet me investime
dhe zhvillim ekonomik në
komunitete gjithnjë e më
tërheqëse në komunat e
Kosovës”, ka thënë kreu i
Gjilanit.
Kryetari Hyseni ka
nënvizuar se komuna e
Gjilanit mbështet projektet
të cilat ndikojnë në
avancimin e zhvillimit
rajonal, socio-ekonomik.

Kryetari i Gjilanit nënshkruan marrëveshje me Caritasin zviceran 

RAHOVEC, 20 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Rahovecit, Smajl
Latifi, ka bërë me dije se nga
Ministria e Pushtetit Lokal
(MPL) është njoftuar se komuna
që drejton është përfituese e
grantit në vlerë 40 000.00 euro,
në thirrjen “Programi për

mbështetje për projektet
infrastrukturore për komunitete
për komunat e Republikës së
Kosovës”. “Do të angazhohemi
menjëherë për ta hartuar
projektin kryesor ku do të
përshihet ndërtimi i rrugëve me
prioritet në zonat e banuara nga

komuniteti pakicë, e që do të
financohet sipas vlerës së grantit,
për ta shfrytëzuar në afat sa më
të shpejtë. Faleminderit
komisionit për vlerësim dhe
urime qytetarëve të Rahovecit!”,
ka shkruar Latifi në llogarinë e
vet në “Facebook”.

Komuna e Rahovecit fiton grant në vlerë 40 000.00 euro

PRIZREN, 20 MAJ (ER) - Mbi 1,2
milion euro është vlera e
buxhetit që është duke u
investuar në mbrojtjen e
trashëgimisë kulturore, kurse
rreth 490 mijë euro të tjera
përfshihen në buxhetin e
projekteve që do të nisin të
zbatohen gjatë këtij viti në
qytetin e Prizrenit.
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe
Sportit, Hajrulla Çeku, i
shoqëruar nga këshilltarja Nora
Arapi-Krasniqi, ishin në vizitë
për t’i parë nga afër punët që po
bëhen atje.
Aktualisht po zhvillohen
ndërhyrje emergjente në gjashtë
asete, ndërsa në kuadër të
projektit të revitalizimit të rrugës
“Marin Barleti” po realizohen
punime restauruese në dy
shtëpi. 
Po ashtu, janë duke u restauruar
gjashtë shtëpi tradicionale në
Qendrën Historike të Prizrenit,
përfshirë kompleksin e banimit
të familjes Dorambari, shtëpinë
e familjes Bardhi, shtëpinë e
familjes Sokoli, shtëpinë e
familjes Kabashi, si dhe është në
përfundim restaurimi i kinemasë
së vjetër të qytetit. Kanë nisur

ndërhyrjet restauruese edhe në
Hamamin e Gazi Mehmed
Pashës.
Ndërkaq në kuadër të programit
të muzeve, në fushën e
trashëgimisë kulturore po vazhdon
puna për funksionalizimin e
muzeve. 
Rregullimi i enterierit dhe
ekspozitës në Muzeun Arkeologjik
ka përfunduar, ndërsa në proces të
hartimit është koncepti i ekspozitës
për Lidhjen Shqiptare të Prizrenit.
Projektet muzeore në kuadër të
buxhetit të Ministrisë së Kulturës
përfshijnë edhe Muzeun e Nënë
Terezës dhe Muzeun e Filigranit.
Projekti i radhës nga MKRS-ja
është ai i Qendrës Kulturore
Hebraike. Punimet për këtë
projekt pritet të fillojnë gjatë
muajve në vijim, ndërsa po
punohet edhe në zbatimin e
planeve të menaxhimit të Kalasë
së Prizrenit dhe të Qendrës
Historike të Prizrenit.
Lokaliteti arkeologjik, si një
lokalitet me rëndësi historike,
shkencore, kulturore dhe
edukative, i cili gjendet në
sheshin e Lidhjes së Prizrenit,
është projekti tjetër në të cilin po
punohet.

Rreth 1,8 milion euro investime 
në trashëgimi kulturore në Prizren 

PRISHTINË, 20 MAJ (ER) - Kryetari i
komunës së Prishtinës, Përparim
Rama, ka bërë me dije se ka
nënshkruar marrëveshjen e
bashkëfinancimit me
Millennium Foundation Kosovo
për rinovimin dhe përmirësimin
e furnizimit me energji të

ripërtërishme në ndërtesat
shumëbanesore, të njohura për
qytetarët si ‘Soliterët e Ulpianës’.
“Lajm fantastik për banorët e
lagjes ‘Ulpiana’! Punimet do të
fillojnë të hënën”, ka shkruar
Rama në llogarinë e vet në
“Facebook”.

Të hënën fillon rinovimi
i furnizimit me energji
të ripërtërishme në
‘Soliterët e Ulpianës’
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PRISHTINË, 20 MAJ (ER) - Dogana e
Kosovës për herë të parë ka
arritur të kalojë 500 milionë euro
të hyra në këtë periudhë të vitit.
Kjo shifër paraqet një rekord të ri
pasi që nga themelimi i Doganës
të hyrat në këtë periudhë të vitit
kanë tejkaluar shumën e
mbledhur prej 500 milionë eurove. 
Krahasimi me vitin e kaluar tregon

se Dogana ka mbledhur deri më
19 maj 500,1 milion euro derisa
vitin e kaluar në të njëjtën
periudhë kishte mbledhur 434,4,
milionë euro, respektivisht
shprehur në përqindje 15 për qind
më shumë apo 66 milionë euro
më shumë. 
Edhe në krahasim me
projeksionin buxhetor të

mbledhjes së të hyrave për vitin
2022, Dogana ka tejkaluar me 6.11
për qind më shumë. Trendi pozitiv
që Dogana kishte gjatë vitit 2021 ka
vazhduar edhe gjatë vitit 2022.
Në takim u shpreh gatishmëria
për forcimin e mëtejmë të
marrëdhënieve dypalëshe
ndërmjet Republikës së Kosovës
dhe Republikës së Greqisë. 

Dogana kalon gjysmë miliard euro të hyra 

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 20 MAJ - Dhjetëra
punëtorë të institucioneve të
Kosovës i janë bashkuar të
premten protestës së Bashkimit
të Sindikatave të Pavarura të
Kosovës (BPSK), e cila ka kërkuar
plotësimin e disa kërkesave nga
qeveria Kurti. “Kryeministër,
realizoji kërkesat tona!
Parandaloje grevën e
përgjithshme!”, “Çfarë po ndodh
me ligjin e pagave?”, “Vlerësim i
punës e i mundit”, “Urgjentisht të
shfuqizohet kriteri prej 15 vjetëve
përvojë pune që kërkohet para

viti 1999”, ishin disa nga pankartat
që mbanin punëtorët gjatë
marshit të tyre nga sheshi “Zahir
Pajaziti” në drejtim të ndërtesës
së qeverisë. 
Kërkesat kryesore të punëtorëve
të sektorit publik ishin: pagesa
prej 100 eurosh në muaj, derisa të
fillojë zbatimi i Ligjit të Pagave,
zbatimi i Ligjit për Sigurime
Shëndetësore dhe ndryshimi i
Ligjit për Skemat Pensionale.
Kryetari i Bashkimit të
Sindikatave të Pavarura të
Kosovës (BSPK), Atdhe Hykolli, ka
kërkuar që të miratohet sa më
shpejt Projektligji për Pagat. 
Gjatë fjalimit të tij para qindra

protestuesve te ndërtesa e
Qeverisë së Kosovës, Hykolli ka
kërkuar që deri në hyrjen në fuqi
të këtij ligji, qeveria t’ua shtojë në
paga nga 100 euro. Ai ka kërkuar
plotësim-ndryshimin e Ligjit për
Skemat Pensionale dhe zbatimin
e Ligjit për Sigurime
Shëndetësore.
Kreu i SBAShK-ut, Rrahman

Jasharaj, ka thënë se qeveria nuk
po dëshiron dialog. Ai ka
paralajmëruar veprime më të
rënda sindikale pas kësaj proteste.
“Qeveri, këta janë njerëzit tuaj.
Është trup që të qëndroni në
Amerikë e të mos dilni para këtyre

njerëzve që presin në diell. Lutemi
të këndelleni, në të kundërtën pas
kësaj proteste madhështore do të
ketë edhe veprime më të rënda të
cilat ne nuk i duam, por si duket i
doni. Ne e duam Ligjin e Pagave,
por jo ligj që na punon dikush, por
që e punojmë edhe ne”, ka thënë
Jasharaj.
Muajt e fundit ka pasur disa
protesta dhe greva të punonjësve
publikë me kërkesën për rritje
pagash.
Sindikalistët kishin mbajtur një
protestë me kërkesa të njëjta edhe
më 8 prill, kurse më 12 maj në disa
nga institucionet publike është
mbajtur një grevë njëorëshe. Ata
kishin thënë se nuk mund ta
durojnë “shpërfilljen dhe
mospranimin e dialogut social
dhe mosrespektimin e
profesionalizimit” nga autoritetet
qeveritare.

“Kryeministër, parandaloje 
grevën e përgjithshme”

PRISHTINË, 20 MAJ (ER) - Kryetari i
Kuvendit të Kosovës, Glauk
Konjufca, ka pritur të premten në
takim njoftues shefen e Zyrës
Ndërlidhëse të Greqisë në Kosovë,
ambasadoren Heleni Vakali. 
Konjufca i shprehu mirëseardhje
dhe e uroi për detyrën e re
ambasadoren Vakali.
Ai i vlerësoi marrëdhëniet e mira
mes shteteve tona dhe çmoi

përkrahjen e Greqisë, duke
shprehur njëherësh gatishmërinë
e avancimit të raporteve
ndërshtetërore dhe thellimin e
bashkëpunimit në projekte të
ndryshme me interes të
përbashkët. 
Kryetari i Kuvendit ka ritheksuar
rëndësinë e njohjes së pavarësisë
së Kosovës nga Greqia,
mbështetjen për proceset e

integrimit evropian dhe
euroatlantik, si dhe kërkoi
përkrahjen për liberalizimin e
vizave, anëtarësimin e Kosovës në
Këshillin e Evropës dhe organizata
të tjera ndërkombëtare.
Në takim u shpreh gatishmëria
për forcimin e mëtejmë të
marrëdhënieve dypalëshe
ndërmjet Republikës së Kosovës
dhe Republikës së Greqisë. 

Konjufca rithekson rëndësinë
e njohjes së pavarësisë së
Kosovës nga Greqia

PROTESTË PËR RRITJE TË PAGAVE

Pagesa prej 100 eurosh në muaj, derisa të fillojë
zbatimi i Ligjit të Pagave, zbatimi i Ligjit për
Sigurime Shëndetësore dhe ndryshimi i Ligjit për
Skemat Pensionale, ishin kërkesat kryesore të
punëtorëve të sektorit publik të cilët kanë
protestuar të premten në Prishtinë. Protesta është
organizuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura
të Kosovës (BSPK)

KMDLNj: Protestat nuk zgjidhin
problemet e grumbulluara në arsim!
Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave e të Lirive të Njeriut (KMDLNj) ka
reaguar në lidhje me protestën e SBAShK-ut. “Protestat nuk zgjidhin
problemet e grumbulluara në arsim. Pas ndërprerjes paralajmëruese
njëorëshe të mësimit, SBAShK-u sot ka organizuar protestë njëditore
për faktin se Qeveria e Kosovës ka shpërfillur kërkesat e SBAShK-ut
për rritje të pagave e që një kohë të gjatë ishte negociuar me qeveritë
e mëparshme. SBAShK-u i mandatuar t’i mbrojë interesat e
mësimdhënësve, por jo edhe të nxënësve, jo se ka dëshmuar
ndjeshmëri për dëmin që i ka shkaktuar procesit mësimor me
protesta të shpeshta dhe paralizuese. Në anën tjetër qeveria aktuale
ka treguar mungesë elementare të përgjegjësisë institucionale të
trajtimit të SBAShK-ut si partnere e pashmangshme për zgjidhje të
problemeve në arsim duke injoruar kërkesat për takim që i ka
kërkuar SBAShK-u”, është thënë në reagimin e KMDLNj-së.
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PRISHTINË, 20 MAJ (ER) - Të
premten ka qenë afati i fundit
për të aplikuar për mbështetje
për punëtorët që nuk marrin
pagë nga buxheti i shtetit. 

Ministria e Financave, Punës
dhe Transfereve ka njoftuar se
mbi 300 mijë punëtorë të
sektorit privat kanë aplikuar
për mbështetje financiare prej

100 eurosh.  “Gjithashtu, vlen
të theksohet se MFPT tashmë
ka themeluar Komisionin
Zbatues për vlerësimin e
aplikacioneve dhe gjatë javës

së ardhshme pritet të bëhet
shqyrtimi i tyre dhe
ekzekutimi i mjeteve”, ka
njoftuar Ministria e Financave,
Punës dhe Transfereve.

Javën e ardhshme bëhet ekzekutimi i 100 eurove për punëtorët e sektorit privat

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 20 MAJ - “Bletaria
është një sektor me potencial
në vendin tonë dhe duke ditur
rëndësinë që ka ky sektor,
Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
e ka rritur këtë vit
mbështetjen financiare për 33
për qind”, ka bërë me dije
ministri Faton Peci, i cili të
premten, me rastin e Ditës
Botërore të Bletës, ka
premtuar se do të angazhohet
në vazhdimësi për përkrahjen
e këtij sektori, si në prodhim,
përpunim, po ashtu edhe në
marketingun e këtij produkti.
“Bota, njerëzimi dhe zhvillimi
i bujqësisë nuk mund të
imagjinohen pa procesin e
polenizimit që e zhvillon
bleta, andaj ne si Ministri e
Bujqësisë kemi rritur
përkrahjen për sektorin e

bletarisë në kuadër të
Programit për Pagesa Direkte
për 33 për qind. Rrjedhimisht,
do të vazhdojmë ta ofrojmë
rritjen e përkrahjes edhe në
ofrimin e shërbimeve
këshillimore. Po ashtu, duhet
theksuar se shembulli i bletës
në punë ekipore është
udhërrëfyes edhe për ne, për
punën institucionale dhe për
angazhimin në sektorin e
bujqësisë dhe bletarisë”, ka
thënë ministri Peci.
Dita Botërore e Bletës
shënohet që nga viti 2018 falë
angazhimit të Qeverisë së
Sllovenisë, si dhe me
mbështetjen e Organizatës
“Apimondia”, e cila bëri që
Asambleja e Përgjithshme e
OKB-së ta shpallë 20 majin
Ditë Botërore të Bletës, datë
kjo e cila përkon me
ditëlindjen e pionerit të
bletarisë moderne Anton
Jansha.

Ministri Peci në Ditën Botërore të Bletës: 
E rritëm përkrahjen për 33 për qind 

TIRANË, 20 MAJ - Presidenti i
Shqipërisë, Ilir Meta, ka
shprehur sërish shqetësimin
e tij në lidhje me rritjen e
çmimeve. “Në vazhdimësi
kam shprehur shqetësimet
në lidhje me goditjen e
ekonomive familjare dhe
thellimin e varfërisë në
kushtet e rritjes galopante të
çmimeve. Monitorimi i
çmimeve nga bordet i ka
shërbyer vetëm
propagandës së qeverisë dhe
nuk ka mbrojtur realisht
qytetarët dhe në veçanti

shtresat në nevojë, nga barra
e rëndë e rritjes së kostos së
jetës. Në vlerësimin dhe
sugjerimin tim ka qenë
nevoja e politikave për
mbrojtjen sociale nëpërmjet
indeksimit të pagave, të
pensioneve dhe të ndihmës
ekonomike”, ka shkruar Meta
në llogarinë e vet në
“Facebook”.  
Ai ka theksuar se 
Misioni i Fondit Monetar
Ndërkombëtar në deklaratën
e fundit vëren se Shqipëria
po përballet me dy goditje

për ekonominë e saj, rritjen e
çmimeve dhe rrezikun e
financimit të huaj të borxhit
publik. “Fondi Monetar
Ndërkombëtar ka këshilluar
qeverinë për nevojën e
mbështetjes të mirorientuar
për të varfrit dhe shtresat e
ekspozuara me qëllim
mbrojtjen e tyre nga efektet e
rritjes së çmimeve. Mbetet
gjithashtu e domosdoshme
ulja e borxhit publik dhe
veçanërisht nevojat për
rifinancim të tij”, ka thënë
Meta.

Meta shpreh shqetësim për rritjen 
e çmimeve në Shqipëri

PRISHTINË, 20 MAJ (ER)-
Ministrja e Shqipërisë e
Infrastrukturës dhe
Energjisë, Belinda
Balluku, është pritur në
Prishtinë në një takim nga
ministrja e Ekonomisë,
Artane Rizvanolli. Balluku
në një njoftim në llogarinë
e vet në “Facebook” ka
treguar se shkëmbyen
mendime sa iu takon

masave të marra nga të
dyja qeveritë për
përballimin e krizës
energjetike e cila ka prekur
të gjithë botën.
Ajo ka thënë se Rizvanollin
e ka njoftuar me projektin
e qeverisë shqiptare për
portin e lundrueshëm të
gazit në Vlorë, duke ftuar
që pjesë e këtij projekti
rajonal tashmë të bëhet

edhe Kosova, si dhe me
projektin për ndërtimin e
HEC Skavicës. “Dy vepra të
rëndësishme me impakt jo
vetëm në Shqipëri, por
edhe me gjerë. Shprehëm
angazhimin e përbashkët
për rritjen e
bashkëpunimit mes dy
vendeve tona, jo vetëm në
energjetikë”, ka shkruar
Balluku.

Shqipëria, ftesë Kosovës për t’u
bërë pjesë e projektit të portit
të lundrueshëm të gazit në Vlorë
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Nga Tony BARBER

Besoj se shumëkujt nuk i ka
shpëtuar mesazhi i Papa
Françeskut javës së kaluar, në
kuadër të Ditës Botërore të
Gjyshërve dhe të Moshuarve.
Françesku nuk fajësoi Vladimir
Putinin për shkaktimin e dhunës
në Ukrainë (“Një papë nuk
emëron asnjëherë një kryetar
shteti”– tha ai muajin e kaluar).
Ai nuk e kritikoi as Patriarkun Kiril,
kreun e Kishës Ortodokse Ruse,
për mbështetjen e pushtimit të
Putinit. Megjithatë, dy javë më
parë, Papa me origjinë
argjentinase foli me një gjuhë të
pakompromistë kundër luftës.
Françesku tha se mizoritë në
Ukrainë, që i atribuohen forcave
ruse, na kujtojnë gjenocidin e
Ruandës së viteve 1990.
Po ashtu ai e paralajmëroi Kirilin të
mos shndërrohej në “meshtarin
personal të Putinit”. Këto komente
sollën reagimin e ashpër të
Patriarkanës së Moskës, që vetëm

sa nënvizoi faktin se lufta e Putinit
në Ukrainë, ka nxjerrë në pah
dallimet e forta midis Kishës
Katolike Romake dhe degës
zyrtare ruse të Krishterimit
Ortodoks.
Sa ndryshe dukeshin gjërat në vitin
2016, kur Papa dhe Kirili zhvilluan
bisedime dhe u përqafuan me
njëri-tjetrin në kryeqytetin kuban,
Havanë. Ai ishte një takim vërtet
historik, i pari midis drejtuesve të
institucioneve ortodokse katolike
dhe ruse, që nga krijimi i
Patriarkanës së Moskës në vitin
1589.
Por tani Françesku ka hequr dorë
një takim i dytë me Kirilin, që ishte
planifikuar për nëqershor në
Jerusalem. Ndarja midis 2 liderëve
fetare, nuk mund të ishte më e
madhe e madhe sesa kaq. Çfarë na
tregon kjo mbi mënyrën se si lufta
po e përzien edhe fenë në
rivalitetin gjeopolitik
Rusi–Perëndim?
Së pari, nuk duhet të na habisë
aspak fakti që Kisha Ortodokse
Ruse – me përjashtim të disa

priftërinjve shumë të guximshëm
të rangjeve të ulëta – është e
pozicionuar fuqishëm në krah të
Putinit. Ashtu si në vendet e tjera
ortodokse, besimi fetar në Rusi ka
lidhje të thella historike me
identitetin kombëtar dhe
autoritetin shtetëror.
Por elementi i dytë më e
rëndësishëm, është se nën
udhëheqjen e Kirilit, hierarkia e
Kishës Ortodokse po merr anën e
Putinit, dhe po argumenton se
Rusia po e mbron Krishterimin
Ortodoks ndaj një Perëndimi të
pafe dhe të degjeneruar. Kjo është
më shumë se sa një propagandë e
thjeshtë. Për Kirilin, ajo është një
kauzë e shenjtë.
Për Putinin, është një projekt
politik, nga i cili sipas tij do të
fuqizohet tradita e gjatë ortodokse,
duke ushqyer një qytetari
patriotike dhe të bindur. Në një
artikull për NewStatesman, Rouan
Uilliams, Kryepeshkop i
Kanterbërit në Angli në vitet 2002–
2012, shkroindër të tjera:”Vladimir
Putin e sheh veten si protagonist

në një betejë për mbijetesën e një
kulture integrale të krishterë, ashtu
si Shteti Islamik, e sheh veten si
mbrojtës të pastërtisë kulturore
islame”. 
Patriarku Kiril i Moskës, e bëri këtë
të qartë gjatë një predikim të
jashtëzakonshëm të mbajtur më 6
mars, një ditë para fillimit të
Kreshmës Ortodokse. Ai e
konsideroi fushatën ushtarake
ruse në Ukrainë si një luftë për të
mbrojtur qytetërimin ortodoks
kundër degradimit moral
perëndimor, ku marshimet e
homoseksualëve në rrugë, u
veçuan si një nga
simptomatkryesore.
Në qëndrimin e tij, Kiril
frymëzohet nga disa rusë të
famshëm nga i gjithë spektri i
historisë cariste dhe sovjetike.
Pjotër Tolstoi, stërnipi i Lev Tolstoit,
autor i romanit të famshëm “Lufta
dhe Paqja” (dhe një pacifist i zjarrtë
në jetën e tij të mëvonshme),
deklaroi në një intervistë për një
gazetë italiane se Rusia duhet ta
“de-nazifikojë plotësisht

Ukrainën”, dhe të mos e ndalë
luftën derisa forcat e saj të
armatosura rusë të kenë arritur në
kufi me Poloninë.
Pastaj është Vjaçesllav Nikonov,
nipi i Vjaçesllav Molotov, Ministrit
të Jashtëm në kohën e Josif Stalinit,
dhe një njeri me shumë gjak në
duart e tij gjatë spastrimeve të
mëdha nëBashkimin Sovjetik gjatë
viteve 1930. “Kjo që po zhvillojmë
është në fakt një luftë e shenjtë,
dhe ne duhet ta fitojmë atë”- është
shprehur kohët e fundit Nikonov.
Ky është lloji i hiperbolës, me të
cilin jemi mësuar në epokën e
Vladmir Putinit. Megjithatë,
tensionet e shkaktuara nga feja
midis Rusisë dhe Perëndimit janë
reale. Të premten, kardinali Pietro
Parolin, Sekretari i Shtetit i
Vatikanit, tha se furnizimet me
armë të Perëndimit për
vetëmbrojtjen e Ukrainës, janë të
justifikueshme edhe sipas
doktrinës së Kishës për një  “luftë të
drejtë”, një argument ky që me
siguri do të pritet keq në Kremlin. /
FT – Bota.al

A është feja vija e re ndarëse, 
midis Rusisë dhe perëndimit?
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PRISHTINË, 20 MAJ - Përfaqësuesja
e Kosovës U19 është fituese e
turneut “Roma Caput Mundi”.
Në ndeshjen finale, e cila u
zhvillua të premten në
kryeqytetin italian, “Dardanët”
U19 e kanë mundur Lazion
U19 me rezultat 2:1, duke u
konfirmuar për herë të dytë
radhazi kampion të kësaj
ngjarjeje. Edhe në ndeshjen
finale, sikurse në tri ndeshjet e
mëparshme, lojtarët e
përzgjedhësit Ramiz Krasniqi
treguan kualitet dhe
vendosmëri për sukses. Të parët
në epërsi kaluan futbollistët e
skuadrës italiane, në fillim të
ndeshjes me golin e shënuar
nga Bersaglia, por më pas
“dardanët” e përmbysën
rezultatin me golat e Riad
Jasharit nga penalltia në
minutën e 15-të dhe Etnik

Brrutit në pjesën e dytë. 
Përzgjedhësi Ramiz Krasniqi u
shpreh i lumtur që për herë të
dytë radhazi ekipi i tij e fitoi këtë
turne, duke dëshmuar cilësi dhe
kulturë të lartë sportive. Kosova
e kishte fituar këtë turne edhe
në vitin 2020, derisa në vitin
2021 ai nuk është mbajtur për
shkak të pandemisë. “Këtë
turne e vlerësoi shumë pozitiv
ngaqë i kemi luajtur katër
ndeshje me intensitet në një
periudhë të shkurtër prej pesë
ditësh. Jemi bazuar kryesisht në
ekipin që e kemi titullar, në
mënyrë që ta shohim
përgatitjen e tyre para
ndeshjeve zyrtare. Kemi hasur
paksa vështirësi në ndeshjet me
skuadrat më të dobëta si pasojë
e motivimit më të vogël, por me
ekipet e forta kemi treguar
shumë seriozitet, angazhim

dhe kualitet. Në përgjithësi
turneu ishte shumë i dobishëm
ngaqë e kemi parë në tërësi një
grup të lojtarëve në të cilët

mund të llogaritim, ku 12-13
lojtarë kanë dëshmuar se
meritojnë të jenë pjesë e
përfaqësueses derisa të tjerëve

që kanë pasur hapësirë më të
vogël, do t’u jepet rasti herëve të
tjera për t’i dëshmuar vlerat e
tyre”, ka thënë Krasniqi.

Kosova U19, sërish kampione 
e turneut ‘Roma Caput Mundi’ 

PRISHTINË, 20 MAJ - Finalja e
madhe e “play-off”-it do të
zhvillohet në mes të Golden
Eagle Yllit dhe Trepçës.
Ndeshja e parë finale do të
zhvillohet të dielën me
fillim nga ora 17:30. Këto dy
skuadra kishin përfunduar
në garat e rregullta, në
vendin e parë, përkatësisht
të dytë. Ylli ishte në vendin
e parë me 22 fitore e gjashtë

humbje, kurse mitrovicasit
në vendin e dytë me 19
fitore e nëntë humbje.
Therandasit në
gjysmëfinale të “play-off”-it
eliminuan Sigal Prishtinën
3:0, kurse “xehetarët”
eliminuan Pejën me seri
prej 3:1. Ylli dhe Trepça janë
përballur katër herë në
garat e rregullta, duke
shënuar nga dy fitore ndaj

njëra-tjetrës. Skuadra nga
Theranda kërkon ta mbrojë
titullin e kampionit, që e
fitoi edicionin e parë për
herë të parë në histori,
kurse mitrovicasit pas
Kupës e kërkojnë edhe
titullin e kampionit, i cili iu
mungon nga viti 2012, kur
kishin fituar Kupën dhe
titullin të udhëhequr nga
Drilon Hajrizi.

Të dielën zhvillohet finalja e parë 
në mes të Yllit dhe Trepçës 

MALISHEVË, 20 MAJ - Të dielën
Malisheva dhe Dukagjini do të
përballen në ndeshjen e xhiros
së fundit të këtij edicioni dhe
skuadra që do të dalë fituese
nga ky ballafaqim do ta sigurojë
mbetjen në elitën e futbollit
vendor. Skuadra e Armend
Dallkut ka edhe avantazhin që
me një barazim do ta siguronte
mbijetesën, andaj kapiteni i
Malishevës, Dren Kryeziu, ka
thënë se motivi brenda
skuadrës është shumë i lartë
dhe se përkrahja e tifozëve do
të jetë shumë e rëndësishme në

këtë sfidë. “Motivi është shumë
i madh duke marrë parasysh që
është ndeshja e vitit që vetëm
me fitore sigurojmë ikjen nga
barazhi dhe kemi shumë besim
në vetvete sepse kemi një ekip
me përvojë të madhe. Sigurisht
jemi edhe vendas dhe do të
kemi një përkrahje shtesë nga
tifozët”, ka thënë Kryeziu. 
Ai ka shtuar se trajneri Arsim
Thaqi ka kërkuar ta japin
maksimumin të dielën dhe se
lojtarët janë të gatshëm ta
japin atomin e fundit që
Malisheva të mbetet në

Superligë. “Kuptohet që do ta
japim atomin e fundit dhe të
angazhohemi 100 %. Të
qasemi në mënyrën më të
mirë të mundshme. Kam
besim të plotë që Malisheva do
ta sigurojë mbetjen në
Superligën e Kosovës sepse
kemi potencial dhe Superligës i
duhet një ekip siç është
Malisheva”, ka shtuar ai. 
Ndeshja ndërmjet Malishevës
dhe Dukagjinit do të zhvillohet
të dielën në stadiumin “Liman
Gegaj” në Malishevë me fillim
nga ora 15:00.

Kryeziu: Do ta japim atomin e fundit për
mbetjen në Superligë
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TIRANË, 20 MAJ - Kryetari i
Bashkisë së Tiranës, Erion
Veliaj, ka thënë se Amfiteatri i
Tiranës dhe pedonalja ‘Murat
Toptani” do të kthehen në Fan
Zone për tifozët e Romës dhe
Feyenoordit në mënyrë që
edhe ata që nuk kanë mund të

sigurojnë një biletë, ta
shijojnë ndeshjen me po të
njëjtën atmosferë si në
stadium. “Këtë javë presim
nga 50 deri në 100 mijë tifozë,
të cilët, ndoshta, do të vijnë
edhe pa bileta, vetëm për
atmosferën. Kemi përgatitur

Amfiteatrin e Liqenit, ku do të
vendosen tifozët e Romës, të
cilët do ta ndjekin ndeshjen
përmes ekraneve të mëdha,
nëse nuk kanë bileta. Të
njëjtën gjë do të bëjmë edhe
me tifozët e Feyenoordit që
vijnë nga Roterdami, te

pedonalja e Tiranës. E
mërkura do të jetë një ditë pa
makina, një ditë pushimi edhe
për shkollat. Edhe kjo është
një mënyrë për t’i thënë
qytetit se duhet ta ulim pak
përdorimin e makinës”, ka
thënë Veliaj.

Veliaj: Amfiteatri i Tiranës dhe pedonalja do të shndërrohen në dy ‘Fan
Zone’ për tifozët e Romës dhe Feyenoordit

Dortmundi shkarkon trajnerin Rose

Borussia Dortmundi e ka shkarkuar nga detyra e trajnerit
Marco Rose. Rose kaloi vetëm një sezon pa trofe në krye të
klubit nga Bundesliga. Trajneri 45-vjeçar trashëgoi frenat e
ekipit në Signal Iduna Park në verën e vitit 2021, pasi kishte
shfaqur talentin e tij në Red Bull Salzburg dhe Borussia
Monchengladbach. Ai, sidoqoftë, e kishte të vështirë me
Dortmundin dhe e përfundoi sezonin 2021/22 me tetë pikë
larg kampionit Bayern Munchen dhe pa asnjë trofe. “BVB
dhe trajneri Marco Rose i japin fund lidhjes së tyre. Pas një
analize intensive të sezonit të enjten, duke përfshirë Rose,
Watzke, Zorc, Kehl dhe Sammer, klubi ka vendosur të ecë
përpara dhe i uron Marco Rose fat më të mirë në
mundësinë e tij të radhës”, thuhet në njoftimin e
Dortmundit.

Richarlisoni, Carragherit: Laje gojën para
se të flasësh për mua

Futbollisti i Evertonit, Richarlison, polemizoi me ish-
mbrojtësin e Liverpoolit, Jamie Carragher, i cili e kritikoi ditë
më parë për sjellje jo të përshtatshme gjatë derbit
“Merseyside”. I vrullshëm ka qenë reagimi i sulmuesit, duke i
thënë legjendës së “Të Kuqve” që ta pastrojë gojën para se të
flasë për të. “Carragher, pastroje gojën para se të flasësh për
mua dhe për Evertonin. Unë nuk kam fare respekt për ty”, ka
thënë braziliani përmes një shkrimi në “Twitter”.

Nadali dhe Gjokoviqi mund të përballen në
çerekfinalen e French Open

Fituesi i 22 Grand-Slameve, Rafael Nadal, dhe Novak
Gjokoviq, i cili ka fituar 20 Grand-Slame deri më tani në
karrierë, mund të ndeshen në çerekfinale të French Open,
pas hedhjes së shortit. Gjokoviqi u tërhoq në short me
Nadalin, adoleshentin spanjoll Carlos Alcaraz, si dhe numrin
tre të botës, Alexander Zverev, të cilët mund të ndeshen në
1/8 e finales nëse arrijnë deri aty. Numri dy i botës, Daniil
Medvedev, mund të përballet me bashkatdhetarin Andrey
Rublev në çerekfinale, pasi lojtarët rusë janë lejuar të marrin
pjesë, pavarësisht pushtimit të Ukrainës nga vendi i tyre,
raporton “Reuters”. 

Juve nuk e dëshiron, Morata rikthehet në
Atletico 

Juventusi ka hequr dorë nga opsioni i blerjes së Alvaro
Moratas, shkruan gazeta spanjolle “Marca”, duke nënvizuar
se si klubi i Juventusit ia ka komunikuar tashmë lojtarit këtë
vendim. Morata është në fund të sezonit të dytë të huazimit
nga Atletico e Madridit dhe bardhezinjtë, për ta mbajtur,
duhet të shpenzojnë 35 milionë euro. Juve u përpoq ta ulte
këtë shifër, duke negociuar me “Los Colchoneros”. Tashmë
sulmuesi, kontrata e të cilit me Atleticon skadon në vitin
2023, do të kthehet te klubi spanjoll.

SHKURT 

PSG-ja duket se është dorëzuar
për Kylian Mbappen i cili me
shumë mundësi ka zgjedhur
Realin. Në listën e
zëvendësuesve të mundshëm të

francezit në ditët e fundit duket
se ka përfunduar dhe emri i
sulmuesit të Liverpulit, Sadio
Mane. Sipas “SportBild”,
parisienët po e mendojnë

seriozisht transferimin e
sulmuesit të “The Reds” si një
zëvendësues i mundshëm për
Mbappen. Liverpooli e
konsideron lojtarin si një prej

më kryesorëve të skuadrës dhe
nuk do të pranonte asnjë ofertë
për më pak se 100 milionë euro
për kartonin e tij. Konkurrenca
për 30-vjeçarin nuk mungon,

pasi edhe Bayerni është në
kërkim të një anësori në
merkato, ku padyshim
senegalezi shihet si një zgjedhje
e duhur.

PSG-ja e dëshiron Manen në vend të Mbappes 

LONDËR, 20 MAJ - Sfida e peshës së
rëndë në boks mes kampionit të
botës, ukrainasit Oleksandr Usyk
dhe britanikut Anthony Joshua
është ende në dilemë. Revanshi i
planifikuar për në korrik ka
shumë gjasa të shtyhet për në
gusht, pasi palët kanë ende disa
mosmarrëveshje për të zgjidhur.
Për pasojë, kontrata nuk është
firmosur ende. Kjo përballje
duhej të ishte zhvilluar në prill,
por Usyk u rikthye në vendlindje
për ta mbrojtur vendin e tij nga
sulmi i ushtrisë ruse. Pas një
muaji ai u largua nga Kievi dhe u
ra parimisht dakord që revanshi
të zhvillohej më 23 korrik
(Londër ose Lindje e Mesme).
Gjithsesi, deri më tani nuk ka
ende asnjë kontratë të firmosur.
Mësohet se ai që e ka shtyrë
sfidën është Usyk, që ka nevojë të
rikuperojë në peshë, pasi gjatë
kohës që ka qenë në ushtri ka
humbur shumë kilogramë.
“Herët a vonë kjo sfidë do të

zhvillohet. Kjo është e sigurt”, u
shpreh Eddie Hearn, që nuk ka
dhënë detaje në lidhje me datën
e saktë se kur do të zhvillohet ajo.
“Ne po përpiqemi t’i
përshpejtojmë etapat dhe ta
konfirmojmë sa më shpejt këtë
duel. Ne synonim ta bënim

zyrtare datën këtë javë, por
mund të na duhet pak më shumë
kohë dhe mund ta shtyjmë
duelin për pak më vonë. Ne kemi
një datë, 23 korrik, por ende nuk
kemi asgjë zyrtare. Ndoshta
mund ta shtyjmë 2-3 javë”, ka
shtuar Hearn.

Mund të shtyhet sërish revanshi
Joshua - Usyk

MIAMI, 20 MAJ - Boston Celticsi
fitoi me rezultat 127-101 ndaj
Miami Heatsit në sfidën e dytë
“play-off” të vlefshme për
Konferencën e Lindjes, duke
barazuar 1-1 shifrat. Ndryshe nga
përballja e parë, kjo e dyta u
dominua nga miqtë, që fituan me
meritë në fushën e Heat. Tatum
realizoi 27 pikë, mbështetur edhe
nga Browni me 24 pikë e Smart
me 24 pikë e 12 asistime, një
treshe që bëri diferencën në
parket. Të rëndësishme në këtë
fitore edhe 37 pikët që erdhën
nga lojtarët e stolit për Bostonin.

Miami zhgënjeu, duke mos
shfrytëzuar ashtu si duhet
faktorin fushë. Butler realizoi 29
pikë, duke qenë edhe shënuesi

më i mirë i ndeshjes, por i
pambështetur nga pjesa tjetër e
skuadrës. Dy sfidat e radhës do të
luhen në fushën e Bostonit.

Bostoni barazon serinë finale
kundër Miamit 

KONFERENCA E LINDJES - FINALE
“PLAY-OFF”

Miami - Boston  102-127 (1-1)

KONFERENCA E PERËNDIMIT -
FINALE “PLAY-OFF”

Golden State - Dallas  (1-0)
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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 

 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. 307/2022 të datës 15 shkurt 
2022, 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. Administrator i lartë i sigurisë së TI-së 
        Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, një (1) pozitë 
 
Referenca:                 KPK/SKPK/POZ-007 
Emri pozitës:    Administrator i lartë i sigurisë së TI-së 
Pozita:    Pozitë e karrierës 
Niveli:     Profesional  
Raporton tek:    Udhëheqësi i Divizionit 
Numri i Pozitave:   Një (1) pozitë  
Koeficienti:     Nëntë (9) 
Akt emërim:    Pa afat 
Puna provuese:               12 muaj  
Vendi:     Prishtinë  
Qëllimi i vendit të punës:  
Nën mbikëqyrjen e Udhëheqës i Divizionit Zhvillon, përditëson dhe zbaton 
politikat dhe procedurat për sigurinë e sistemeve të TI-së. 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:  
Zhvillon, përditëson dhe zbaton politikat dhe procedurat për sigurinë e sistemeve 
të TI-së; 
Menaxhon dhe administron Firewall-at, si dhe pajisjeve tjera të rrjetit sipas nevojës; 
Instalon, administron dhe mirëmban softuerët dhe harduerët e sigurisë, duke 
përfshirë, por jo kufizuar, ”firewall-ët”, IPS (Intrusion Prevention System), SIEM 
(Security Information and Event Managment), antiviruset dhe sisteme tjera sipas 
nevojës; 
Kujdeset për konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e infrastrukturës 
së TI-së dhe informatave, duke zbatuar praktika të mira; 
Mbron sistemet kundër qasjes së paautorizuar, modifikimit dhe/ose shkatërrimit. 
Kujdeset për sigurinë dhe mbrojtjen e infrastrukturës komunikuese elektronike dhe 
të dhënave dhe sipas nevojës, ndihmon institucionet relevante në luftimin e krimit 
kibernetik (cyber crime); 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:  
Zhvillon dhe implementon aplikacionet/module te reja, sistemet softuerike, 
dhe/ose përmirësimin e aplikacionit ekzistuese në kuadër të SKPK-se;  
Instalon, konfiguron dhe administron në mënyrë efektive ueb serverët;  
Kryen veprime të përditshme të zhvillimit, mirëmbajtjes dhe administrimit të 
sistemeve, duke përfshirë edhe funksionet e administrimit të bazës së shënimeve, 
konfigurimin dhe përshtatjen/akordimin e performances së aplikacioneve dhe 
bazave të shënimeve të aplikueshme në sistemin prokurorial;  
Siguron mirëmbajtjen dhe mbështetjen teknike për sistemet duke përfshirë 
përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve teknike;  
Kryen instalimin e sistemeve dhe bazave të shënimeve duke përfshirë instalimin 
dhe konfigurimin e komponentëve të anës së klientit. 
Negocion ne mes të përdoruesve të sistemeve dhe bazave të shënimeve dhe 
ofruesve të jashtëm të shërbimeve në mënyrë që të arrihet një zgjidhje e shpejte e 
problemeve. Ofron asistence teknike dhe trajnime për përdoruesit fundor.  
Asiston gjatë procesit të përzgjedhjes dhe të analizës të punës së sistemeve apo 
bazave të shënimeve të reja, ridisenjimin, plotësimin me të dhëna dhe 
uljen/reduktimin e duplifikimit të të dhënave, çështjet e krijimit dhe te integrimit. 
Bënë administrimin e ueb aplikacioneve, merret me ngjarjet (events), mbështetjen, 
kopjet rezerve (back up) dhe rikthimin (recovery) e tyre në funksion;  
Kujdeset për të rregulluar punën e regjimit të sigurisë së aplikacioneve, zbulimit 
eventual të ndërhyrjeve pa leje dhe sanimit që shkaktohen nga këto ndërhyrje në 
sistemet e TI-së. Përgatit dokumentacionin e sistemit, udhëzimet punuese dhe 
procedurat standarde të punës në bashkëpunim të ngushtë me palët tjera përkatëse 
të kyçura;  
Të siguroje që procedurat e testimit janë të përcaktuar/definuar, të dokumentuara 
dhe të zbatueshme.  
Analizon dhe vlerëson proceset e punës se rregullt që duhet të kryhet.  
Kryen çdo detyre tjetër që korrespondon ose mund te ndihmoje në kryerjen e 
funksioneve te administratorit të bazës së të dhënave për të rritur efikasitetin dhe 
efektivitetin e funksioneve të infrastrukturës se sistemeve. Kryen çdo detyre tjetër 
që korrespondon ose mund te ndihmoje në kryerjen e funksioneve te 
administratorit të bazës së të dhënave për të rritur efikasitetin dhe efektivitetin e 
funksioneve të infrastrukturës se sistemeve.  
Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vendin e punës:  
Certifikata për zhvillimin e aplikacioneve ne platformën e Microsoft apo te 
ngjashme - përparësi;  
në programim si në: Java, ASP.Net, C#, VB.Net, XML, Web Services , HTML dhe 
platforma të tjera të njohura në web;  
Kuptoj dhe mbështes përkthimin e kërkesave funksionale të sistemeve në prokurori 
;  
Njohuri të thellë në fushën profesionale specifike të fituar përmes arsimimit 
universitar dhe trajnimeve përkatëse;  
Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 
këshillave profesionale;  
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:  

Kryen monitorime të trafikut të rrjetit, analizon dhe vendosë mekanizmat e sigurisë 
në sisteme; 
Përditëson dhe zbaton protokollet për vazhdimësinë e punës dhe të rimëkëmbjes 
pas fatkeqësive; 
Propozon projekte të reja për zhvillim, bazuar në nevojat dhe kërkesat e 
institucionit; 
Kryen auditime të sigurisë dhe bën rekomandime të politikave si dhe përgatit 
raporte në baza periodike; 
Kryen detyra të tjera të deleguara nga Udhëheqësi i Divizionit për Infrastrukturë 
(rrjet dhe server) 
Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vendin e punës:  
Njohje të punës në Firewall, DNS, DHCP, IDS, IPS, VPN, catalyst, ASA Firewall 
dhe perimetër router 
Njohuri mbi pajisjet kompjuterike të shfrytëzuesve, pajisjet periferike dhe pajisjet 
ndihmese 
Trajnime dhe certifikime në CCNA, CEH apo në ndonjë trajnim tjetër relevant 
Njohja e gjuhës angleze; 
Shkathsi për punë ekipore; 
Shkathsi për hartim të akteve dhe shkresave dhe në komunikim; 
Shkathsi për të caktuar synimet më të rëndësishme dhe dhënia e prioriteteve atyre; 
Aftësi për ndërmarrjen e iniciativave konkrete gjatë punës dhe lidhur me te; 
Aftësia për ta mbajtur kualitetin e punës edhe në kushte të punës nën presion; 
Reagimi i duhur  në zgjidhjen e problemeve. 
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:  
Diplomë Universitare ne shkencat kompjuterike, informatikë dhe të ngjashme.  
Përvoja e Punës:  
Tri (3) vite përvojë pune në fushën e TI-së. 
 
II. Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave  

Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, një (1) pozitë  
 
Referenca:    KPK/SKPK/POZ-008  
Emri pozitës:   Administrator i lartë i TI-së për Baza të të Dhënave  
Pozita:    Pozitë e karrierës  
Niveli :    Profesional  
Raporton tek:   Udhëheqësi i Divizionit  
Numri i Pozitave:   Një (1) pozitë  
Koeficienti:    Nëntë (9)  
Akt emërim:    Pa afat  
Puna provuese:   12 muaj  
Vendi:    Prishtinë  
Qëllimi i vendit të punës:  
Nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të Divizionit për Sisteme Elektronike (softuer), 
Administratori i lart TI-së për baza të të dhënave është përgjegjës për administrimin 
e gjitha aplikacioneve në sistemin prokurorial, zhvillim të procedurave për masat e 
sigurisë së aplikacioneve dhe funksionim të tyre.  

Diplomë Universitare në Inxhinieri Kompjuterike ose Shkenca Kompjuterike.  
Përvoja e Punës:  
Tri (3) vite përvojë punë në fushën e TI-së. 
 
 
 

Konkursi është vazhduar edhe për 7 (shtatë) 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 21.05.2022 deri me datë 27.05.2022 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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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. 307/2022 od 15 februar 
2022. godine, Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova objavljuje ovaj: 
 

P R O D U E NJ E  K O N K U R S A 
 
I. Viši Administrator IT-a za Bezbednost  
        Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova, jedna (1) pozicija 
 
Referenca:                KPK/SKPK/POZ-007 
Naziv pozicije:  Viši Administrator IT-a za bezbednost 
Pozicija:   Pozicija karijere 
Nivo:    Profesionalni  
Izveštava:    Šefu Odeljenja 
Broj pozicija:   Jedna (1) pozicija  
Koeficijent:    Devet (9) 
Akt o imenovanju:  Na neodre eno 
Probni rad:              12 meseci  
Mesto:    Priština  
Svrha radnog mesta:  
Pod nadzorom šefa odeljenja razvija, ažurira i sprovodi politike i procedure za 
bezbednost IT sistema. 
Glavne dužnosti i odgovornosti:  
Razvija, ažurira i sprovodi politike i procedure za bezbednost IT sistema; 
Upravlja i administrira Firewall, kao i druge mrežne ure aje po potrebi; 
Instalira, administrira i održava sigurnosni softver i hardver, uklju uju i ali ne 
ograni avaju i se na, “firewall”, IPS (Intrusion Prevention System), SIEM (Security 
Information and Event Managment), antivirusne i druge sisteme po potrebi; 
Vodi ra una o poverljivosti, integritetu i dostupnosti IT i informacione infrastrukture, 
primenjuju i dobre prakse; 
Štiti sisteme od neovlaš enog pristupa, modifikacije i/ili uništenja. 
Brine o bezbednosti i zaštiti elektronske komunikacione infrastrukture i podataka i po 
potrebi pomaže relevantnim institucijama u borbi protiv sajber kriminala (cyber crime); 

Pod nadzorom šefa Odseka za Elektronske Sisteme (softver), Viši Administrator IT-a za 
Baze Podataka odgovoran je za upravljanje svim aplikacijama u sistemu tužilaca, 
razvijanje procedura za mere sigurnosti aplikacija i njihovo funkcionisanje. 
Glavne obaveze i odgovornosti:  
Razvija i implementira nove aplikacije/module, softverske sisteme i/ili ispravljanje 
postoje e aplikacije u okviru STSK-a; 
Instalira, konfiguriše i upravlja veb servere na efektivan na in;  
Obavlja svakodnevne operacije razvoja sistema, održavanja i upravljanja sistema, 
uklju uju i funkcije administracije baze podataka, konfiguraciju i 
prilago avanje/akordiranje performanse aplikacija i baze podataka primenljive na 
tužila kom sistemu ; 
Obezbe uje održavanje i tehni ku podršku za sisteme uklju uju i odre ivanje i 
ispravljanje tehni kih problema; 
Obavlja instalaciju sistema i baze podataka uklju uju i instalaciju i konfiguraciju 
komponenti za klijente; 
Pregovara izme u korisnika sistema i baze podataka i spoljnih provajdera za usluge 
kako bi se došlo do brzog rješavanja problema. Pruža tehni ku pomo  i obuku za krajnje 
korisnike.  
Pomaže tokom procesa izbora i analize rada novih sistema ili baze novih podataka, 
redizajniranja, dopunjavanja podataka i smanjenja / reduktovanja dupliranja podataka, 
pitanja stvaranja i integracije.   
Upravlja veb aplikacijama, bavi se doga ajima, podrškom, rezervnim kopijama (back 
up) i njihovo ponovno vra anje u funkciji (recovery); 
Pobrine se da ure uje rad režima aplikacijskih sigurnosti, eventualnog otkrivanja 
neovlaš enih intervencija i saniranja koja se uzrokuju ovim intervencijama u sistemima 
IT-a. Priprema dokumentaciju sistema, radna upustva i standardne radne procedure u 
uskoj saradnji sa ostalim relevantnim strankama koje su uklju ene; 
Obezbediti da procedure testiranja su odre ene/definisane, dokumentovane i 
sprovodne.  
Analizira i ocenjuje procese redovnog rada koji se treba obavljati. 
Obavlja svaki zadatak koji odgovara ili može pomo i u obavljanju funkcija 
administratora baze podataka kako bi pove ao efikasnost i efektivnost funkcija 
sistemskih infrastruktura. 
Znanja, veštine i iskustva za radno mesto: 
Sertifikat za razvoj aplikacija na Microsoft platformi ili sli no; 
Iskustvo u programiranju: Java, ASP.Net, C #, VB.Net, KSML, Veb usluge, HTML i 
druge poznate platforme na vebu; 
Razumjeti i podržati prevod funkcionalnih zahteva sistema u tužilaštvo; 
Veliko znanje u specifi nu stru nu oblast ste eno kroz univerzitetsko obrazovanje i 
odgovaraju u obuku; 
Istraživa ke, analiti ke, evaluacijske veštine i formulisanje preporuka i stru nih saveta; 

Vrši pra enje mrežnog saobra aja, analizira i primenjuje bezbednosne mehanizme u 
sistemima; 
Ažurira i implementira protokole za kontinuitet rada i oporavak od nepredvi enih 
doga aja; 
Predlaže nove razvojne projekte, na osnovu potreba i zahteva institucije; 
Vrši bezbednosne revizije i daje preporuke za politike i priprema izveštaje na periodi noj 
osnovi; 
Obavlja i druge poslove koje delegira šef Odeljenja za infrastrukturu (mreža i server) 
 
Znanja, veštine i sposobnosti za radno mesto:  
Poznavanje rada u Firewall, DNS, DHCP, IDS, IPS, VPN, catalyst, ASA Firewall i router 
perimetar 
Poznavanje ra unarske opreme korisnika, periferne opreme kao i pomo ne opreme 
Obuka i certifikati u CCNA, CEH ili iz neke druge relevantne obuke 
Poznavanje engleskog jezika; 
Sposobnost rada u timu; 
Veštine za izradu akata i dokumenata i u komunikaciji; 
Veštine da se postave najvažniji ciljevi i davanje prioriteta istima; 
Sposobnost preduzimanja konkretnih inicijativa na poslu i u vezi sa istim; 
Sposobnost održavanja kvaliteta rada ak i u uslovima rada pod pritiskom; 
Pravilna reakcija u rešavanju problema; 
Stru na obuka i kvalifikacija:  
Universiziteska Diploma komjuterske nauke, informatike i sl. 
Radno iskustvo:  
Tri (3) godine radnog iskustva u oblasti IT-a. 
 
II. Viši Administrator IT –a za Baze Podataka 

       Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova, jedna (1) pozicija 
 
Referenca:                  KPK/SKPK/POZ – 008 
Naziv pozicije:   Viši Administrator IT –a za Baze Podataka 
Pozicija:             Pozicija od karijere 
Funkcionalna kategorija:          Profesional 
Raportira kod:   Rukovodilac Divizije 
Broj Pozicija:    Jedna (1) pozicija 
Koeficijenat:    Devet (9) 
Akt o imenovanju:    Na neodre eno 
Probni Rad:    Dvanaest (12) meseci   
Mesto:     Priština 

Cilj radnog mesta: 

Stru na sprema i kvalifikacije:  
Univerzitetska Diploma Kompjuterske Inžinijerije ili Kompjuterskih Nauka. 
Radno iskustvo:  
Tri (3) godine radnog iskustva u oblasti  IT-a. 

 

Konkurs je produ en za 7 (sedam) kalendarski dana od dana objavljivanja na službenoj stranici 
Tužila kog Sistema Kosova, kao i u dnevne novine, po evši od 21.05.2022 do 27.05.2022 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. 

 

Pod nadzorom šefa Odseka za Elektronske Sisteme (softver), Viši Administrator IT-a za 
Baze Podataka odgovoran je za upravljanje svim aplikacijama u sistemu tužilaca, 
razvijanje procedura za mere sigurnosti aplikacija i njihovo funkcionisanje. 
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� Imer Fanda B.I. Emri tregtar N.T.P.Sh.
“City - Net ", shpall të pavlefshme certifikatën
e biznesit  me nr. Unik Identifikues:
810452954, si dhe Numri fiskal 600316063.

� Besarta Gjetaj nga Gjakova shpall të
pavlefshëm diplomën e Gjimnazit “Hajdar
Dushi” Gjakovë.

� Besarta Gjetaj nga Gjakova shpall të
pavlefshëm dëftesat e kl. X, XI, XII dhe
certifikatën e testit të maturës të Gjimnazit
”Hajdar Dushi” Gjakovë.

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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