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Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe ministrja
e Drejtësisë, Albulena Haxhiu, kanë nisur
konsultimet me partitë politike opozitare për
procesin e vetingut në sistemin e drejtësisë. Kurti
dhe Haxhiu të mërkurën janë takuar me liderin e
PDK-së, Memli Krasniqi, por jo edhe më atë të
LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili ka refuzuar një
takim të tillë. Pas takimit, zyra e kryeministrit ka

njoftuar se Kurti është i interesuar që të
koordinohen veprimet e përbashkëta për këtë
proces. Ndërsa Memli Krasniqi në një konferencë
për medie ka thënë se PDK-ja është pro vetingut
në sistemin e drejtësisë. Në këtë kontekst, ai ka
thënë se vetingu duhet të zbatohet në përputhje
të plotë me Kushtetutën dhe rekomandimet e
Komisionit të Venecias 
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KIEV, 29 QERSHOR - Presidenti
ukrainas Volodymyr Zelensky u
ka thënë liderëve të NATO-s se
Ukraina ka nevojë për më
shumë armë të rënda dhe më
shumë mbështetje financiare
për t’u përballur me pushtimin
rus në Ukrainë, duke
paralajmëruar se ambiciet e
Moskës nuk do të ndalen në këtë
shtet. “Ne duhet ta ndalim
avantazhin e artilerisë ruse. Na
duhen më shumë sisteme
moderne, artileri moderne”, ka
thënë Zelensky gjatë një lidhjeje
të drejtpërdrejtë në Samitin e
NATO-s që po mbahet në
Madrid. “Kjo nuk është luftë që
ka nisur nga Rusia vetëm
kundër Ukrainës. Kjo është luftë
për të diktuar kushtet në Evropë
për atë sesi do të duket e
ardhmja në botë”, ka thënë
Zelensky përmes videolidhjes.
Ai ka bërë thirrje edhe për më
shumë ndihmë financiare, duke
thënë se Ukrainës i duhen 5

miliardë dollarë në muaj për
mbrojtje kundër agresionit rus.
Zelensky ka bërë thirrje për më
shumë sanksione ndaj Rusisë, të
cilat do t'ia pamundësojnë këtij
shteti sigurimin e parave për
luftë. “Rusia ende pranon
miliarda dollarë çdo ditë dhe i
shpenzon ato për luftë. Ne kemi
deficit në vlerë të disa miliarda
dollarëve. Ne nuk kemi naftë
dhe gaz për ta mbuluar atë”, ka
thënë Zelensky.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-
s, Jens Stoltenberg, ka thënë se
NATO-ja po përballet me sfidat
më të mëdha prej Luftës së Dytë
Botërore. Sipas tij, Moska
përbën kërcënim të
drejtpërdrejtë për sigurinë e
vendeve anëtare të aleancës.
Në nisje të ditës së dytë të
samitit të NATO-s në Madrid, në
të cilin pritet të miratohet
strategjia e re për të ardhmen e
aleancës, Stoltenbergu ka thënë
se aleatët do të takohen në

“kohën e krizës më serioze”,
duke shtuar se “samiti do të jetë
historik dhe transformues”.
“Ne do të deklarojmë qartë se
Rusia përbën kërcënim për
sigurinë tonë”, ka thënë
Stoltenbergu.
Përditësimi i fundit i politikave
të NATO-s është bërë më 2010.
Stoltenbergu ka thënë se pret
ratifikim të shpejtë të
marrëveshjes për anëtarësim të
Suedisë dhe Finlandës në
aleancën ushtarake, pas heqjes
së vetos nga ana e Turqisë. “Ne
do të marrim vendim për të
ftuar Suedinë dhe Finlandën që
të bëhen anëtare. Kjo bëhet me
shpejtësi të pashembullt”, u ka
thënë ai gazetarëve nga
Madridi. Të dyja shtetet kanë
aplikuar për anëtarësim në
aleancë në mesin e muajit maj.
“Pas ftesës, duhet të ketë
ratifikim të procesit në të 30
parlamentet”, ka shtuar ai. “Kjo
zakonisht merr kohë, por unë

pres që procesi të ecë shpejt,
sepse vendet aleate janë të
gatshme të veprojnë sa më
shpejt që është e mundur”.
Turqia është pajtuar të martën
që ta heqë veton për
anëtarësimin e të dyja këtyre
shteteve në NATO, pas
nënshkrimit të zotimeve nga
Suedia dhe Finlanda për luftim
të terrorizmit.
Ankaraja ka kundërshtuar
anëtarësimin e këtyre dy
shteteve për disa javë, duke i
akuzuar për mbështetje të
Partisë së Punëtorëve të
Kurdistanit (PKK) dhe YPG-së,
një milici kurde me bazë në Siri.
Ankaraja i konsideron të dyja
këto organizata terroriste.
Lufta në Ukrainë ka krijuar një
atmosferë të re brenda aleancës
perëndimore pas disa viteve të
mospajtimeve të brendshme dhe
rritjes së tensioneve mes
Shteteve të Bashkuara dhe
Evropës në kohën sa Donald

Trump ka qenë president i 
ShBA-së.
Presidenti francez Emmanuel
Macron e ka përmendur më 2019
se NATO-ja po përballej me
“vdekje të trurit” teksa rriteshin
dilemat për rrugën që po merrte
aleanca.
Fundi kaotik i intervenimit 20-
vjeçar të ShBA-së dhe NATO-s në
Afganistan ka ndikuar pak, derisa
lufta në Ukrainë ka vënë theksin
te qëllimi kyç i aleancës: mbrojtja
kolektive.
Pushtimi rus në Ukrainë “e ka
bërë edhe më të qartë” sa e
rëndësishme është NATO-ja për
të ardhmen, ka thënë
kryeministri spanjoll Pedro
Sanchez në nisje të takimit.
Të mërkurën aleanca
transatlantike pritet të arrijë
marrëveshje për të pozicionuar
më shumë pajisje afër Rusisë,
përfshirë armët e rënda, ta rrisë
numrin e trupave të NATO-s në
Evropën Lindore dhe ta rrisë
numrin e forcave në gatishmëri
të lartë nga 40 000 në 300 000.
Aleatët e NATO-s janë ende duke
finalizuar përbërjen e trupave që
do të angazhohen në Evropën
Lindore, pasi disa vende anëtare
dëshirojnë t’i shmangin bazat e
përhershme për shkak të kostove
të mëdha.
Baltiku, sidomos Estonia, kanë
shtyrë NATO-n që t’i ndryshojë
taktikat pas pushtimit rus në
Ukrainë dhe që të sigurojë
mbrojtje të plotë të territorit në
Evropën Lindore.
Vendet partnere të NATO-s në
rajonin e Indo-Paqësorit -
Australia, Zelanda e Re, Japonia
dhe Koreja Jugore - janë duke
marrë pjesë në samit, një shenjë
se lufta në Ukrainë ka marrë
gjithë vëmendjen e aleancës.
Vendet anëtare të NATO-s po
planifikojnë të tregojnë
përkushtim se do t’i ndihmojnë
Ukrainës në periudhë afatgjatë
me pajisje, trajnim dhe
modernizim të pajisjeve
ushtarake të periudhës sovjetike.

Zelensky paralajmëron NATO-n: 
Ambiciet e Moskës nuk ndalen në Ukrainë

TOKIO, 29 QERSHOR - Japonia
është duke u përballur me valën
më të madhe të të nxehtit në gati
150 vjetët e fundit.
Tokio ka regjistruar temperatura
mbi 35 gradë celsius të
mërkurën, për të pestën ditë me
radhë, duke e bërë këtë krizën
më të rëndë të motit të nxehtë
në muajin qershor, prej nisjes së
regjistrimit të këtyre të dhënave
më 1875.
Ndërkohë, qyteti Isesaki ka
regjistruar temperaturë prej 40.2
gradësh celsius, njëherësh
temperaturën më të lartë të
regjistruar ndonjëherë në Japoni

në muajin qershor.
I nxehti përvëlues ka rritur
paralajmërimet për mungesa të
energjisë elektrike, andaj janë
shtuar thirrjet që njerëzit ta
ruajnë rrymën ku është e
mundur.
Megjithatë, qeveria është duke
këshilluar njerëzit që të përdorin
kondicioner për të shmangur të
nxehtin e madh, meqë është
duke u rritur numri i njerëzve të
shtruar në spitale si pasojë e
temperaturave të larta.
Zyrtarë për motin paralajmërojnë
se vala e të nxehtit do të vazhdojë
edhe në ditët në vijim.

Japonia përballet me valën më të madhe 
të të nxehtit në gati 150 vjet
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HAGË, 29 QERSHOR - Betejë e
ashpër ligjore është duke u
zhvilluar në Gjykatën Speciale
në procedurën paragjyqësore
në mes të mbrojtjes së liderëve
të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës (UÇK) dhe Zyrës së
Prokurorit të Specializuar (ZPS),
në krye me prokurorin Jack
Smith.
Teksa avokatët janë duke
kërkuar me ngulm lirimin nga
paraburgimi të udhëheqësve të
UÇK-së, ZPS-ja është duke
argumentuar të kundërtën,

duke u bazuar në pretendimet
për rrezikun e asaj që ata e
quajnë “frikësim të
dëshmitarëve” në rast se vjen
deri te lirimi nga paraburgimi.
Një çështje e tillë është
ripërsëritur në shkresat e ZPS-
së, por mbrojtja e ish-
presidentit Hashim Thaçi e ka
përdorur si kundërargument
rastin e ish-senatorit zviceran
Dick Marty dhe kërcënimet e
strukturave serbe të sigurisë
ndaj tij.
Avokati Gregory Keohe, në

parashtresën e tij, ka thënë se
ajo që ka ndodhur me Martyn e
ka fundosur narrativën që, sipas
tij, e kanë shtyrë përpara
autoritetet serbe se shqiptarët
po i kërcënojnë dëshmitarët. Ai
ka përmendur faktin se Marty
ka qenë për një vit në mbrojtje
të policisë dhe se, sipas tij, kjo
është provë kredibile se si
Beogradi ka tentuar t’i paraqesë
shqiptarët, në veçanti ish-
presidentin Thaçi si kërcënim.
“E rëndësishmja, parashtresat e
prokurorisë për qëllimin e

dukshëm të z. Thaçi për t’i
ngacmuar dëshmitarët janë
minuar ndjeshëm nga zbulimet
e fundit se shërbimet e
inteligjencës serbe kanë
urdhëruar vrasjen e zotit Dick
Marty, në një përpjekje për ta
fajësuar Kosovën për vdekjen e
tij. Si rezultat, z. Marty ka qenë
nën mbrojtjen e policisë në
Zvicër për gati një vit. Kjo është
dëshmi e mëtejshme e një
përpjekjeje më të madhe për t’i
portretizuar shqiptarët e
Kosovës në përgjithësi, dhe z.

Thaçi në veçanti, si një
kërcënim për dëshmitarët, dhe
në përputhje me dëshmitë e
zyrtarët serbë që mburren për
dhënien e informacioneve te
hetuesit e Dik Martit, të cilat
ndikuan në raportin e tij. Tani
nuk është më e pranueshme që
gjykata ta pranojë verbërisht
narrativen e shtyrë nga
autoritetet serbe për kërcënimet
e shtuara ndaj dëshmitarëve në
këtë rast”, ka thënë Keohe në
parashtresën e tij.
Më tutje, Keohe në parashtresat
e tij ka thënë se Dhomat e
Specializuara të Kosovës nuk
mund t’ua refuzojnë
pafundësisht lirimin nga
paraburgimi drejtuesve të UÇK-
së për shkak të arsyetimit për
“mungesë të burimeve” apo për
“mosgatishmëri për t’i
shpenzuar” ato. “Mungesa e
burimeve, apo mosgatishmëria
për t’i shpenzuar ato, nuk mund
të jetë bazë për mohimin e të
drejtave themelore të të
akuzuarit, duke qenë se janë
plotësuar të gjitha kushtet e
tjera. Në kontekstin e 250
milionë eurove të shpenzuara
për Dhomat e Specializuara të
Kosovës deri më sot, nuk mund
të argumentohet me arsye se
lirimi paragjyqësor duhet të
jepet vetëm nëse mund të bëhet
mjaftueshëm lirë”, ka thënë
Keohe në parashtresën e tij.
Në nëntor të këtij viti bëhen dy
vjet që prej arrestimit të liderëve
të UÇK-së, Hashim Thaçi, Kadri
Veseli, Jakup Krasniqi dhe
Rexhep Selimi. Që nga ajo kohë
gjyqtari paraprak dhe panelet e
apelit kanë refuzuar
vazhdimisht kërkesat për
mbrojtje në liri, ndonëse ka
pasur garanci nga autoritetet
vendore në Kosovë, edhe nga
shtetet e treta.

“Serbia tentoi ta paraqesë Thaçin si ‘kërcënim’,
rasti i Dick Martyt i rrëzoi të gjitha pretendimet”

PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) -
Partia Socialdemokrate (PSD) ka
paralajmëruar protestë kundër
vizitës së kryetares së Dhomave
të Specializuara, Ekaterina
Trëndafilova në Kosovë, e cila ka
paralajmëruar një vizitë në
Prishtinë.
Ndonëse është shtyrë vizita e
Trëndafilovës në Kosovë,
kryetari i PSD-së, Dardan
Molliqaj, ka thënë se protesta do
të mbahet kurdo që ajo vjen në
Kosovë. “Për ne është e qartë që
sjellja e dhomave të
Specializuara është e një
identiteti politik. Në Kosovë ka
ardhur çasti të reagojmë tash e
jo t’i presim vendimet. Këtu
bëjnë pjesë të partisë në
pushtet. Nuk ka dilemë që
vendimet e gjykatës do të jenë të
rënda. Meqenëse s’ka reagim,

por vajtim, është i
domosdoshëm reagimi i
qytetarëve. Ne kemi ftuar
protestë në ditën e vizitës së
kryetares të Dhomave të
Specializuara. Ne morëm lajmin
që është shtyrë vizita për arsye të
organizimeve të paplanifikuara.
Se ndodh ky ndryshim, besoj
është problem tjetër i saj. Ajo ka
dashur të vijë e të bëjë ‘piar’, por
ne nuk tërhiqemi nga protesta.
Ditën kur kjo zonjë do të vijë, ne
do të protestojmë. Është koha të
reagojmë tani”, ka thënë
Molliqaj.
Nga viti 2020 në Qendrën e
Paraburgimit në Hagë janë duke
u mbajtur Hashim Thaçi, Kadri
Veseli, Jakup Krasniqi, Rexhep
Selimi, Hysni Gucati, Nasim
Haradinaj, Sali Mustafa dhe
Pjetër Shala.

PSD-ja paralajmëron protestë për vizitën 
e Trëndafilovës në Kosovë
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PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) - Pas
opinionit të pranuar nga
Komisioni i Venecias për
procesin e vetingut në drejtësi,
kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, është takuar të mërkurën
në Kuvend me kryetarin e
Partisë Demokratike të Kosovës
(PDK), Memli Krasniqi. Së
bashku me ministren e
Drejtësisë, Albulena Haxhiu dhe
zëvendësministren Nita Shala,
kryeministri Kurti ka folur për
hapat e mëtejmë lidhur me këtë

proces dhe rëndësinë e
koordinimit të përbashkët.
Siç ka njoftuar zyra e
kryeministrit, Qeveria Kosovës ka
miratuar konceptdokumentin
për zhvillimin e procesit të
vetingut në sistemin e drejtësisë,
si dhe ka përgatitur draftin e
amendamenteve kushtetuese
dhe Projektligjin për vetingun në
sistemin e drejtësisë. Duke pasur
parasysh rëndësinë e këtij
procesi, respektimin e
standardeve evropiane, si dhe të
drejtat e njeriut, Ministria e
Drejtësisë kishte dërguar kërkesë
në Komisionin e Venecias me

qëllim të dhënies së opinionit për
konceptdokumentin për
vetingun në sistemin e drejtësisë
dhe draftin e amendamenteve
kushtetuese.
Më datë 17 qershor 2022
Komisioni i Venecias ka miratuar
opinionin për vetingun. Me
qëllim të njoftimit të mëtejmë
lidhur me këtë proces,
koordinimit të përbashkët dhe
përfshirjes së gjithë aktorëve,
kryeministri Kurti u ka bërë ftesë
krerëve të partive parlamentare
të opozitës: Partisë Demokratike
të Kosovës, Lidhjes Demokratike
të Kosovës dhe Aleancës për

Ardhmërinë e Kosovës.
Aleanca për Ardhmërinë e
Kosovës ka konfirmuar takimin
me kryeministrin Kurti, ndërsa
nga Lidhja Demokratike e
Kosovës kanë deklaruar se do ta
japin kontributin e tyre në
Kuvendin e Kosovës.

Krasniqi: Vetingu duhet të
implementohet në 

përputhje të plotë me
Kushtetutën dhe 

rekomandimet e veçanta
të Komisionit të Venecias

Kryetari i Partisë Demokratike të
Kosovës, Memli Krasniqi, pas
takimit me kryeministrin Albin
Kurti, ka mbajtur një konferencë
për medie. Me këtë rast, Krasniqi
ka thënë se ka disa vjet që PDK-ja
është duke insistuar për nevojën
e fillimit të procesit të vetingut në
sistemin e drejtësisë. Ai ka thënë
se ky proces duhet të zhvillohet
nga Kuvendi i Kosovës, si
institucioni më i lartë legjislativ

në vend. “Partia Demokratike e
Kosovës ka vite që ka propozuar
dhe elaboruar nevojën për
fillimin e një procesi të vetingut
në sistemin e drejtësisë të
Republikës së Kosovës. Një
proces i tillë duhet të
implementohet në përputhje të
plotë me Kushtetutën e Kosovës
dhe rekomandimet e veçanta të
Komisionit të Venecias.
Meqenëse edhe Komisioni i
Venecias në opinionin e tij ka
kërkuar arritjen e konsensusit
institucional e politik,
transparencë dhe standarde të
larta profesionale, PDK-ja
vlerëson se zgjidhja e vetme e
drejtë, e duhur dhe e
qëndrueshme, është zhvillimi i
këtij procesi nga ana e Kuvendit
të Republikës së Kosovës, në
përgjegjësinë kushtetuese të të
cilit, në instancë të fundit,
mbetet edhe miratimi ose jo i
ndryshimeve kushtetuese të
nevojshme”, ka thënë Kryetari
Krasniqi.
Më tutje, Krasniqi ka thënë se për
të zbatuar një proces të tillë është
i domosdoshëm një konsensus i

Pushteti nis konsultimet 
me opozitën 

për vetingun në drejtësi

E ENJTE, 30 QERSHOR 2022

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu,
kanë nisur konsultimet me partitë politike opozitare për procesin e vetingut në
sistemin e drejtësisë. Kurti dhe Haxhiu të mërkurën janë takuar me liderin e
PDK-së, Memli Krasniqi, por jo edhe më atë të LDK-së, Lumir Abdixhiku, i cili ka
refuzuar një takim të tillë. Pas takimit, zyra e kryeministrit ka njoftuar se Kurti
është i interesuar që të koordinohen veprimet e përbashkëta për këtë proces.
Ndërsa Memli Krasniqi në një konferencë për medie ka thënë se PDK-ja është
pro vetingut në sistemin e drejtësisë. Në këtë kontekst, ai ka thënë se vetingu
duhet të zbatohet në përputhje të plotë me Kushtetutën dhe rekomandimet e
Komisionit të Venecias

QEVERIA E KOSOVËS FILLON KONSULTIMET ME OPOZITËN PËR PROCESIN E VETINGUT NË SISTEMIN E DREJTËSISË
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Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 29 QERSHOR - I dërguari i
posaçëm i Bashkimit Evropian
për dialogun Kosovë - Serbi,
Mirosllav Lajçak, ka thënë të
mërkurën se beson që ekziston
momentum për takim në Bruksel
ndërmjet liderëve të të dyja
shteteve, kryeministrit të Kosovës,
Albin Kurtit, me presidentin serb
Aleksandër Vuçiq. Ai i ka bërë këto
deklarata në një konferencë për
medie në Prishtinë pak para
nisjes për në veri të Kosovës, ku
është takuar me përfaqësuesit e
Listës Serbe. “Jam angazhuar
nëpër takime individuale që
takimi i radhës të ketë rezultatet
që dëshirojmë t’i shohim”, ka
thënë Lajçaku për mundësinë e
takimit Kurti - Vuçiq në kuadër të
dialogut, duke shpresuar që një
takim i tillë të zhvillohet në korrik,
para nisjes së pushimeve verore.
Këta dy liderë janë takuar dy herë
gjatë vitit të kaluar në kuadër të
dialogut.
Lajçaku ka thënë se përgjatë
vizitës treditore në Kosovë është
takuar me krerë të pushtetit dhe
opozitës për të diskutuar rreth
dialogut. Sipas tij, uniteti politik
është shumë i rëndësishëm për

ecjen përpara të dialogut, duke
vënë theksin te “deklaratat e
opozitës në mbështetje të
dialogut dhe angazhimeve të
Qeverisë së Kosovës në këtë
proces”. Përveç të tjerash, Lajçaku
ka folur edhe për rëndësinë e
zbardhjes së fatit të të pagjeturve
dhe ka thënë se shpreson që do të
miratohen dokumentet të cilat
janë duke punuar grupet
punuese.
“Nuk duhet të ndalemi derisa të
zbardhet fati i të gjithë të
pagjeturve”, ka thënë Lajçaku.
Gjatë luftës në Kosovë janë vrarë
rreth 13 000 njerëz, janë
zhvendosur mbi 800 000, ndërsa
janë zhdukur rreth 6 000. Të
zhdukur, edhe sot e kësaj dite,
mbeten ende mbi 1 600 persona.
Qindra trupa të shqiptarëve të
vrarë të Kosovës janë gjetur në
varrezat masive në Serbi. 
Lajçaku i ka falënderuar
kryenegociatorin e Kosovës,
Besnik Bislimi, dhe atë të Serbisë,
Petar Petkoviq, për miratimin e
udhërrëfyesit për zbatim të
marrëveshjes për energjinë. Sipas
këtij udhërrëfyesi, parashihet që
Zyra e Rregullatorit për Energji e
Kosovës (ZRRE) t’i lëshojë licencë
për furnizim kompanisë
“Elektrosever”, në përputhje me

kornizën ligjore dhe rregullative
të Kosovës. Më 24 qershor, ZRRE-
ja ia ka miratuar licencën kësaj
kompanie. “Elektrosever” është
në pronësi të kompanisë
energjetike të Serbisë,
“Elektroprivreda Srbije”, por në
Kosovë është themeluar me ligje
të Kosovës. 
Lajçaku ka thënë se udhërrëfyesi
tregon hapat konkretë për
zbatimin e marrëveshjeve dhe u
jep fund praktikave
jotransparente në mënyrë që të
gjitha qytetet e Kosovës t’i kenë të
njëjtat obligime.
Qytetarët e komunave në veri të
Kosovës, Mitrovicë e Veriut,
Leposaviq, Zveçan dhe Zubin
Potok, kryesisht me shumicë
serbe, nuk kanë paguar për
rrymën e shpenzuar që nga viti
1999.

Lajçaku për Asociacionin:
Marrëveshjet duhet të

zbatohen

I pyetur për çështjen e
Asociacionit të Komunave me
Shumicë Serbe, Lajçaku ka thënë
se marrëveshjet e miratuara
duhet të zbatohen. “Është zotim
të cilin e ka pranuar Kosova,

përfshirë miratimin në Kuvend,
ka një parim të së drejtës
ndërkombëtare që thotë se ajo
për të cilën është arritur
pajtueshmëri, duhet të zbatohet.
Këtë nuk e kërkon Brukseli. Për
këtë janë pajtuar palët”, ka thënë
ai për asociacionin, duke shtuar
se për Serbinë kjo është çështje
kyçe në dialog.
Formimi i asociacionit është
paraparë me një marrëveshje
ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të
nënshkruar në Bruksel në vitin
2013. Dy vjet më vonë, dy vendet
kanë arritur edhe një marrëveshje
shtesë për themelimin e tij, por
Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka
konstatuar se parimet për të nuk
janë në përputhje me
Kushtetutën e Kosovës. 
Gjykata, megjithatë, ka thënë se
ato mund të harmonizohen me
një akt ligjor të Qeverisë së
Kosovës. Kosova dhe Serbia janë
në negociata për normalizimin e
marrëdhënieve qysh në vitin
2011. Palët kanë arritur dhjetëra
marrëveshje në fusha të
ndryshme, por zbatimi i
shumicës së tyre ka ngecur.
Përgjatë konferencës, Lajçaku ka
thënë se e kupton rëndësinë e
liberalizimit të vizave për
qytetarët e Kosovës dhe se kjo

çështje nuk ka pasur kurrë më
shumë vëmendje në institucionet
e BE-së.
“Më besoni se e kuptoj sa e
rëndësishme është kjo çështje për
ju dhe jam me ju. Kosova e
meriton liberalizimin e vizave.
Kjo gjë është dashur të ndodhë”,
ka thënë ai.
Kosova është vendi i vetëm në
Ballkanin Perëndimor që nuk
gëzon liberalizim të vizave me
BE-në. Liberalizimi i vizave për
Kosovën ka qenë temë diskutimi
në Samitin BE - Ballkani
Perëndimor të mbajtur më 23
qershor.
Qeveria e Kosovës ka thënë se ka
plotësuar çdo kriter nga gjithsej
95 sa i ka vendosur BE-ja në
udhërrëfyesin për liberalizim.
Megjithatë, procesi është
penguar vazhdimisht nga disa
shtete anëtare të BE-së, sidomos
Franca, e cila ka shprehur rezerva
për lëvizjen e lirë të kosovarëve. 
Gjatë vizitës në Kosovë, Lajçaku
është takuar me kryeministrin
Albin Kurti, liderët e opozitës,
Memli Krasniqi, Lumir Abdixhiku
dhe Ramush Haradinaj. 
Para nisjes për në Serbi, Lajçaku
është takuar edhe me
presidenten e Kosovës, Vjosa
Osmani.

Lajçaku, optimist për takimin
Kurti - Vuçiq në muajin korrik

gjerë ndërmjet partive politike
parlamentare, shoqërisë civile
dhe ekspertëve të fushës. “PDK-
ja si parti shtetformuese dhe
shtetndërtuese mbetet e
përkushtuar për ofrimin e
kontributit të vet për çdo nismë
ligjore dhe kushtetuese që iu
shërben reformave të nevojshme
dhe që bëhet në koordinim të
plotë me partnerët strategjikë të
vendit, shoqërinë civile dhe
palët e tjera të interesit”, ka
deklaruar Krasniqi.

Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, pas takimit liderin e PDK-
së, Memli Krasniqi, ka dhënë një
deklaratë për medie. Ai ka thënë
se kanë konstatuar nevojën e
përbashkët që të bëhen reformat

në drejtësi dhe, sipas tij, këto
janë konsultime për rolin e të
gjitha institucioneve në këtë
ndërmarrje. “Ne porsa i filluam
konsultimet. Do t’i takojmë edhe
udhëheqësit e partive të tjera,

ndërsa duhet theksuar se në
procesin e vetingut të gjithë
duhet të kontribuojnë Qeveria,
Kuvendi dhe institucionet e tjera
sepse është një ndërmarrje që ka
të bëjë me të gjithë shtetin. Në

veçanti, ky takim, kjo konsultë,
vjen pas opinioneve pozitive e
shpresëdhënëse të Komisionit të
Venecias për çështjen e vetingut
në Kosovë”, është shprehur
Kurti.

Kurti: Të gjithë duhet të kontribuojnë 
në procesin e vetingut
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PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) -
Kryetari i Bashkësisë Islame
të Kosovës (BIK), Naim
Tërnava, ka pritur në takim
ambasadorin e Mbretërisë
së Arabisë Saudite në
Tiranë, Feisal Ghasi Ismail.
Me këtë rast, Tërnava ka
nënshkruar një marrëveshje

bashkëpunimi për pranimin
e 25 tonë hurmave nga
Arabia Saudite nëpërmjet
Ambasadës në Tiranë.
“Gjatë kësaj vizite,
ambasadori i Mbretërisë së
Arabisë Saudite në Tiranë
dhe myftiu i Kosovës
biseduan për raportet e

shkëlqyera si dhe thellimin
e bashkëpunimit mes dy
vendeve”, është thënë në
njoftimin e Bashkësisë
Islame të Kosovës (BIK).
Së fundi shumë besimtarë
myslimanë nga Kosova janë
nisur për në Mekë për ta
kryer haxhin atje.

BIK-u nënshkruan marrëveshje për pranimin e 25 tonë hurmave nga Arabia

PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) -
Ministria e Shëndetësisë ka
bërë sërish thirrje për
vaksinim kundër Covid-19,
pasi ditët e fundit janë
shtuar rastet e infektimit me
këtë virus. “Vendet e rajonit,
por dhe vendi ynë, ditët e
fundit po shënojnë rritje të

rasteve me Covid-19.
Mënyra më e lehtë dhe më
praktike për ta ulur rrezikun
dhe për t’u mbrojtur nga
Covid-19 mbetet vaksinimi,
gjithashtu edhe respektimi i
masave të tjera
parandaluese”, ka theksuar
MSh-ja.

Sipas kësaj ministrie,
përmes sigurimit të dozave
të mjaftueshme të vaksinës
kundër Covid-19 dhe qasjes
së lehtë, vaksinimi sot është
një proces i lehtë dhe i
mundur në njësitë e
vaksinimit në çdo komunë
të Kosovës. “Mbrojeni

shëndetin tuaj, vaksinohu!”,
thuhet në mesazhin e
Ministrisë së Shëndetësisë.
Në 24 orët e fundit janë
konfirmuar 177 raste me
Covid në Kosovë, ndërkaq
aktive janë 486 raste. Brenda
24 orëve janë vaksinuar 70
persona.

Ministria e Shëndetësisë: Vaksinohuni! Rastet me Covid po shtohen

PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) -
Ministrja e Punëve të Jashtme
dhe e Diasporës, Donika
Gërvalla dhe rektori i
Universitetit të Prishtinës “Hasan
Prishtina”, Naser Sahiti, kanë
nënshkruar marrëveshje
bashkëpunimi, e cila ka për
qëllim thellimin dhe kultivimin e
bashkëpunimit ndërmjet këtyre
dy institucioneve.
Përmes kësaj marrëveshjeje
parashihet bashkëpunimi për
përkrahjen e studentëve
pjesëmarrës në Universitetin
Veror Ndërkombëtar të
Prishtinës (UVP), të cilët këtij
programi akademik dhe kulturor
do t’i bashkohen nga Ukraina,
vendet e Paqësorit dhe të Afrikës.
Në këtë takim të frytshëm e
miqësor u diskutuan edhe
mundësi të shumta të
bashkëpunimit dhe u
propozuan ide partneriteti nga të

dyja palët.
Në fjalën e tij, rektori Sahiti u
shpreh i lumtur për këtë
bashkëpunim, teksa theksoi që
memorandumi me MPJD-në do
të shërbejë për promovim edhe
më të madh të programit të UVP-
së dhe për rritjen e partneriteteve
ndërkombëtare. 
Rektori shtoi që UP-ja është duke
punuar për hapjen e më shumë
programeve studimore në
gjuhën angleze, gjë e cila do ta
lehtësonte pranimin e
studentëve ndërkombëtarë,
përfshirë këtu edhe studentë nga
vendet që nuk e njohin
pavarësinë e Kosovës.   
Nga kjo marrëveshje
bashkëpunimi do të përfitojnë
20 studentë, të cilëve do t’u
mbulohen shpenzimet e
udhëtimit, akomodimit,
pjesëmarrja në kurset e
përzgjedhura në kuadër të

programit, si dhe të gjitha
shpenzimet e tjera eventuale.
Edicioni i 21-të i UVP-së këtë vit
sjell gjithsej 13 kurse të

akredituara nga fusha të
ndryshme, me ligjërues vendorë
dhe ndërkombëtarë. 
Programi i UVP-së ua ofron

studentëve mundësinë e
zgjerimit të njohurive në një
ambient akademik dhe
ndërkulturor.

Studentët nga Ukraina do të përfitojnë bursa për pjesëmarrje
në Universitetin Veror Ndërkombëtar të Prishtinës

PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka pritur në takim
nënsekretarin e Shtetit për Punë
të Jashtme të Italisë, Benedetto
Della Vedova. Duke potencuar
marrëdhëniet e shkëlqyeshme
bilaterale ndërmjet Kosovës dhe
Italisë, kryeministri Kurti shprehu
mirënjohjen për ndihmën dhe
përkrahjen e vazhdueshme të
Italisë për vendin tonë. 
Duke vlerësuar Italinë si partnere
dhe aleate edhe në BE dhe në
NATO, kryeministri vlerësoi
kontributin dhe ndihmën e
Italisë për Kosovën dhënë
nëpërmjet Bashkimit Evropian
dhe NATO-s. Ai ka theksuar
vullnetin e Qeverisë së Kosovës
për rritje të shkëmbimeve

tregtare mes dy shteteve dhe
gatishmërinë për tërheqje të
investimeve në Kosovë.
Nënsekretari italian i Shtetit
falënderoi kryeministrin Kurti
për pritjen. 
Duke biseduar për indikatorët
pozitivë ekonomikë, të dy u
pajtuan se demokracia është
mënyra më e mirë për të arritur
rritje ekonomike.
Della Vedova ka përgëzuar
kryeministrin Kurti për
pozicionimin e qartë të Qeverisë
së Kosovës dhe vendosjen e
sanksioneve ndaj Federatës
Ruse.
Në takim u theksua
domosdoshmëria e
parandalimit të ndikimit rus në
rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Kurti takon nënsekretarin italian: Demokracia, 
mënyra më e mirë për të arritur rritje ekonomike
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Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 29 QERSHOR - 54 për
qind e qytetarëve në Kosovë
mendojnë se Asociacioni i
Komunave me Shumicë Serbe
e cenon sovranitetin e shtetit,
kanë treguar rezultatet e një
ankete të publikuar nga Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI). Në
këtë anketë janë intervistuar
mbi 2 000 qytetarë nga Kosova
dhe Serbia.
Violeta Haxholli nga KDI-ja ka
thënë se qytetarët serbë janë
shfaqur më skeptikë ndaj
procesit integrues të BE-së. 
Haxholli ka kërkuar nga Qeveria
e Kosovës që të zhvillojë një
dialog me komunitetin serb që
t’i integrojë ata. “Kërkojmë që
Qeveria e Kosovës të zhvillojë
një dialog me komunitetin serb
që t’i integrojë në këtë aspekt.
Qytetarët e Serbisë janë më
skeptikë për këtë dialog dhe më
fajësues ndaj BE-së. Kemi parë
se këta qytetarë nuk po
përfitojnë dhe nuk janë të
kënaqur me rolin e BE-së dhe
janë shumë skeptikë për
mbylljen e marrëveshjes”, ka
thënë Haxholli.

Më tutje, ajo ka paraqitur disa
nga pyetjet e parashtruar në
anketë, sipas të cilave, mbi 49
për qind e qytetarëve të
Kosovës dhe mbi 56 për qind e
atyre në Serbi mendojnë që
raportet në mes të dy vendeve
kanë mbetur të njëjta
pavarësisht prej dialogut. “Në
Kosovë 49.3 për qind e
anketuesve mendojnë se kanë
mbetur të njëjta pavarësisht
prej procesit të dialogut, ndërsa
në Serbi 56.5 e respodentëve e
mendojnë të njëjtën përgjigje se
dialogu nuk i ka bërë
marrëdhëniet as më të mira e as
më të këqija”, ka thënë Haxholli,
duke shtuar se mbi 50 për qind
e të intervistuarve në Kosovë
mendojnë se nga dialogu po
përfitojnë partitë politike në
Serbi. “Në Kosovë 51.4 për qind
mendojnë se partitë politike në
Serbi mendojnë se po
përfitojnë prej dialogut, ndërsa
në Serbi 30 për qind e
qytetarëve nuk e dinë se kush
po përfiton nga dialogu mes dy
vendeve. Këtu vetëm 11 për
qind e qytetarëve janë
përgjigjur se po përfitojnë nga
dialogu, respektivisht vetëm 7

për qind e qytetarëve në Serbi
deklarojnë se po përfitojnë nga
dialogu Kosovë - Serbi”, është
shprehur Haxholli. Sipas

rezultateve, 49 për qind e
qytetarëve në Kosovë
mendojnë se, pavarësisht prej
dialogut, marrëdhëniet Kosovë

- Serbi kanë mbetur të njëjta. Po
kështu mendojnë edhe 56 për
qind të serbëve të anketuar,
sipas hulumtimit të KDI-së.

KDI-ja: 54 për qind e qytetarëve mendojnë 
se asociacioni e cenon sovranitetin

PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) -
Kryetarja e Komisionit
Parlamentar për Mbikëqyrje të
Agjencisë së Kosovës për
Inteligjencë (AKI), Ganimete
Musliu, pas raportimit të
drejtorit të AKI-së, Petrit Ajeti,
ka dhënë detaje rreth gjendjes
së sigurisë në vend.
Musliu ka thënë se gjendja e
sigurisë në vend është stabile,
kurse ka shtuar se situata më e
brishtë në Kosovë paraqitet në
kuadër të katër komunave në
veri të vendit, sipas Musliut,
për shkak të ndërhyrjeve nga
Serbia në aktivitetet e shtuara
të strukturave ilegale dhe
organizatave të ndryshme
radikale. “Serbia përmes
strukturave të saj po bën
përpjekje ta rritë gatishmërinë
te serbët lokalë dhe ta
tensionojë situatën në Kosovë.
Serbia ka angazhuar
mekanizma ilegalë për t’i
monitoruar aktivitetet e
strukturave të sigurisë në
Kosovë, por edhe të bëjë
lëvizje të strukturave
ndërkombëtare që përkojnë
në Kosovë”, është shprehur
Musliu në konferencë për
medie.
Më tutje, Musliu ka thënë se
drejtori i AKI-së, bazuar në të
dhënat për inteligjencë, ka

raportuar për veprimtarinë e
strukturave të Serbisë. Sipas
saj, në muajt e ardhshëm
mund të rriten kërcënimet nga
ky shtet. “Deklaratat
kërcënuese të Serbisë ndaj
Kosovës, rritja e financimit
dhe forcimit të strukturave të
kundërligjshme në Kosovë,
mbështetja e individëve dhe
grupeve të krimit të
organizuar për të ushtruar
aktivitete të kontrabandës së
ekonomisë joformale, pastaj
kalimet joformale të
kontrabandës së mallrave,
janë disa nga veprimet që ata
po i bëjnë në atë pjesë”, është
shprehur Musliu, duke shtuar
se kërcënim për Kosovën
përbëjnë edhe investimet nga
Serbia. Sipas Musliut, është
duke u investuar në fuqizimin
e strukturave ilegale si dhe
avancimin e interesave serbe
për kolonizim përmes
ndërtimit të lagjeve në veri të
Mitrovicës. “Cak aktualisht
janë  pronat e shqiptarëve të
veriut, konkretisht Lagjja e
Boshnjakëve, Kroi i Vitakut
dhe Kodra e Minatorëve.
Gjithashtu, target janë edhe
banesat dhe ndërtesat
kolektive brenda qytetit të
Mitrovicës së Veriut.
Ndërtimet në katër komunat

në veri janë pa leje të
institucioneve të Kosovës dhe
trendi i largimit të shqiptarëve
nga katër komunat në veri të
Kosovës është shqetësim edhe

për ne si Komision
Parlamentar për Mbikëqyrjen
e AKI-së”, ka thënë Musliu.
Kujtojmë se në muajt e fundit
Policia e Kosovës është

përballur me disa sulme në
veri të Mitrovicë, pasi është
gjuajtur me kallashnikov,
mjete piroteknike dhe me
granata dore.

Musliu: Gjendja e sigurisë në vend është stabile,
mund të rriten kërcënimet nga Serbia
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PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) -
Departamenti i Mbrojtjes së
Konsumatorit nga 1 janari i këtij
viti e deri më sot ka pranuar
gjithsej 1 675 ankesa të
konsumatorëve nga të cilat ka

zgjidhur 374 sosh, 1 112 janë në
proces të shqyrtimit, ndërsa 189
janë refuzuar. Ministria e
Tregtisë dhe Industrisë në vitin
2012 ka krijuar si njësi të veçantë
Departamentin e Mbrojtjes së

Konsumatorit. 
Mbrojtja e konsumatorit ka të
bëjë me krijimin e një ambienti
të sigurt në mënyrë që
produktet dhe artikujt që blejnë
konsumatorët të jenë të sigurta. 

Rregullimi i kësaj fushe
mbështetet në tri shtylla
kryesore: shëndeti i
konsumatorit, siguria e
konsumatorit dhe mbrojtja e të
drejtave të konsumatorit.

Rreth 1 700 ankesa të konsumatorëve për gjashtë muaj

29 QERSHOR (ER) - Ministri i
Financave, Hekuran Murati,
ka bërë me dije se Qeveria e
Kosovës edhe këtë vit do ta
mbulojë koston e policës
kufitare për bashkatdhetarët.
Por, për dallim nga dy vitet
paraprake, Murati ka thënë se
polica mund të blihet online,
ndërsa pas blerjes qytetarët
që jetojnë jashtë vendit
mund të aplikojnë për
rimbursim të pagesës në

formularin online të
Ministrisë së Financave.
“Polica mund të blihet edhe
fizikisht në pikat kufitare
hyrëse mirëpo, që të mos keni
nevojë të prisni në kufi, e të
mos shkaktohen kolona,
rekomandohet që polica të
blihet online para se të niseni
për Kosovë. Mbështetja vlen
për autoveturat për pasagjerë
dhe motoçikletat, dhe
rimbursimi bëhet për

qëndrime deri në tre muaj
brenda vitit kalendarik”, ka
shkruar Murati në llogarinë e
vet në “Facebook”.
Gjithashtu, Murati ka thënë
se rimbursimi mund të
kërkohet për të gjitha policat
që janë blerë nga data 1 janar
2022 e këtej, me kusht që
periudha e tërësishme e
mbulueshmërisë për një
automjet të mos kalojë tre
muaj brenda vitit.

Edhe sivjet qeveria e mbulon koston e policës kufitare për bashkatdhetarët

PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) -
Kryeministri Albin Kurti së
bashku me ministren e
Tregtisë, Rozeta Hajdari,
ministren e Ekonomisë,
Artane Rizvanolli dhe
ministrin e Financave,
Hekuran Murati, kanë takuar
bordin e Komisionit për
Mbrojtjen e Konkurrencës.
Sipas njoftimit të zyrës së
kryeministrit, ky është takimi i
parë pas emërimit të
anëtarëve të këtij komisioni
nga Kuvendi i Kosovës.
“Komisioni është organ
kolegjial i cili menaxhon
punën e Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës që ka rol shumë
të rëndësishëm për mbrojtjen
e konkurrencës së lirë dhe
efektive në vend. Në takim u
theksua rëndësia e punës së
Komisionit dhe e kryerjes së
detyrave me profesionalizëm
dhe kompetencë në shërbim

të së mirës së përgjithshme
dhe kthimit të besimit të
qytetarëve në të gjitha
institucionet publike”, ka
njoftuar zyra e kryeministrit.
Me 63 vota për dhe 1 abstenim
e asnjë kundër deputetët e
Kuvendit të Kosovës kanë
miratuar përbërjen e re të
Bordit të Komisionit për
Mbrojtjen e Konkurrencës, që i
hap rrugë funksionalizimit të
Autoritetit Kosovar të
Konkurrencës (AKK).
Në krye të këtij bordi është
zgjedhur Neime Binaku - Isufi,
ndërsa anëtarë janë emëruar
Kaltrina Sela, Violeta Jakaj -
Spaçi, Besim Stublla dhe
Nafije Osdautaj.
AKK-ja si institucion i
rëndësishëm për rregullimin e
tregut në Kosovë ka rreth 11
muaj që nuk është funksional
për shkak të mungesës të këtij
Komisioni.

Kurti me anëtarët e Komisionit 
për mbrojtjen e konkurrencës: 

Të kthehet besimi në institucionet publike 

PRISHTINË, 29 QERSHOR (ER) -
Kryetari i komunës së
Deçanit, Bashkim Ramosaj,
ka njoftuar se dje ka
nënshkruar një marrëveshje
me Ministrinë e Bujqësisë, në
bazë të së cilës do të ndahen
349 800 euro për sektorin e
ujitjes për fermerët deçanas.
Ramosaj në “Facebook” ka
shkruar se nënshkrimi i kësaj
marrëveshje me ministrin
Peci përfshin edhe ndërtimin
dhe rehabilitimin e sistemit
të ujitjes në komunën e
Deçanit. “Fermerë të
nderuar, kam kënaqësinë t’ju

njoftoj se ditën e djeshme, së
bashku me ministrin e
Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Zhvillimit Rural, z. Faton
Peci, kemi nënshkruar
marrëveshje për ndërtimin
dhe rehabilitimin e sistemit
të ujitjes në komunën e
Deçanit (kanalet në fshatin
Isniq dhe Llukë e Epërme) në
vlerë prej 349 800 eurosh.
Ashtu siç jemi zotuar,
përpjekjet tona nuk do t’i
ndalim asnjëherë deri në
përmirësimin e kushteve të
punës për fermerët tanë”, ka
shkruar Ramosaj.

Ndahen 350 mijë euro për sektorin 
e ujitjes në Deçan
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Nga FAIK BEJ KONICA

KUR flasin Shqipëtarët për
të dreqtat e tyre e kur
çuditen pse s’u a ve veshin
kush, – harrojnë të pyesin
shkakun e këtij mos-
ndëgjimi. Kam dëshirën të
rëfej këtu në pakë fialë se
ç’mendojnë të huajtë për
Shqipërinë.
Të parën gjë që thonë, është
se Shqipëtari bën ç’të dojë,
ay e urdhëron Turqërinë, ai e
ka zotërimin përmi popujt e
tierë që rojnë nënë krahë të
Sulltanit. Këtë një të huaji
nuk ia nxjerr dot nga kryet,
sa do i ditur a i mënçur të
jetë. Një ditë, flisja me disa
atdhetarë, e qeshjim e
çuditeshim si u përhap kjo
gomarërië.
Pyetjim njëri tiatërin,
kërkojim, nëmërojim.
Shqipëtarët janë dy
miliunash veta, do me thënë

piesa e katër-mbë-dhiettë e
popullit të Turqisë. Mirë.
Tani në Turqië ka nj’a 80
vilajetë, do me thënë po
t’ishin 6 valinj – e 14-ta piesë
– Shqipëtarë, nukë do të qe
tepër. E ku janë edhe ata të
6? Vetëm Abedin Pasha është
vali shqipëtar sot për sot, 1!
“Mytesarifèr”, në nj’a 250 qi
qeverisin në Turqie, ka nj’a 7
Shqipëtarë vetëm. Mushir,
vetëm Rexhep Pasha, në
Tarabullus. Generallë, në
tre-katër qint, janë nj’a 10
Shqipëtarë. Në diplomësie,
përveç një kryeshkronjëtor,
të gjitha vendet e mira janë
për Turq, për Grekër e për
Armenë. Mua nuk më vien
keq fare, për kundrë më
pëlqen t’i dbojë Sulltani të
gjithë Shqipëtarët pakë nga
pakë, se ahere do të zënë të
mësojnë mënt. Po ku
hidhërohem, që, duke qen’
ashtu puna, të shoh njerës të
bërtasin që Shqipëtarët i

kanë të gjitha vendet e
mira!…
Pse thonë gjëra të pavërteta?
Pse s’mundohen gjysm’ore e
të kuptojnë se janë në
gabim? Pse nukë njohin se
në ka shumë Shqipëtarë në
punë të qeverisë, janë për
vendet e unjta, zaptienj,
çaushë, etj, vënde ku
s’mundin të “zotërojnë” një
mbretërië?
Këto që thonë për
Shqipëtarët, shumë të huaj i
thonë për të bërë lirisht
propagandën sllave të tyre;
po disa i thon’ edhe se me të
vërtet ashtu u duket.
Këtyreve, u është mbushur
kryet që Shqipëtarët bëjnë si
të duan, se nukë njohin nga
Shqipëria përveç disa qëntre
të Shqipërisë së sipërme, ku
më të vërtet Shqipëtarët
janë miaft të lirë. Po tërë
Shqipëria? Po qindëra vise të
tiera? Po gjithësia e kombit
tonë? A kanë, jo më tepër, po

dhe aqë të drejta sa kombet
e tierë të Tuqisë
Ku e kemi edhe ne lirinë e
mësimit – lirinë të cilën
nukë do të lodhemi së
kërkuari, se ajo është
shpëtimi i kombit t’onë. Ku e
kemi? Është gjë e vështirë
për të besuar që, kur një
Shqipëtar si Naçi lëngon në
burg vetëm se dha mësime
në një shkollë të hapur me
leje, të jenë njerës të thonë
se Shqipëtari bën ç’të dojë!…
E dyta gjë që thonë të huajtë,
është se Shqipëtari është
përtac, e “zanati” i tij është të
rojë duke viedhur fqinjët.
Kundrë kësaj gënjeshtre, ka
shtat viet që po protestojmë
këtu, dhe kemi shkruar
shumë herë te piesa
frëngjishte e ALBANIËS. 
Vërtet, zaptiellëku është
plaga e vendit t’onë; po të
pakë janë ata, a nukë
nëmërohen me mijëra, qi në
Turqie, në gjithë Ballkan e në

vise të tiera venë, për të
fituar me nder një copë
bukë, të punojnë tërë ditën?
E treta fialë e të huajve
kundrë Shqipëtarëve është
që populli ynë është
“fanatik” e i egër në punë të
fesë. Edhe këtu, janë gjykime
të lehta përmi kombin e tërë
Shqipërisë ‘pas sa bëjnë disa
Shqipëtarë të pakë të kufive.
Fanatismin Shqipëtari nuk e
ka as katër herë mê pakë se
kombet e tierë të Ballkanit.
Është për të vënë re se librat
e shkruara nj’a njëzet viet më
parë – e ca më tepër ato më
të vietërat – i rëfejnë
Shqipëtarët për njerës pa
fanatism e pa egërsië kundrë
atyreve të feve të tiera. Po sot
që Bullgarët zunë me
propagandat e tyre, të
shpifurat e të huajve zunë t’u
mohojnë Shqipëtarëve edhe
atë të vetëmën të mirë që
kush s’u a kish mohuar. /
“Albania”, Korrik 1903

Të huajtë ç’kuitojnë 
për shqipëtarët
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“Epoka e re” 

PRISHTINË, 29 QERSHOR - Skuadra
e Prishtinës ka konfirmuar
largimin e pesë futbollistëve
Sadam Sulley, Josip Tomaseviq,
Aleksandar Ristevski, Agim
Zeka. dhe portieri Betim
Halimi. Sulmuesi Sadam Sulley
iu bashkua “bardhekaltërve” në
janar të këtij viti nga skuadra
sllovake FK Senica. 25-vjeçari
është paraqitur në total në 16
ndeshje zyrtare në të gjitha
garat me ekipin kryeqytetas
dhe i ka realizuar shtatë gola.

“Stafi i FC Prishtinës e
falënderon përzemërsisht
futbollistin shtatlartë për
kontributin e dhënë në skuadër
dhe i dëshiron shëndet e
suksese në vazhdim të
karrierës”, thuhet në njoftimin

e klubit kryeqytetas. 
Të mërkurën është zyrtarizuar
edhe largimi i futbollistit nga
Kroacia, Josip Tomaseviq, nuk
do të jetë më pjesë e FC
Prishtinës. Qendërmbrojtësi
dhe klubi “bardhekaltër” e kanë
gjetur gjuhën e përbashkët për
ndërprerjen e kontratës para
kohe. Tomaseviqi iu bashkua
Prishtinës nga Cibalias në Ligën
e Dytë të Kroacisë dhe me
ekipin nga kryeqendra e
Kosovës u paraqit në 12 ndeshje
zyrtare. Largimi i tretë është ai i
mbrojtësit nga Maqedonia e
Veriut, Aleksandar Ristevski.

Edhe ky i fundit është larguar
me marrëveshje të dyanshme.
Ristevski erdhi te skuadra
“bardhekaltër” në shkurt të këtij
viti, mirëpo nuk arriti që t’i
tregojë vlerat e tij më të mira.
29-vjeçari gjatë karrierës së tij ka
luajtur në kampionatin
maqedonas si dhe ka pasur një
periudhë të shkurtër edhe në
Shqipëri te Vllaznia e Shkodrës.
Largimi i katërt është ai i
mesfushorit-sulmues Agim
Zeka, i cili në edicionin e
ardhshëm nuk do të jetë pjesë e
FC Prishtinës pasi që me
marrëveshje është larguar nga

skuadra më e madhe në
Kosovë. Ndërsa largimi i pestë
është portieri Betim Halimi.
Portieri shtatlartë në gusht të
vitit 2021 erdhi te Prishtina nga
skuadra ukrainase Olimpik
Donetsk, teksa me ekipin
prishtinas është paraqitur
gjithsej në 15 ndeshje zyrtare
në të gjitha garat.  Halimi, i cili
ka qenë pjesë edhe e
Përfaqësueses së Kosovës
krahas Prishtinës dhe Olimpik
Donetsk, më herët ka luajtur
edhe në ekipe si Vllaznia
Pozharanit, Hajvalia, Drita dhe
Trans Narva.

Prishtina konfirmon largimin e pesë futbollistëve

Veton ZYMBERI 

PRISHTINË, 29 QERSHOR - Dita e
katërt në Lojërat Mesdhetare
“Oran 2022” ka qenë shumë e
suksesshme për sportin e
Kosovës, pasi sporti i xhudos i
ka sjell dy medalje: një të artë
dhe një të bronztë. Në fakt,
Distria Krasniqi po e vazhdon
shkëlqimin në arenën
ndërkombëtare dhe të
mërkurën e ka fituar medaljen
e artë ku në finale e ka
mposhtur sportisten kroate,
Ana Viktorija, Puljiz. Xhudistja

pejane rrethin e parë e kishte
kaluar pa luftë, derisa në
çerekfinale me Ippon e
eliminoi xhudisten nga
Qiproja, Sofia Asvesta.
Ndërkohe në gjysmëfinale e
mposhti spanjollen Ana Perez
Box. Për suksesin e Krasniqit ka
reaguar edhe Ministria e
Sportit: “Krenari pa fund.
Distria jonë përsëri e artë.
Xhudistja i ka sjell Kosovës
medaljen e parë, dhe atë të artë
nga Lojërat Mesdhetare ‘Oran
2022’. Ajo mundi në finale
kroaten, Ana Viktorija, Puljiz.
Urime Distrias, Federatës së

Xhudos së Kosovës dhe gjithë
Kosovës”. Medaljen e dytë
Kosova ia siguroi Flaka Loxha, e
cila e fitoi të bronztën, pas
fitores ndaj turkes Hasret
Bozkurt, kategoria -57 kg. Flaka
në çerekfinale pësoi humbje
nga italiania, Giulia Caggiano.
Më pas ajo e mundi me ippon

spanjollen, Maria Ruiz, në
raundin e parë të repasazhit,
kategoria -57 kg. Dhe në garë
për të bronztën e mposhti
turken Hasret Bozkurt. Ndërsa
xhudistja Erza Muminoviq nuk
ka arritur të vazhdojë garimin
për medaljen e bronztë përmes
repesazhit. Ajo pësoi humbje

nga tuniziania, Oumaima
Bedioui, kategoria -48 kg. Të
mërkurën ka garuar edhe
boksieri, Bashkim Bajoku, i cili
e ka dhënë maksimumin e tij
në luftën ndaj Samet Gumus të
Turqisë, kategoria -52 kg, por
nuk mjaftoi që gjyqtarët t’ia
japin fitoren. Bajoku pësoi
humbje me rezultat 2:1. Ekipi i
shigjetarëve ka nisur garat në
Lojërat Mesdhetare. Të tre u
kualifikuan për të vazhduar më
pas në eliminime. Gllareva dhe
Dvorani u kualifikuan direkt
për në 1/16 e finales, ku do të
garojnë sot (e enjte), ndërsa
Asllani u përballë në 1/24 me
algjerianin, Ayoub Rahlaoui,
nga i cili pësoi humbje.
Shigjetarët garuan edhe në
ekipore, ku pësuan humbje nga
Qipro. 

Distria Krasniqi, e artë; Flaka Loxha, 
e bronztë në Lojërat Mesdhetare

PRISHTINË, 29 QERSHOR - Bordi i
Federatës i Basketbollit të
Kosovës (FBK) më 29 qershor
ka marrë vendim që ta
miratojë shprehjen e
interesimit të KB Trepça dhe
KB Sigal Prishtina për të
aplikuar për pjesëmarrje në
garat e FIBA Europe Cup për
edicionin 2022/23. Këtë
vendim Bordi i FBK-së e ka

marrë pas përmbushjes së
kritereve të përcaktuara nga
FBK dhe FIBA Europe Cup nga
KB Trepça dhe KB Sigal
Prishtina për pjesëmarrje në
edicionin e ri të kësaj gare
evropiane. KB Trepça është
finaliste e “play-off”-it në Art
Motion Superligën e Kosovës
dhe fituese e Kupës së Kosovës
për edicionin 2021/22, kurse

KB Sigal Prishtina është
gjysmëfinaliste e “play-off”-it
në Art Motion Superligë për
edicionin 2021/22. Për
Trepçën kjo do të jetë paraqitja
e parë në garat e FIBA Europe
Cup, kurse Prishtina ka arritur
të hyjë në top 16 të kësaj gare,
duke pasur suksesin më të
madh deri më tani në garat
evropiane.

Trepça dhe Prishtina do të aplikojnë në garat e FIBA Europe Cup

PRISHTINË, 29 QERSHOR -
Basketbollistët e Kosovës të
mërkurën e kanë zhvilluar
stërvitjen e parë në
Danimarkë, derisa më herët
janë stërvitur intensivisht në
Prishtinë, për të qenë sa më të
gatshëm për këtë sfidë shumë

të rëndësishme. Në stërvitje
basketbollistët kanë dhënë
maksimumin, ndërsa i vetmi i
cili nuk ka stërvitur ishte
Meriton Ismaili për shkak të
lëndimit, por pritet të jetë i
gatshëm për ndeshje.  Përballja
ndaj danezëve do të zhvillohet

të enjten në Naestved me fillim
nga ora 19:00. Kjo sfidë është e
vlefshme për rrethin e parë
parakualifikues të FIBA
Eurobasket 2025. Në ndeshjen e
parë të zhvilluar në mes këtyre
dy kombëtareve, fitore kishte
shënuar Kosova 78:73.

“Dardanët” më pas pësuan dy
humbje nga Norvegjia, që ka dy
fitore e një humbje, kurse
Danimarka ka një fitore e një
humbje.  Ndeshja e fundit e
Grupit C zhvillohet më 3 korrik
mes Norvegjisë dhe
Danimarkës.

Sonte përballen Kosova dhe Danimarka 

Sporti i xhudos vazhdon të jetë me i suksesshmi në
Kosovë, pasi sukseset në arenën ndërkombëtare
nuk kanë të ndalur. Të mërkurën Distria Krasniqi
dhe Flaka Loxha kanë fituar dy medalje në Lojërat
Mesdhetare
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LIVERPOOL, 29 QERSHOR - Sadio
Mane këmbëngul se nuk e
konsideron veten
zëvendësues i Robert
Lewandowskit te Bayern
Munchen. Me ardhjen e
Manes nga Liverpooli,

Lewandowski po bën
agjitacion për një kalim te
Bayerni. Por bashkëlojtari i ri i
polakut nuk mendon se është
transferuar në “Allianz Arena”
për ta zëvendësuar Lewan.
“Është e qartë se Robert

Lewandowski është një nga
sulmuesit më të mirë në botë,
por unë nuk jam personi i
duhur për të folur për të
ardhmen e tij apo për të
thënë se çfarë duhet të bëjë
klubi tani”, ka thënë fillimisht

Mane për “Sky Deutschland”.
Barça është gati të nisë një
ofertë për Lewandowskin,
pasi ka mbledhur 200 milionë
euro nga shitja e një
përqindjeje të të drejtave të
tyre televizive këtë javë.

Mane: Nuk jam këtu për ta zëvendësuar Lewandowskin 

Hull City, gati 12 milionë euro
për Muriqin 

Mallorca është tërhequr nga blerja e Vedat Muriqit pas
huazimit nga Lazio. Sulmuesi nga Prizreni është nën
kontratë me italianët, por synimi është që të shitet këtë
verë. “Gazzetta dello Sport” shkruan se anglezët e Hull
Cityt i janë rikthyer pistës Muriqi dhe janë gati t’i
paguajnë 12 milionë eurot që do Lazio.

Interi e vendos Dzekon në shitje 

Ylli boshnjak Edin Dzeko është në listën e lojtarëve që
mund të largohen nga Interi gjatë këtij sezoni.
“Calciomercato” raporton se Interi po synon të gjejë
një skuadër për lojtarin. Trajneri i Valencias, Gennaro
Gattuso, është i interesuar ta marrë 36-vjeçarin në
“Mestalla”. Pengesa e vetme mund të jetë paga e
madhe që e ka sulmuesi. Dzeko ka shënuar 13 gola në
36 ndeshje të Serisë A me skuadrën e Interit në sezonin
2021/22.

Oferta e Barcelonës për
Lewandowskin nuk i mjafton
Bayernit 

Skuadra e Barcelonës vijon përpjekjet për ta bindur
Bayernin për Robert Lewandowskin. Në orët e fundit
skuadra spanjolle ka ngritur ofertën për polakun, duke
arritur në shifrën e 40 milionë eurove, plus pesë
bonuse që vijnë nga disa parametra. Një ofertë që, në
fakt, nuk është sërish e mjaftueshme, pasi Bayerni nuk
ka ndër mend të heqë dorë nga ylli i saj pa 60 milionë
euro. Mbetet të shihet nëse në javët në vijim Barcelona
do të gjejë një zgjidhje pasi, siç dihet, edhe fondet në
dispozicion nuk është se janë të mëdha. Gjithsesi
dëshira e polakut mund të jetë vendimtare për këtë
operacion.

Befason tenisti francez: E urrej
tenisin, në Wimbledon vij vetëm
për para

Aventura e Benoit Paire në Wimbledon tashmë ka
përfunduar. Tenisti francez u eliminua në raundin e
parë nga bashkëkombësi i tij Quentin Halys. Ai e nisi
mirë, duke fituar setin e parë 6-4. Më pas nuk ekzistoi
në fushë në tre setet pasardhëse: 6-1, 6-2, 6-4. Paire
konfirmon kështu momentin negativ. 33-vjeçari nuk i
fshehu problemet që po kalon, duke pranuar se luante
tenis vetëm për para. “Në Wimbledon për para? Për ato
shifra, unë marr pjesë çfarëdo që të ndodhë. Edhe pse
më këshillojnë të mos luaj. Mundohem ta heq qafe
këtë gjë, sepse më parë më pëlqente tenisi, më
pëlqenin këto momente tensioni, duke qenë në fushë,
por tani ndihem shumë keq. Është një gjendje
shpirtërore që e kam pasur për një kohë. Për
momentin nuk më pëlqen tenisi. E urrej. Të dal në
fushë është diçka që më neverit. Sa herë që futem në të
më vjen të largohem. Kur e gjej veten në fushë, më
sulmon ankthi, nuk mund ta përballoj. Kjo është
arsyeja pse luajta pak në ‘Roland Garros’ dhe
performanca ime këtu ishte mjaft e parashikueshme.
Më duhet të rizbuloj atë kënaqësi të të luajturit që nuk
mund ta ndiej më”, ka thënë Paire.

SHKURT 

DOHA, 29 QERSHOR - Kupa e Botës
“Katar 2022” është evenimenti më i
madh i futbollit në këtë vit
kalendarik. Kur na ndajnë edhe
pesë muaj nga fillimi i kampionatit,
po ju prezantojmë disa fakte
shumë interesante. Fillimisht, për
herë të parë që pas Kupës së Botës,
Itali 1934, në këtë edicion do të jetë
vetëm një përfaqësuese debutuese,
Katari. 24 përfaqësuese janë të
njëjtat si në edicionin e fundit Rusi
2018. Krahasuar me Botërorin e
fundit, vetëm tetë përfaqësuese
janë “të freskëta” (Katar, Holanda,
Kanada, Ekuador, Uells, USA,
Kamerun, Gana). Për herë të parë
në histori ndodh që të gjitha
përfaqësueset të cilat kanë ardhur
nga kualifikueset e kontinenteve
përkatëse kanë luajtur më parë në
Botëror, pra nuk do të ketë ekipe
debutuese, me përjashtim të
Katarit, vendi organizator.
Kanadaja dhe Uellsi, dy
përfaqësueset që rikthehen pas
shumë vitesh. Kanadaja rikthehet
në fazën finale pas 36 vjetësh,
ndërsa Uellsi rikthehet pas 64
vjetësh. Këta të fundit kanë

vendosur edhe një rekord, pasi
asnjë përfaqësuese evropiane
(jodebutuese) nuk kishte munguar
kaq gjatë në një Botëror. Për herë të
parë në histori, Italia ( 4 herë
kampione bote) nuk prek fazën

finale të një Botërori në dy edicione
radhazi. Brazili është e vetmja
përfaqësuese e cila ka marrë pjesë
në çdo Botëror (22) dhe mban
rekordin absolut me 109 ndeshje,
73 fitore dhe 5 tituj kampion.

‘Katar 2022’ sjell risi dhe 
rekorde pa nisur ende

PRISHTINË, 29 QERSHOR -
Përfaqësuesja e Kosovës në
hendboll (femrat) ka mësuar të
mërkurën kundërshtarin e fazës së
parë kualifikuese për Kampionatin
Botëror të vitit 2023. Kosova do të
përballet me Kombëtaren e Ishujve
Faroe. Shorti është tërhequr në
Vjenë. Ndeshja e parë luhet më 2
apo 3 nëntor, ndërsa e kthimit më
5 apo 6 nëntor. Në ndeshjen e parë,
sipas shortit, Kosova është
mysafire. Kjo nënkupton që
ndeshja e kthimit, e që pritet të jetë
vendimtare, do të luhet në Kosovë.
Kosova synon avancimin në
raundin e dytë të kualifikimeve për
Botëror. Në short, Kosova ishte e
para në vazon e dytë. Ndërkohë
Ishujt Faroe ishin në vazon e parë,
përkatësisht në pozitën e gjashtë.
Azerbajxhani - Portugalia,
Sllovakia - Letonia, Islanda -
Izraeli, Greqia - Bosnjë-
Hercegovina, Ukraina -
Luksemburgu, Bullgaria - Italia,
Austria - Finlanda, Britania e
Madhe - Turqia janë çiftet e tjera të
raundit të parë kualifikues.
Selektori i Kosovës në hendboll

(femrat), Agron Shabani, ka
analizuar shortin e fazës së parë
kualifikuese për Botërorin 2023.
Kosova do të përballet me Ishujt
Faroe gjatë muajit nëntor. Ndeshja
e kthimit është në Kosovë dhe kjo
vlerësohet se na favorizon. “Në
bazë të rezultateve që i kishte me
Danimarkën dhe Rumaninë, ekipi
i Ishujve Faroe është afër nivelit

tonë. Liga e Ishujve Faroe është më
e fortë se e jona. Do të jetë sfidë e
vështirë për ne, por besoj që nëse
jemi të kompletuar, nuk kemi
lëndime, mund të kalojmë tutje.
Duhet marrë parasysh që ndeshja
e kthimit është në shtëpinë tonë.
Nuk do të jetë lehtë, por shpresoj
se mund të kalojmë Ishujt Faroe”,
ka theksuar Shabani.

Kosova luan me Ishujt Faroe
në kualifikimet për Botëror,
Shabani optimist 
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NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se D.P.T. Mobil Shop-Servis
“Ahmet” në Vushtrri, ka marrë vendim të shuajë biznesin me
nrb. 811110535, me pronar Ahmet Verbovci  dhe ka caktuar
likuidatorin për zhvillimin e procedurës së Likuidimit.
Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte Kreditore -
Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në afatin 30 ditor
nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa D.P.T. Mobil Shop-
Servis “Ahmet” në Vushtrri, donelo odluku o prestani rada sa
nrb. 811110535, me pronar Ahmet Verbovci  ujedno imenovao
Likvidatora o sprovodjenju postupka likfidacije.
Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i potrazivanja
u navedenoj firmi, da se jave u roku od 30 dana od dana
objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the D.P.T. Mobil Shop-
Servis “Ahmet” në Vushtrri, has come to the decision to quit
its business: 811110535, me pronar Ahmet Verbovci the
company has appointet a liquidator wsho is going to oversee
the liquidator process. All clients who have the mortgager –
mortgage accounts in this company are kindly request to show
up within 30 days starting from the day of newspaper
announcement- publication. 

 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government  
Ministria e Drejtësisë-Ministraskvo Pravde-Ministry of Justice 

 
Agjencia për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe të Konfiskuar / Agencija za 
Upravljane Zoplenjenom i Konfiskovanom Imovinom/Agency for Administration of 

Sequestrated and Confiscated Assets 

� “Nexi” SH.P.K. shpall të pavlefshme
certifikatën e TVSH-së, me nr. 330350380.

� Idriz Kajtazi shpall të pavlefshme
dokumentet e shkollës së mesme “Ismajl
Dumoshi” Obiliq.

� Erjon Gashi, shpall të pavlefshme
dëftesat e shkollës fillore “Zenel Hajdini” nga
kl. 6-9 Prishtinë.

� 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 <<

P R I S H T I N Ë
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Zyrtar ligjor  

(p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin e punës, 
presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i pajisjeve që paraqesin rrezik dhe 
të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të punës)  

Zyrtar për Teknologji Informative

niveli profesional
koeficienti shtatë (7)

pa afat të caktuar, me orar të plotë
Zyra për Shërbime të Përbashkëta në Gjykatë / zyra e Ndihmës administratorit në degë

i përgjigjet dhe i raporton Udhëheqësit Zyra për Shërbime të Përbashkëta në Gjykatë / 
Ndihmëadministratori në degë 

 nga Udhëheqësi i Zyres për Shërbime të Përbashkëta në Gjykatë / 
Ndihmëadministratori në degë

 Gjykatë /degë përkatëse 

Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit
plotësim i pozitave të lira sipas organogramit 

: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  
 

(përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të renditura për nga rëndësia dhe një përshkrim të përqindjes 
së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

(cilat pozita i raportojnë kësaj pozite dhe cilave pozita ju 
bënë vlerësim performance kjo pozitë, nëse ka)

Nuk ka  
 

(p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i autorizimit për 
shpenzime) 

Nuk ka  

niveli profesional
koeficienti shtatë (7)

pa afat të caktuar, me orar të plotë
Zyra për Mbështetje Juridike në Gjykatë / zyra e Ndihmës administratorit në degë

i përgjigjet dhe i raporton Udhëheqësit të Zyrës dhe gjyqtarit me të cilin punon në Gjykatë / 
gjyqtarit me të cilin punon dhe Gjyqtarit Mbikëqyrës në degë 

 nga Udhëheqësi i Zyrës në koordinim me gjyqtarin me të cilin punon/ gjyqtarin me 
të cilin punon dhe Gjyqtarin Mbikëqyrës në degë

 Gjykatë /degë përkatëse 

Pa Afat – përfshi periudhën provuese 1 vit
plotësim i pozitave të lira sipas organogramit 

: (përshkrim i shkurtër i qëllimit të pozitës dhe çka duhet të arrijë kjo pozitë)  
 

(përshkrim i shkurtër i detyrave kryesore, të rënditura për nga rëndësia dhe një përshkrim të përqindjes 
së kohës, e cila duhet të shpenzohet për secilën detyrë) 

(cilat pozita i raportojnë kësaj pozite dhe cilave pozita ju 
bënë vlerësim performance kjo pozitë, nëse ka)

Nuk ka 
(p.sh. buxheti për të cilin është përgjegjëse pozita përkatëse, niveli i autorizimit për 

shpenzime) 
Nuk ka  

 
(aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune)

 (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për ketë vend pune)

(aftësitë dhe shkathtësitë që kërkohen për ketë vend pune)

 (kualifikimet dhe përvoja që kërkohen për ketë vend pune)

(p.sh. rreziqet e jashtëzakonshme në vendin e punës, 
presionet fizike ose rreziqet nga ekspozimi ndaj substancave të rrezikshme ose përdorimi i pajisjeve që paraqesin rrezik dhe 
të cilat rezultojnë nga natyra e vendit të punës ose vendndodhja e vendit të punës)  
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Pravni službenik  

 (potrebna kvalifikacija i iskustvo za ovo radno mesto)

(npr. ekstremne opasnosti na radnom mestu, fizi ki 
pritisak ili opasnosti od izlaganja opasnim materijama ili upotrebe opasne opreme koje proizilaze iz prirode radnog 
mesta ili lokacije radnog mesta). 

Službenik za Informacionu tehnologiju

profesionalni nivo 
koeficijent  (7)

neodre eno vreme, puno radno vreme
Kancelarija za zajedni ke usluge u sudu / kancelarija pomo nika administratora u 

ogranku
 Odgovara i izveštava Rukovodiocu Kancelarije za zajedni ke usluge u sudu  

 od strane rukovodioca Kancelarije za zajedni ke usluge / Pomo nik administratora u 
ogranku

 Sud /relevantni ogranak 

Neodre eno – uklju uju i 1. godinu probnog perioda
popunjavanje slobodnih pozicija na osnovu organograma 

: (kratak opis pozicije i šta ova pozicija treba da postigne)  

(kratak opis glavnih zadataka, rangiranih po važnosti i opis procenta vremena koje treba provesti 
za svaki zadatak) 

profesionalni nivo 
koeficijent  (7)

neodre eno vreme, puno radno vreme 
Kancelarija za pravnu podršku u Sudu / kancelarija pomo nika administratora u 

ogranku 
 odgovora i podnosi izveštaj rukovodiocu kancelarije i sudiji sa kojim radi u sudu / sudiji sa kojim radi i 

nadzornom sudiji u ogranku   
 od strane rukovodioca kancelarije u koordinaciji sa sudijom sa kojim radi/sudijom sa 

kojim radi i nadzornim sudijom u ogranku 
 Sud /relevantni ogranak 

Neograni eno – uklju uju i probni period od 1. godine
popunjavanje slobodnih pozicija na osnovu organograma   

(kratak opis svrhe pozicije i šta ova pozicija treba da postigne) 
 

(kratak opis  glavnih dužnosti raspore eno po važnosti i opis procenta vremena koje treba 
potrošiti na svaku dužnost) 

(koje pozicije odgovaraju ovoj poziciji i kojim 
pozicijama obavlja ocenjivanje radnog u inka ova pozicija, ako ima) 

Nema  
(npr.budžet za koju je odgovorna  doti na pozicija, nivo ovlaš enja za 

rashode) 
Nema  

 
(potrebne veštine i sposobnosti za ovo radno mesto)

(koje pozicije izveštavaju ovoj poziciji i kojim pozicijama 
obavlja ocenjivanje radnog u inka ova pozicija, ako ih ima)

Nema 
(npr. budžet za koji je odgovorna ova pozicija, nivo ovlaš enja za rashode) 

Nema 
(veštine i sposobnosti potrebne za ovo radno mesto)

 (kvalifikacije  i iskustvo koje se zahteva za ovo radno mesto)

(npr. vanredne opasnosti na radnom mestu, fizi ki 
pritisak ili rizici od izlaganja opasnim materijama ili upotrebe opasne opreme, koje proizilaze iz prirode radnog 
mesta ili lokacije radnog mesta) 
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