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KIEV, 24 KORRIK - Shtetet e
Bashkuara dhe aleatët e saj
perëndimorë mund t’i
dërgojnë Ukrainës deri në 30
sisteme raketash me shumë
lëshime që kanë qenë shumë
efektive deri më tani në
shkatërrimin e depove të
armëve ruse, tha një
kongresmen i lartë amerikan.
Adam Smith, kryesues i
Komitetit të Shërbimeve të
Armatosura të Dhomës së
Përfaqësuesve, i tha “Radios
Evropa e Lirë” se qëllimi
aktual është rritja e numrit të

sistemeve raketore të
vendosura në Ukrainë në 25-
30.
Smith i bëri komentet gjatë një
vizite në Kiev. Ai është një prej
disa anëtarëve të Kongresit që
u takua me udhëheqësin
ukrainas Volodymyr Zelensy.
Ukraina ka kërkuar të paktën
50 nga sistemet e raketave me
precizitet të lartë, duke
përfshirë sisteme raketore
M270, sistemin e shumëfishtë
të raketahedhësve (MLRS) dhe
sisteme taketore me
lëvizshmëri të lartë M142

(HIMARS).
Sistemet mund të lëshojnë
raketa shumë prapa linjave të
armikut me një saktësi prej
disa metrash, duke i bërë ato
shumë efektive.
ShBA-ja ka dorëzuar tashmë
një numër sistemesh HIMARS
në Ukrainë dhe së fundmi ka
miratuar dërgimin e katër të
tjerëve. Aleatët perëndimorë
kanë dorëzuar disa M270 në
Ukrainë.
Smith nuk dha një kornizë
kohore për dorëzimin e
sistemeve të mbetura.

Perëndimi synon të dërgojë deri në 30 sisteme
raketash në Ukrainë

NJU-JORK, 24 KORRIK -
Përfaqësuesit e OKB-së për
Afganistanin kanë vizituar
juglindjen e vendit për të
diskutuar për “dërgimin e
shpejtë të ndihmës
humanitare” në rajonin ku
qindra njerëz humbën jetën
nga një tërmet i fuqishëm
muajin e kaluar.
Markus Potzel dhe Ramiz
Alakbarov, zëvendëspërfaqësues
të posaçëm të sekretarit të
përgjithshëm të OKB-së për
Afganistanin, u takuan me
Sirajuddin Haqqani, ushtruesin
e detyrës të ministrit të Punëve

Brendshëm të qeverisë së
udhëhequr nga talebanët dhe
liderët lokalë në provincën
Khost më 22 korrik, njoftuan
mediet afgane.
Në një mbledhje ku morën
pjesë edhe familje të prekura
nga tërmeti, zyrtarët e OKB-së
u zotuan ta përshpejtojnë
shpërndarjen e ndihmës për
viktimat.
Misioni i Asistencës së
Kombeve të Bashkuara në
Afganistan tha në “Twitter” se
një ekip i OKB-së “është në
terren duke ofruar gjëra
themelore shumë të

nevojshme, duke përfshirë
ushqimin, ujin, kujdesin
mjekësor dhe strehimore të
përkohshme, për
komunitetet dhe familjet e
prekura”.
Tërmeti me magnitudë 5.9
goditi më 22 qershor fshatrat
në provincat Paktika dhe
Khost, duke rrafshuar
shtëpitë dhe duke shkaktuar
rrëshqitje dheu.
Të paktën 1 150 njerëz
humbën jetën nga tërmeti
dhe qindra të tjerë u lënduan.
Dhjetëra mijëra të tjerë
mbetën të pastrehë.

Përfaqësuesit e OKB-së vizitojnë zonat e prekura
nga tërmeti në Afganistan

LONDËR, 24 KORRIK -
Kryeministri britanik në
largim, Boris Johnson, i tha
presidentit ukrainas
Volodymyr Zelensky në një
telefonatë se mbështetja
britanike për Ukrainën “nuk
do të lëkundet” pavarësisht
se kush do të bëhet
kryeministri i ardhshëm i
vendit të tij.
Johnsoni “theksoi
vendosmërinë e
vazhdueshme të Mbretërisë
së Bashkuar për ta

mbështetur popullin
ukrainas” dhe tha se ajo nuk
do të lëkundet edhe pasi
Partia Konservatore ta
zgjedhë zëvendësuesin e tij.
Ai njoftoi për dorëheqje më 7
korrik mes një vale
skandalesh dhe dezertimesh
nga ministrat e kabinetit të
tij.
Johnsoni tha se do të
qëndrojë në postin e tij derisa
partia të zgjedhë një
udhëheqës të ri në shtator.
Dy kandidatët që

konkurrojnë për ta
zëvendësuar atë, ish-ministri
i Financave, Rishi Sunak dhe
sekretarja e Jashtme, Liz
Truss, kanë thënë të dy do të
mbajnë mbështetje të fortë
diplomatike dhe ushtarake
për Kievin.
Johnsoni ka qenë një nga
mbështetësit më aktivë dhe
më të zëshëm të Ukrainës. Ai
ka vizituar Kievin dy herë që
nga fillimi i luftës dhe ka
dhënë miliardë paundë
ndihmë ushtarake.

Johnson: Pavarësisht se kush vjen pas meje,
mbështetja për Ukrainën nuk do të lëkundet

Gjenevë, 24 korrik - Përhapja
e lisë së majmunëve është
shpallur emergjencë globale
shëndetësore nga Organizata
Botërore e Shëndetësisë.
Klasifikimi është alarmi më i
lartë që mund të lëshojë
OBSh-ja dhe pason një rritje
të rasteve në mbarë botën. Ai

erdhi në fund të takimit të
dytë të komitetit të urgjencës
të OBSh-së për virusin.
Më shumë se 16 000 raste janë
raportuar tani nga 75 vende,
tha drejtori i përgjithshëm i
OBSh-së, Tedros Adhanom
Ghebreyesus.
Ka pesë vdekje deri më tani,

shtoi ai. 
Aktualisht ekzistojnë vetëm
dy emergjenca të tjera të tilla
shëndetësore - pandemia e
koronavirusit dhe përpjekjet e
vazhdueshme për ta zhdukur
poliomielitin.
Tedros tha se komiteti i
urgjencës nuk ishte në

gjendje të arrinte një
konsensus nëse shpërthimi i
lisë së majmunëve duhet të
klasifikohej si një emergjencë
shëndetësore globale.
Megjithatë, ai tha se
shpërthimi ishte përhapur
me shpejtësi në mbarë botën
dhe se ishte me të vërtetë një

shqetësim ndërkombëtar.
“Vlerësimi i OBSh-së është se
rreziku i lisë së majmunëve
është në nivel mesatar
globalisht dhe në të gjitha
rajonet, me përjashtim të
rajonit evropian, ku ne e
vlerësojmë rrezikun si të
lartë”, shtoi ai.

OBSh-ja e shpallë linë e majmunëve emergjencë globale
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PRISHTINË, 24 KORRIK (ER) -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka pritur në takim të
dielën kryesuesin ekzekutiv të
Atlantic Council, gjeneralin
James Jones, themeluesin dhe
kryesuesin e Fondacionit
Malama Ka’u, Mel Yokoyama, si
dhe ish-ministrin e Mbrojtjes
së Republikës së Shqipërisë,
Fatmir Mediu.
Ata kanë diskutuar për
zhvillimet politike, mundësitë
për investime dhe çështjet e
sigurisë në Kosovë e rajon.
Kryeministri Kurti e njoftoi
gjeneralin Jones për
përparimin përgjatë një të
tretës së mandatit qeverisës,
duke vënë theksin te stabiliteti
institucional, indikatorët
pozitivë ekonomikë dhe
demokratikë.
Ai veçoi renditjen e Kosovës në
vendin e parë sa i përket
sundimit të ligjit në Ballkan,
sipas World Justice Project,
ngritjen për 17 vende sa i
përket luftës kundër
korrupsionit, sipas
Transparency International

dhe ngritjen për 17 vende më
lart sa i përket lirisë së medieve
sipas Reporterëve pa Kufij.
“Si aleat dhe mik i
pashmangshëm, na duhet
ndihma e Shteteve të
Bashkuara të Amerikës për t’u
bërë pjesë e Programit
Partneriteti për Paqe të NATO-
s, derisa të bëhemi anëtar i
plotë i NATO-s”, tha
kryeministri Kurti, ndërsa
potencoi rritjen e buxhetit për
mbrojtje për 52 për qind dhe
bashkëpunimin shumë të mirë
dhe pjesëmarrjen në misione e
stërvitje të përbashkëta të
Forcës së Sigurisë së Kosovës
me ushtrinë amerikane dhe me
NATO-n.
Kryeministri theksoi
përkushtimin e qeverisë për
nxitjen e investimeve
nëpërmjet zhvillimit të
qëndrueshëm ekonomik e
social dhe tolerancës zero ndaj
krimit e korrupsionit.
Gjenerali Jones ka qenë
komandant suprem i Aleancës
për Evropë dhe ish-këshilltar
për siguri kombëtare të

presidentit të ShBA-së. Ai ka
mbështetur anëtarësimin e
Shqipërisë në NATO dhe është
iniciator i iniciativës së tre
deteve Baltik, Mesdhe dhe Deti

i Zi, ku janë të përfshira të
gjitha vendet e Evropës
Qendrore për investime në
infrastrukturë, energji dhe
teknologji.

Në takim ishin edhe deputetja
e Kuvendit të Republikës së
Kosovës, Shqipe Selimi dhe
këshilltari i kryeministrit Kurti,
Lulëzon Jagxhiu.

Kurti: Kosova në vendin e parë sa i përket
sundimit të ligjit në Ballkan

PRISHTINË, 24 KORRIK -
Ambasadori i Italisë në Kosovë,
Antonello De Riu, ka shprehur
optimizëm se nën presidencën
çeke do të jepet hapi i parë për
liberalizimin e vizave për
Kosovën.
Ai ka thënë se vendi i tij
mbështet fuqishëm largimin e
regjimit të vizave për qytetarët e
Kosovës.
Diplomati italian ka thënë se e
përkrah dialogun Kosovë -
Serbi, derisa ka theksuar se
integrimi evropian është i
vështirë për dy shtete që kanë
çështje kritike mes vete.
“Qëndrimi i Italisë për
liberalizimin e vizave është i
qartë që nga fillimi. Italia e
përkrah liberalizimin e vizave
edhe ngaqë Kosova ka mbetur i
vetmi vend i Ballkanit
Perëndimor që i nënshtrohet
kësaj disipline. Qytetarët
kosovarë e njohin edhe natyrën
e procedurave brenda BE-së,
por sigurisht e dinë se Italia do
të vazhdojë ta mbështesë

qëndrimin e Kosovës me
partnerët evropianë, duke u
munduar që t’i bindë partnerët
e fundit të cilët ende s’kanë
marrë një vendim sa i përket
kësaj. Shpresojmë se me
presidencën çeke do të mund të
jepet një hap i parë i
rëndësishëm për të nisur këtë
proces, fatkeqësisht deri tash të

bllokuar”, ka thënë ai.
Duke folur për dialogun,
ambasadori De Riu ka thënë se
parimi i palës kosovare për
njohje reciproke nuk ka qenë i
përfshirë në fillim të dialogut.
Sipas tij, dy vendet duhet të
kenë parasysh se vetëm përmes
gjetjes së një zgjidhje do të kenë
të ardhme evropiane. “Para së

gjithash, e dimë se qëndrimet
reciproke të Serbisë dhe
Kosovës janë të prekura nga një
histori e të së kaluarës,
njëkohësisht që të dyja vendet
duhet të kenë të qartë se vetëm
përmes një dialogu, ku mbrapa
tij qëndron mbështetja e
vendeve të BE-së, do të mund të
arrijnë të shkojnë drejt shtegut

të integrimit evropian. Në anën
tjetër, është e vështirë të
imagjinojmë integrim evropian
mes dy vendeve që vazhdojnë të
kenë çështje kritike. Politika
është arti i së mundshmës,
mjafton të ushtrohet ky parim
nga pala e Kosovës dhe nga ajo
serbe, pastaj mund të arrihet në
një përfitim konkret, i cili sjell
drejt integrimit evropian, sepse
përfitimi, para së gjithash, do të
jetë i qytetarëve. Fjala është për
një parim (njohja reciproke), i
cili është ngritur disa herë nga
autoritetet e Kosovës edhe nëse
në fillim nuk ishte i përfshirë kur
ka filluar dialogu. Dialogu synon
të krijojë, të vendosë tjegullat
për të ndërtuar një objekt i cili
pastaj duhet kohë detyrimisht
duhet të arrijë t’i normalizojë
raportet”, ka thënë ai.
Ndërsa lidhur me
bashkëpunimin Itali - Kosovë,
ambasadori De Riu ka thënë se i
njëjti duhet të thellohet më tej,
derisa ka treguar disa nga
investimet italiane në Kosovë.

Ambasadori italian, optimist 
për liberalizimin e vizave për Kosovën

PRISHTINË, 24 KORRIK (ER) -
Kryetari i AAK-së, Ramush
Haradinaj, ka thënë se mbi
900 intervenime kanë kryer
zjarrfikësit tanë vetëm në
rajonin e Prishtinës që nga
fillimi i këtij viti, e vitin e
kaluar mbi 2 000
intervenime.

Ai ka theksuar se përpos
mungesës së stafit, që vërehet
më së shumti tani gjatë
sezonit veror, nga
mosaprovimi i Ligjit të Pagave
ky sektor është dëmtuar mbi
400 mijë euro. “Paga bazë e
zjarrfikësit vazhdon të mbetet
430 euro, e me ligj

planifikohej të ngrehej në 736
euro, shto kësaj edhe rritjen
çdo vit, krahas inflacionit.
Qeveria po i hyn në hak secilit
që shërben për shtetin tonë,
që rrezikon jetën çdo ditë për
t’i mbrojtur qytetarët”, ka
shkruar Haradinaj në
“Facebook”.

Haradinaj: Mosaprovimi i Ligjit të Pagave ka dëmtuar sektorin e zjarrfikësve mbi 400 mijë euro
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TIRANË, 24 KORRIK - Do të jem
shërbëtor i popullit tim,
përfaqësues i unitetit tonë
kombëtar. Ishte kjo deklarata
e presidentit të ri të
Republikës së Shqipërisë,
Bajram Begajt. Ai falënderoi
Ilir Metën për përmbushjen e
detyrës, ndërsa shprehu
angazhimin e tij me
përgjegjësinë që mban ndaj

qytetarëve dhe partnerëve të
Shqipërisë. “Do të jem
mbështetës i palëkundur i
rrugëtimit euroatlantik për të
gjithë shqiptarët e Shqipërisë,
Kosovës, Maqedonisë së
Veriut, Malit të Zi, Luginës së
Preshevës”, ka thënë Begaj, i
cili çmoi dialogun,
bashkëpunimin dhe debatin.
Presidenti i ri u zotua se në
interesin e përbashkët mbetet
konsolidimi i institucioneve e
si, rrjedhojë, inkurajon çdo

veprim për marrëdhënie të
shëndosha mes institucioneve
Kushtetuese.
Sa i takon konferencës së parë
ndërqeveritare, Begaj tha se
është një arritje e madhe e
Shqipërisë dhe shqiptarëve.
Sipas tij, negociatat janë
vetëm fillimi i një kapitulli të ri.
Yuri Kim dhe Joseph Borrell
kanë uruar presidentin e ri të
Republikës së Shqipërisë.
Bajram Begaj.
Diplomatët kanë shprehur

entuziazëm sa i takon vijimit të
punës me presidentin. “Ne
mezi presim të punojmë me
presidentin Begaj për thellimin
e partneritetit të qëndrueshëm
ShBA - Shqipëri, për forcimin e
demokracisë së Shqipërisë dhe
për mbrojtjen e paqes dhe
sigurisë si aleatë të NATO-s”, ka
shkruar Kim në rrjetet sociale,
ndërsa ka shtuar dhe
hashtagun “krah për krah”.
“Mandati juaj fillon pasi vendi
juaj ka arritur një moment

historik në rrugën e tij drejt BE-
së. Ne mezi presim të
vazhdojmë të ecim përpara në
rrugën tonë të përbashkët në
BE”, u shpreh Borrell.
Bajram Begaj u zgjodh
presidenti i ri i Republikës së
Shqipërisë në muajin prill. Në
votimin që u krye në seancën
plenare në Kuvend, morën
pjesë 83 deputetë.
Ai u zgjodh me 78 vota për,
teksa 4 deputetë votuan
kundër dhe pati një abstenim.

Bajram Begaj merr zyrtarisht
detyrën e presidentit të Shqipërisë

PRISHTINË, 24 KORRIK (ER) -
Kryeministri Albin Kurti gjatë
ditës së diel ka vizituar
ambientet e Aeroportit
Ndërkombëtar “Adem Jashari”,
ku është takuar me
bashkatdhetarët që po vijnë
për pushime në vendin tonë.
Ai me këtë rast ka folur edhe
për rolin e mërgatës së
Kosovës për çlirimin e
Kosovës. “Sot e vizitova
aeroportin e Prishtinës dhe
bashkëbisedova me
bashkatdhetarët tanë të cilit
porsa kishin aterruar dhe po
prisnin ta merrnin bagazhin
dhe të shkonin në vendlindjen
e tyre. Bashkëbiseduam për
shërbimet në aeroport,
gjithashtu edhe për shpresat e
tyre për të ardhmen. Qeveria e
Republikës së Kosovës së
fundmi ka marrë një vendim
që i inkurajon bashkatdhetarët
tanë të angazhohen për
gjashtë muaj në Ministrinë e
Punëve të Jashtme dhe

Diasporës në kuadër të
programit të diplomacisë
qytetare”, ka thënë Kurti.
Ai gjatë kësaj vizite u ndal edhe
te sportelet e telefonisë mobile
“Vala”, ku foli për ofertën e
kësaj kompanie dhe të
platformës “e-Kosova”.
“Gjithashtu edhe në e-Kosova
ne ofrojmë nxjerrjen online të
certifikatave të gjendjes civile,
të ekstraktit të lindjes, të
martesës që, po ashtu, është
një lehtësim për
bashkatdhetarët tanë, të cilëve
ne u kemi shumë borxh për
shkak se ata me kërkesën e
tyre, aftësinë e tyre, historikun
e tyre, e kanë ndihmuar në
mënyrë të jashtëzakonshme
edhe çlirimin e Kosovës, por
edhe zhvillimin e
demokratizimit të saj, prandaj
oferta jonë me ‘Valën’ është
një mënyrë se si përpiqemi të
lajmë një pjesë të vogël të
borxhit që e kemi ndaj tyre”, ka
thënë Kurti.

Kurti takon bashkatdhetarët në aeroport: 
U kemi shumë borxh për çlirimin e Kosovës
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Mal QORRAJ

SKENDERAJ, 24 KORRIK - Kryetari i
Nismës Socialdemokrate,
Fatmir Limaj, së bashku me
bashkëpunëtorë, ka qenë për
vizitë në familjen e presidentit
Hashim Thaçi. Si gjithmonë,
baca Haxhi i ka pritur me
gëzim e zemrën plotë me
dashamirësi dhe ngrohtësi

prindërore. “Përherë te baca
Haxhi e djemtë e tij shohim
krenari e burrëri. Ky prind
luftëtari e di më mirë se
kushdo, se ajo që po ndodh në
Hagë vazhdon të jetë çmim i
lirisë që po paguhet nga
presidenti me bashkëluftëtarët
tanë. Prandaj, prindërit,
fëmijët dhe familjet e tyre janë
të fortë, kokëlartë e krenarë
për  ata që e udhëhoqën

Kosovën drejt lirisë dhe
pavarësisë. Krenar me UÇK-në
dhe luftën e saj të drejtë, të
pastër e të lavdishme”, ka
thënë Limaj.
Lideri i Nismës, po ashtu, ka
vizituar në Klinë edhe familjen
e bashkëluftëtarit Rexhep
Selimi. “Për dy vjet ai bashkë
me disa nga shokët tanë po
vazhdon të mbahet në Hagë,
në mbrojtje të luftës së
lavdishme të ushtrisë sonë

çlirimtare.
Me dy vëllezërit e Rexhës, Ilaz
e Naim Selimin,
bashkëbiseduam rreth besimit
tonë të madh, se figurat kyçe të
UÇK-së do të kthehen
fitimtarë e triumfues ndaj
shpifjeve e fabrikimeve që janë
bërë kundër luftës së drejtë të
UÇK-së. Krenar me UÇK-në
dhe luftën e saj të drejtë, të
pastër e të lavdishme”, ka
deklaruar Limaj.

Limaj: Figurat kyçe të UÇK-së 
do të kthehen fitimtarë 

PRISHTINË, 24 KORRIK - Ish-kreu i
Lidhjes Demokratike të
Kosovës, Isa Mustafa, e ka
vlerësuar lart iniciativën e
kryeministrit të Shqipërisë, Edi
Rama, për hartimin dhe
aprovimin e një Rezolute
kundër raportit të Dick Martyt.
Në një përgjigje për Gazetën
Express, Mustafa ka thënë se
raporti i senatorit zviceran ka
rezultuar i pavërtetë dhe me
pasoja për Kosovën, prandaj
ish-kryeministri Mustafa
potencon se Rezoluta në
Kuvendin e Shqipërisë është në
anën e të vërtetës, anë kjo në të
cilën duhet të rreshtohen edhe
institucionet e Republikës së
Kosovës.
“E vlerësoj si një veprim
shtetëror të përgjegjshëm dhe
të bazuar. Raporti i Dick Martit
atakon UÇK-në - Kosovën dhe
Shqipërinë lidhur me
trafikimin e organeve
njerëzore, gjë që ka rezultuar i
pavërtetë dhe shumë i
dëmshëm. Prandaj rezoluta e
Kuvendit të Shqipërisë është

në anën e së vërtetës. Edhe
institucionet e Kosovës duhet
të rreshtohen kah e vërteta”, ka
thënë Mustafa.

Mustafa ka pasur disa fjalë
edhe për presidenten e vendit,
Vjosa Osmani, e cila ka thënë
se nuk duhet harruar se kush
kishte insistuar dhe kush
kishte bërë presion për
themelimin e Gjykatës
Speciale.
Isa Mustafa ka thënë se nuk
është e vërtetë që e kanë shtyrë
përpara themelimin e Gjykatës
Speciale njerëzit që sot po
mbahen në paraburgim në
Hagë. Ish-kryeministri thotë se
është papërgjegjësi të thuhet
një deklaratë e tillë nga liderët
e Kosovës.
Mustafa thotë se Specialen e
kanë shtyrë përpara
ndërkombëtarët dhe se ata
janë shprehur qartë që nëse
nuk e bën Kosova, do të
themelohet një gjykatë nga
Këshilli i Sigurimit me nismën
e Rusisë dhe Kinës dhe se një

gjë e tillë nuk do të
kundërshtohet nëse Kosova
nuk e themelon. “Duhet të
theksoj se nuk është e vërtetë
se njerëzit që sot po gjykohen
mbi bazën e raportit të Dick
Martit dhe deputetëve rusë
janë ata që e kanë shtyrë
përpara themelimin e Gjykatës
Speciale. Është e
papërgjegjshme të thuhet
kështu nga liderët e Kosovës.
Gjykatën e kanë shtyrë përpara
ndërkombëtarët. Janë
shprehur qartë, ose

themelojeni ju ose do ta
themelojë Këshilli i Sigurimit
me iniciativë të Rusisë dhe të
Kinës, dhe se këtë iniciativë
nuk do ta kundërshtojmë në
qoftë se ju nuk e themeloni”, ka
thënë Isa Mustafa.
Mustafa, teksa përmendur
presionin ndërkombëtar, thotë
se Gjykata Speciale nuk është
themeluar pse ka bërë presion
Hashim Thaçi, por se është
krijuar si rezultat i presionit të
ShBA-së dhe BE-së për ta
shmangur përfshirjen e Rusisë

në caktimin e mandatit,
fushëveprimit dhe
kohëzgjatjes së saj.
Ish-kryetari i LDK-së thotë se
në këtë çështje Hashim Thaçi
ishte treguar burrështetas i
ndërgjegjshëm. “Prandaj
themelimi i saj nuk është bërë
se ka bërë presion Thaçi, por se
kanë bërë presion ShBA-ja dhe
BE-ja dhe se është evituar që
kjo gjykatë të mos jetë nën
autoritetin rus për ta caktuar
mandatin, fushëveprimin dhe
kohëzgjatjen e saj. Në këtë
aspekt ish-presidenti Thaçi
është treguar burrështetas i
ndërgjegjshëm”, ka thënë
Mustafa.
Në fund ish-kryeministri ka
thënë se e përgëzon Kuvendin
e Shqipërisë për votimin e një
rezolute të tillë dhe kreun e
qeverisë shqiptare për nismën
e ndërmarrë. “E përgëzoj
Kuvendin e Shqipërisë për
votimin e Rezolutës dhe
kryeministrin Rama për
inicimin e saj!”, ka përfunduar
Isa Mustafa.

Mustafa: Papërgjegjësi të thuhet se presioni i Thaçit
e solli Specialen. E përgëzoj Ramën për Rezolutën

FATMIR LIMAJ VIZITON FAMILJEN E PRESIDENTIT HASHIM THAÇI DHE FAMILJEN E REXHEP SELIMIT

Kryetari i Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj,
së bashku me bashkëpunëtorë, ka vizituar familjen
e presidentit Hashim Thaçi dhe familjen e Rexhep
Selimit. Të dy këta po mbahen në paraburgim në
Hagë. Limaj ka theksuar se figurat kyçe të UÇK-së
do të kthehen fitimtarë e triumfues ndaj shpifjeve
e fabrikimeve që janë bërë kundër luftës së drejtë
të UÇK-së
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PRISHTINË, 24 KORRIK - Kosova
ka regjistruar tri viktima dhe
978 raste të reja me
koronavirus, ka njoftuar
Ministria e Shëndetësisë
(MSh) më 24 korrik.
Rastet e reja dalin pas
testimit të 2 546 mostrave
apo 38.41 për qind e tyre

dolën pozitivë për
sëmundjen Covid-19.
Në 24 orët paraprake janë
shëruar 1 083 persona,
njoftoi MSh-ja.
Raste aktive me koronavirus
në Kosovë janë 9 300.
Edhe të shtunën kanë
humbur jetën katër persona

si pasojë e infektimit me
koronavius.
Kosova së fundmi po
regjistron rritje të rasteve me
koronavirus, gjë që ka shtyrë
autoritetet të bëjnë thirrje
për mbajtjen e maskave në
ambiente të mbyllura dhe që
qytetarët të vaksinohen.

Tri viktima dhe rreth 1 000 raste të reja me Covid-19 në Kosovë

Policia e Kosovës e gatshme për zbatimin 
e reciprocitetit me Serbinë për letërnjoftime

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 24 KORRIK - Policia e
Kosovës, bazuar në vendimin e
qeverisë të muajit qershor, i cili
ka të bëjë me kalimin e kufirit
shtetëror me dokument të
identifikimit personal të lëshuar
nga autoritetet e Serbisë, ka bërë
të gjitha përgatitjet e nevojshme
policore në zbatim të këtij
vendimi. Sipas PK-së, ashtu siç
parashihet me vendim, nga 1
gusht 2022 çdo person që
paraqitet për kalim të kufirit
shtetëror me dokument të
identifikimit personal të lëshuar

nga autoritetet e Serbisë do të
pajiset në pikëkalimet kufitare
me një dokument hyrje/dalje që
përkohësisht e zëvendëson
përdorimin e dokumentit të tillë.
Dokumenti hyrje/dalje do të
krijojë bazë për qarkullim në
territorin e Republikës së
Kosovës dhe për shfrytëzim
brenda institucioneve
shtetërore. “Me qëllim të
zbatimit të vendimit,
mundësimit të pajisjes më të
shpejtë me dokument
hyrje/dalje për qytetarët që kanë
nevojë, shmangies së pritjeve
dhe mundësimit të qarkullimit
më të lehtë kufitar, Policia e

Kosovës ka bërë të gjitha
përgatitjet e nevojshme policore
si në aspektin e burimeve
njerëzore, po ashtu edhe në ato
teknike e logjistike”, thuhet në
njoftim.
Policia e Kosovës thotë se, sipas
detyrës, do të bashkëpunojë
ngushtë me institucionet
kompetente në interes të
zbatimit të vendimit dhe të të
gjithë qytetarëve pa dallime.
Çdo person që paraqitet për
kalim të kufirit shtetëror të
Republikës së Kosovës nga data 1
gusht 2022 me dokument
identifikimi personal të lëshuar
nga autoritetet e Serbisë do të

pajiset me dokument
hyrje/dalje.
Dokumenti për hyrje/dalje do ta
zëvendësojë dokumentin e
identifikimit personal gjatë
hyrjes dhe qarkullimit në
territorin e Republikës së Kosovës
si dhe për shfrytëzim në
institucionet shtetërore të
Republikës së Kosovës.
Dokumenti për hyrje/dalje do të
lëshohet në të gjitha pikat e
kalimit kufitar tokësor dhe ajror.
Dokumenti për hyrje/dalje ka afat
vlefshmërie nëntëdhjetë (90) ditë.
Me dokument për hyrje/dalje
pajisen edhe personat e moshës
nën 16 vjet, të cilët nuk kanë

dokument identifikimi, me kusht
që ta kenë me vete certifikatën e
lindjes me fotografi.
Qeveria e Kosovës muajin e
kaluar ka marrë vendim që të
aplikojë reciprocitet ndaj Serbisë
për letërnjoftim. Sipas vendimit,
qytetarët serbë që hyjnë në
Kosovë do të pajisen me një
fletëdeklarim që përkohësisht e
zëvendëson përdorimin e
dokumenteve zyrtare të
identifikimit.
Fletëdeklarimi do të krijojë bazë
për qarkullim në territorin e
Republikës së Kosovës dhe për
shfrytëzim brenda institucioneve
shtetërore.

PRISHTINË, 24 KORRIK -
Ministria e Punëve të
Brendshme u ka bërë thirrje
qytetarëve serbë që t’i
zëvendësojnë target në RKS
(Republika e Kosovës). “Nga
data 1 gusht 2022 deri më 30
shtator 2022 do të fillojë
organizimi i procesit për
regjistrimin e targave ilegale
në ato RKS, në të gjitha
Qendrat për Regjistrimin e
Automjeteve”, thuhet në
njoftimin e 23 korrikut të
kësaj ministrie. 
Sipas MPB-së, brenda këtij
afati qytetarët do të kenë

mundësinë që të jenë
përfitues të shumë
lehtësirave për kthimin e
mjeteve të tyre në targa RKS.
Bëhet fjalë për vetura me
targa KM (Mitrovicë e
Kosovës), PR (Prishtinë), GL
(Gjilan), PZ (Prizren). Sipas
njoftimit, qytetarët që
zëvendësojnë target do të
lirohen nga: taksat doganore,
taksa administrative në
Qendrën e Regjistrimit të
Automjeteve, tarifa për targën
dhe tarifa për pajisje me
certifikatë për regjistrimin e
mjetit.

Heqja e këtyre tabelave ishte
paraparë në Marrëveshjen
për Lirinë e Lëvizjes, të cilën
Kosova dhe Serbia e arritën
në vitin 2011, por ajo nuk u
zbatua asnjëherë në veri të
Kosovës. Prishtina zyrtare
deri vitin e kaluar ka toleruar
përdorimin e targave KM,
edhe pse i konsideronte të
paligjshme.
Vlerësohet se në veri të
Kosovës janë rreth 10 000
vetura me targa KM, të cilat
janë lëshuar nga Zyra serbe e
Policisë për Mitrovicën, me
seli në Rashkë, qytet në Serbi.

MPB-ja u bënë thirrje qytetarëve serbë t’i zëvendësojnë targat në RKS
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PRISHTINË, 24 KORRIK - Çdo qytetar
dhe biznes në Kosovë që planifikon
të marrë kredi shumë shpejt do të
përballet me norma më të larta të
interesit. Kjo pritet të ndodhë pasi
Banka Qendrore Evropiane për
herë të parë pas 11 vjetësh ka
vendosur t’i rrisë normat e interesit
në përpjekjeje për ta kontrolluar
rritjen e inflacionit në Eurozonë.
Siç ka bërë me dije ky institucion
më 21 korrik, aktualisht janë rritur
normat kyçe të interesit për 0.5 për
qind në 0.0 për qind, ndërsa
planifikohen edhe rritje të tjera
gjatë vitit.
Sipas Bankës Qendrore Evropiane,
kur çmimet në ekonomi rriten
shpejt, domethënë kur inflacioni
është shumë i lartë, rritja e
normave të interesit ndihmon në
rikthimin e inflacionit në objektivin
prej 2-përqindësh, në një periudhë
afatmesme. “Kjo është arsyeja
përse ne kemi rritur normat e
interesit: për të dërguar mesazhin
se nuk do të lejojmë që inflacioni të
qëndrojë mbi 2 %”, thuhet në
shpjegimin e Bankës Qendrore
Evropiane.
Rritja e këtyre normave nuk shkon
në favor të qytetarëve.
Këtë e konfirmon edhe eksperti
financiar në Kosovë, Milazim
Abazi. Ai parasheh që bankat që
operojnë në Kosovë shumë shpejt
t’i rrisin normat e interesit për
kreditë që ua japin qytetarëve dhe
bizneseve. “Sigurisht se do të ketë
rritje të interesit nga bankat
komerciale në Kosovë, ndoshta jo

shumë, por do të ketë rritje”, thotë
ai.
Për më tepër, shton Abazi, rritja e
interesit do të prekë jo vetëm
kreditë e reja, por edhe ato që janë
dhënë më herët, sepse vendimi i
Bankës Qendrore Evropiane, më 21
korrik, ka rritur edhe të
ashtuquajturën normë Euribor.
Euribor është normë mesatare e
interesit, në bazë të së cilës bankat
evropiane marrin fonde hua nga
njëra-tjetra. “Për shembull, një
kredimarrës ka marrë më herët në
një bankë komerciale kredi me 3
për qind interes, plus Euribor. Deri
tash ai [Euribori] ka qenë zero dhe
tani do të jetë 0.5 ose 1 për qind
dhe, automatikisht, edhe kreditë e
vjetra do të shtrenjtohen për 1 për
qind. Pra, ato kredi që janë të
kontraktura me këtë bazë”,
shpjegon Abazi.
Në Kosovë veprojnë 11 banka
komerciale dhe vlera e kredive në
to ka arritur në 4 miliardë euro.
Në bazë të ligjeve dhe rregulloreve
në fuqi, bankat komerciale në
Kosovë i përcaktojnë individualisht
normat e interesit bazuar në
politikat e tyre afariste.
Të dhënat e Bankës Qendrore të
Kosovës tregojnë se norma
mesatare e interesit në kredi në
muajin janar ka qenë 5.66 %; në
muajin shkurt 5.9 %; në muajin
mars 5.80 %; në muajin prill 5.77 %
dhe në muajin maj 5.82 %.
Sipas Agjencisë së Statistikave,
norma e inflacionit në Kosovë ka
arritur në mbi 14 për qind në

muajin qershor krahasuar me
periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Rritjes së inflacionit gjetkë në botë i
kanë kontribuar në masë të madhe
pandemia e koronaviursit dhe lufta
e Rusisë në Ukrainë.
Pas njoftimit të Bankës Qendrore
Evropiane, “Radio Evropa e Lirë” ka
pyetur disa banka komerciale në
Kosovë se cilat kategori do të
preken nga rritja e normës së
interesit dhe sa do të jetë rritja
eventuale.
Asnjë nga bankat kryesore,
përfshirë: Bankën ProCredit,
Bankën Raiffeisen, Bankën TEB,
Bankën Kombëtare Tregtare dhe
Bankën NLB, nuk janë përgjigjur.
Por, se do të ketë rritje të interesit
për kredi nga bankat komerciale
në Kosovë thotë edhe profesori i
ekonomisë në Universitetin e

Prishtinës, Mejdi Bektashi.
“Rritja e normës së interesit nga
Banka Qendrore Evropiane
automatikisht do të ndikojë në
zonën e euros, që të rriten normat
e interesit, me qëllim të
parandalimit të shtimit të
inflacionit”, thotë Bektashi për
Radion Evropa e Lirë.
Ai shton se në Kosovë është e
pamundur që institucionet
financiare të caktojnë një tavan të
normës maksimale të interesit.
Sipas tij, këtë mund ta bëjnë
shtetet që kanë valutën e tyre.
Në Ballkanin Perëndimor vetëm
Kosova dhe Mali i Zi përdorin
euron si mjet pagese, ndërsa
Shqipëria, Maqedonia e Veriut,
Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina
kanë valutat e tyre.
Disa prej këtyre vendeve kanë

paralajmëruar ose kanë rritur
tashmë normat e interesit për
kredi.
Në Bosnjë rritja pritet të jetë për 0.7
deri në 0.9 për qind, përkatësisht
nga 4.2 për qind në 4.9 për qind.
Bordi ekzekutiv i Bankës Popullore
të Serbisë, e cila është përgjegjëse
për politikën monetare kombëtare,
ka rritur më 7 korrik normën
referencë të interesit në nivelin
2.75 për qind.
Më 12 korrik Banka Popullore e
Maqedonisë së Veriut ka rritur
normën bazë të interesit në nivelin
2.5 për qind.
Më 6 korrik Banka e Shqipërisë ka
rritur normën bazë të interesit në
1.25 për qind.
Norma mesatare e interesit në Mal
të Zi ka qenë 5.54 për qind në
muajin maj.

Norma e interesit për kredi pritet të rritet,
bankat heshtin

PRISHTINË, 24 KORRIK - Kryeministri
i Kosovës, Albin Kurti, mori pjesë
në “Festivalin Ndërkombëtar të
Domateve” tashmë tradicional në
komunën e Mamushës që ka për
qëllim stimulimin e prodhimeve
bujqësore, veçanërisht prodhimin
e domateve.
Kurti tha se është i kënaqur që
ishte në Mamushë, në komunën e
cila është shembull për nga
veprimtaria bujqësore dhe jo
vetëm. “Më shumë nga nostalgjia
sesa nga varfëria domatja ka qenë
edhe një burim i vlerave
ushqyese, ku si fëmijë as uria nuk
na ndante nga loja. Qeveria e
Republikës së Kosovës përmes
programeve mbështetëse ka rritur
përkrahjen për perime, qoftë në
sera apo në fushë të hapur,
përmes mbështetjes financiare në
kuadër të programit të pagesave
direkte apo subvencione, dhe se
me këtë mbështetje synojmë

përmirësimin e bilancit tregtar tek
importi i perimeve duke i
mbrojtur prodhuesit tanë
vendorë dhe produktet e tyre”, ka
thënë Kurti.
Më tej, kryeministri veçoi se si
qeveri kanë treguar se sa me
prioritet e kanë këtë sektor, ku
përveç rritjes së buxhetit për
bujqësinë, këtë vit për herë të parë
mbulojnë vlerën e akcizës së
naftës me 54 euro për hektar, për
çdo kulturë bujqësore përfshirë
perimet.
Komuna e Mamushës, siç tha
kryeministri, është pjesa e
mozaikut që plotëson dhe jep
vlerë të shtuar bujqësisë në
Kosovë, duke qenë një shembull
që duhet ndjekur nga të gjithë.
“Vullneti e përkushtimi për ta
punuar tokën sjell si rezultat
prodhime cilësore. Kjo e
karakterizon Mamushën”, ka
thënë Kurti.

Kurti: Kemi rritur përkrahjen financiare 
për perime në sera dhe në fushë



08 E HËNË, 25 KORRIK 2022 OPINION

Ismet SYLEJMANI

I dashur dhe shumë i nderuar
Kryetar i Komitetit Kombëtar të
Organizatës së Veteranëve dhe
Pasardhësve të LANÇ-së të
Shqipërisë Odhise Porodini!
E nderuara Kryesi e Komitetit!
Të dashur ish- luftëtarë të luftës
partizane, të dashura veterane e
veteran dhe pasardhës!
I nderuar miku im Xhavit
Jashari, Kryetar i Shoqatës së
Familjeve të Dëshmorëve dhe
pjestar i familjes së madhe
heroike Jashari të Komandantit
Legjendar të UÇK-së Adem
Jashari!
Vëllezër dhe motra, të nderuar të
pranishëm!
Jam shumë i lumtur që sot jam
në mesin Tuaj!

Edhe më i lumtur jam, që do të
mbajë këtë fjalë rasti në 65
vjetorin e krijimit të Organizatës
Tuaj të famshme, e cila pa as më
të voglin dyshim ishte me
ndikim të madh te të gjitha
shtresat liridashëse të popullit
shqiptar në Kosovë dhe vise!
Nëna Shqipëri, populli shqiptar,
Kryekomandanti legjendar e

lavdimadh, kryetitani e gjeniu
shqiptar Enver Hoxha, jo vetëm
nuk na braktisën kurrë e nuk na
i kthyen krahët, por na dolën zot
e na mbushën me besim të
patundur, na mësuan e na
udhëzuan: se po i rrokët armet e
po luftuat për liri e çlirim,
pavarësi e sovranitet të popullit
shqiptar të Kosovës, do të ia
arrini qëllimit final!
Dhe ja, sot Kosova është e lirë
dhe e pavarur, është shtet
sovran dhe i pranuar e i njohur
ndërkombëtarisht!
Për të ardhur te kjo ditë është
bërë luftë e madhe, është
derdhur shumë gjak, janë
mbajtur shekuj burg nga
atdhetarët e patriotet shqiptar
në Kosovë e vise dhe Ushtria
Çlirimtare e Kosovës e ka bërë
realitet çlirimin e Kosovës nga
Serbia pushtuese ashtu siç na
mësonte mësuesi ynë i madh,
Kryegjenerali i popullit shqiptar,
i madhi dhe i pavdekshmi Enver
Hoxha!
Asgjë nuk do të festonim sot,
sikur Shqipëria të mos
rreshtohej në krahun e drejtë të
aleancës Antifashiste botërore
të cilës i prinin Shtetet e
Bashkuara të Amerikës e që në
krahun e sajë kishte Anglinë
dhe Bashkimin Sovjetik!
Ngjashëm është edhe me
Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës,
pasardhësen  e  Ushtrisë
Nacional Çlirimtare të
Shqipërisë!
Ashtu sikur në krah të
Shqipërisë që gjatë luftës ishin

SHBA, Bashkimi Sovjetik e
Britania e Madhe, edhe në krah
të Kosovës ishte dhe vazhdon të
jetë Amerika, Anglia, Gjermania
etj…, por jo edhe Rusia, e cila
për fatin e keq të Kosovës dhe të
popullit shqiptar, ishte
rreshtuar në anën e Serbisë

pushtuese të Millosheviqit, e
cila në Kosovë kreu masakër e
gjenocid kundër njerëzimit!
Largpamësia e enverizmit
çlirimtar e antifashist na ka
mësuar e do të na mësojë, që
kurdoherë të lidhemi në  alencë
me progresiven e me
përparimtaren, kundër
antinjerezores e kundër
anticivilizueses, e cila është në
shërbim të interesave të popullit,
të Atdheut dhe Kombit tonë të
panënshtruar!
Shqipëria është e rreshtuar në
krah të Aleatit më të madh të
popullit shqiptar,  Shteteve të
Bashkuara të Amerikës dhe si
anetare e NATO-s, është në anën

e drejtë të historisë!
Kjo paraqet kontinuitetin
progresiv të nacionalçlirimtares
antifashiste shqiptare, të
rreshtimit  të drejtë në kohë e në
hapsirë, në akord të plotë me
interesat e të perspektives të
Shqipërisë së vogël, por me rrol

shumë të madh e me ndikim në
glob!

Të nderuar të pranishëm!
Me lejoni ti drejtohem një
personaliteti këtu që është në
mesin tonë!

Shumë i dashur Xhaxhi Odhise
Porodini,
Kam knaqësinë e madhe,
shfrytezoj rastin ideal që më
është dhënë, të të falenderoj
publikisht Ty e familjen Tënde, e
në veçanti djalin Tënd, shokun e
mikun tim të madh Kristaç
Porodinin, për kontributin e
madh që keni dhënë  në
organizimin e luftës së

armatosur e çlirimtare, në
fitoren e madhe të çlirimit të
Kosovës nga Serbia pushtuese!
I gjithë populli shqiptar duhet ta
dijë se shtëpia Jote ka qenë
çerdhja e parë e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, ka qenë
baza e madhe dhe vendstrehimi

i themeluesve të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, ka qenë
njëra nga Selitë e para të Shtabit
të Përgjithshëm të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës!
Të jemi mirënjohës
përgjithmonë!

Motra dhe vëllezër,
Kam shumë për të thënë do  të
dëshiroja të lexoja pa pushim
me orë të tëra përpara jush!
Por po e mbylli me kaq, sepse
sado që të vazhdoj nuk e them
dot tërë atë që ma thot zemra
ime për Nënën Shqipëri, e cila
na mbajti në gji, na ushqeu e na
brumosi, na burrëroi me
heroizëm e trimeri!
Veteranët e Luftës Antifashiste
Nacional Çlirimtare  e veteranët
e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovë,
duhet e do të jenë bashkë për
interesat kombëtare!
Të dashur pjestarë të
Organizatës së Veteranëve dhe
Pasardhësve të  Luftës
Antifashiste Nacional Çlirimtare
të Popullit Shqiptar”Nderi i
Kombit”, urime përvjetorin
jubilar, shëndet e suksese nga
zemra ju urojmë!

Lavdi Heronjëve dhe
Dëshmorëve të Kombit!
Rroftë populli shqiptar!

Gëzuar!

Ismet Sylejmani,
Ish-Zëdhënës i Ushtrisë

Çlirimtare të Kosovës i Zonës
Operative të Karadakut dhe i

Zonës së 6-të të Trupave të
Mbrojtjes të Kosovës!

Tiranë, 20 Korrik 2022!

VETERANËT E SHQIPËRISË DHE 
VETERANËT E KOSOVËS BASHKË 

PËR INTERSAT KOMBËTARE

FJALA IME NË JUBILEUN E 65 VJETORIT TË ORGANIZATËS SË VETERANËVE DHE PASARDHËSVE 
TË LANÇ TË SHQIPËRISË ”NDERI I KOMBIT”!
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Nga Gerardo COCO

Në takimin e fundit të BRICS,
midis udhëheqësve të Brazilit,
Rusisë, Indisë, Kinës dhe
Afrikës së Jugut, presidenti rus
Vladimir Putin tha se anëtarët
e bllokut po bashkëpunojnë
për të krijuar një monedhë
ndërkombëtare rezervë,
bazuar në monedhat e tyre
lokale, dhe që do të shërbejë si
një kundërpeshë ndaj dollarit
amerikan. 
Le ta sqarojmë që në
fillim:mendimi për të krijuar
një sistem të ri monetar
paralel, përveç konkurrencës
me dollarin, është një iluzion i
devotshëm (a ju thotë diçka
historia e euros?). Përgjatë
historisë, shfaqja e monedhave
globale ka buruar gjithnjë nga
ekonomitë dominuese. 
Ishte ajo e Athinës së lashtë me
tetradhramat e argjendta,
monedha e parë e njohur
botërore e antikitetit. Roma
kishte aureo-t e arta. Në
Mesjetë, monedha e parë që u
pranua në nivel global ishte
fiorini i artë i Firences, e
mundësuar nga ngritja e
bankave italiane dhe e familjes
së famshme Mediçi.
Në epokën e parlamentarizmit,
paundi e zgjeroi ndikimin falë
fuqisë së madhe të Britanisë
sëMadhe. Edhe sot, dollari ka
qenë fryt i hegjemonisë
ekonomike amerikane.
Monedhat globale nuk janë të
planifikuara, ato janë një vepër
e ekonomisë dominuese. Prej
disa vitesh po flitet për
procesin e de–dollarizimin në
nivel botëror, dhe shkaku është
emetimi i tepërt i monedhës
rezervë kryesore nga banka
qendrore amerikane.
Për shkak të narratives së re të
zhvlerësimit, janë djegur
kursimet duke u investuar në

asetekripto apo monedha
alternative. Që nga viti 2015,
kemi paralajmëruar se dollari
do të rivlerësohej, duke e vënë
në vështirësi Evropën dhe
vendet në zhvillim, siç ka
ndodhur dhe po ndodh në fakt.
Dollari do të jetë monedha e
fundit që do të bjerë, por pasi
të arrijë kulme të papara. Të
gjitha parashikimet e gabuara
të deritanishme nga mediat,
janë rezultat i padijes mbi
funksionimin e saj. Kur flasim
për monedhën kryesore
rezervë, dhe përpiqemi të
parashikojmë lëvizjet e saj,
fokusohemi tek tregu i
brendshëm në SHBA.
Ndërkohë, besojmë ende se
dollarët aktuale janë emetuar
nga banka qendrore e SHBA-
së, Rezerva Federale. Por
realiteti i keqkuptuar, është se
pjesa më e madhe e aktivitetit
monetar të dollarit ndodh
jashtë SHBA-së ku qarkullojnë
euro-dollarët, që janë dollarë
amerikanë të depozituar në
bankat jashtë Shteteve të
Bashkuara. 
Parashtesa “euro” nuk ka të
bëjë fare me monedhën e
përbashkët evropiane, por e ka
origjinën nga fakti se dollarët e
depozituar jashtë Shteteve të
Bashkuara, depërtuan
fillimisht në Evropë dhe më
pas në vende të tjera, duke u
kthyer në dollarë offshore, të
depozituar nëparajsat fiskale. 
Prandaj, ka edhe euro–jen, pra
jenët e depozituar jashtë
Japonisë. Po ashtu edhe euro-
euro, pra eurot e depozituara
jashtë eurozonës.
Euro–dollarët nuk
përfaqësojnë monedhën në
letër, por transaksionet në një
sistem kontabiliteti të
përbashkët nga një rrjet
ndërbankar.
Zhvillimi i euro–dollarit, është
shumë kompleks dhe daton që

nga fillimi i Luftës së Ftohtë,
kur Bashkimi Sovjetik i
transferoi depozitat e tij në
dollarë nga bankat amerikane
në ato evropiane, për të
parandaluar konfiskimet nga
administratat e SHBA-së.
Kështu nisi shumëzimi
monetar i monedhës rezervë,
paralelisht me atë të sistemit të
brendshëm amerikan. 
Për shembull, një sheik nafte
që në vitin 1960 i mbante
paratë në dollarë të depozituar
në një bankë të qytetit të Nju
Jorku, tashmë mund t’i
transferonte në Londër, ku ai
perceptonte se kishte një
interes më të madh. Mbi bazën
e kësaj depozite të re, banka
londineze mund t’ijepte kredi
një kompanie ruse, dhe më pas
kjo e fundit mund të
negocionte me një kompani
kineze e kështu me radhë, duke
shkaktuar zgjerimin e dollarit
në vendet e huaja. 
Të ashtuquajturit
petro–dollarë, që dukeshin si
një sistem i ri valutor i
organizuar rreth naftës,nuk
ishin asgjë më shumë se
euro–dollarë, dollarë offshore
që lulëzuan në fillim të viteve
1960 . Pas asaj periudhe, u
formua një sistem i madh
monetar, ku shfrytëzimi i
boshllëqeve rregullatore mori
rolin e një monedhe rezervë
globale, duke u zgjeruar jashtë
juridiksionit të Shteteve të
Bashkuara dhe përtej
mundësive të qeverive, enteve
rregullatore kombëtare dhe
bankave qendrore. 
Por falë këtij zgjerimi në
parajsat fiskale, dollari ishte në
gjendje të reagonte në një
mënyrë fleksibël dhe dinamike
ndaj presioneve të reja tregtare,
pavarësisht faktorëve politikë.
Në një farë kuptimi, ajo është e
vetmja monedhë që
funksionon pa ndikimin e

qeverisë. Për këtë arsye,
euro–dollari është përcaktuar
si një sistem “hije”:një formë
monetare e dollarit, që nuk
shfaqet as në statistika dhe as
në diskutimet e enteve
rregullatore. 
Por pa të nuk do të kishte pasur
globalizim ekonomik. Kjo
është një nga arsyet pse tregu
global i dollarit amerikan
(tregu i brendshëm plus
euro–dollari), është rritur për
t’u bërë një forcë dominuese
botërore, e cila i përgjigjet
interesave thelbësisht
komerciale dhe jo politike.
Vendet e BRICS, përfaqësojnë
një treg me mbi 3 miliardë
njerëz, që vazhdon të
zhvlerësojë dhe riorganizojë
monedhat e veta. Një
monedhë e përbashkët midis
tyre, nuk do të rezistonte as një
ditë të plotë. 
Rënia e një vendi të vetëm, do
të krijonte një efekt domino, siç
ndodhi me euron. Arsyeja e
shpërthimit të borxhit të
dollarit në ekonomitë në
zhvillim gjatë 2 dekadave të
fundit, është se investitorët
nuk e pranojnë rrezikun e
monedhave vendase, duke e
ditur se shumë nga këto vende
po bëjnë zhvlerësime të mëdha
të monedhës dhe po dëmtojnë
zotëruesit e obligacioneve. 
Për të marrë dollarët e rinj të
nevojshëm për të shlyer
borxhin, BRICS duhet të
eksportojë mallra në këmbim të
dollarëve. Prandaj, gjatë tregtisë
me Indonezinë, Brazili nuk do
të pranojë rupitë e saj, ashtu si
Indonezia nuk do të pranojë
realin nga Brazili apo eurot nga
Evropa, por vetëm dollarët. 
Prandaj detyra e monedhës
globale është të funksionojë si
një mjet këmbimi universal,
duke lejuar sisteme të
ndryshme monetare dhe
tregtare që të “përkthehen” tek

njëri-tjetri, duke i lidhur ato në
një formë të tillë, që flukset
tregtare dhe financiare të
zhvillohen në mënyrën më
efikase të mundshme. 
Por nëse e gjitha kjo funksionon
në një ekonomi në rritje, nuk
funksionon në një ekonomi në
rënie, kur eksporti bëhet shumë
i rëndësishëm. Dhe kur vendet
e BRICS, detyrohen të
marrindollarët që mungojnë në
bursa, ata duhet të zhvlerësojnë
dhe shesin sasi gjithnjë e më të
mëdha të monedhave të tyre,
për të blerë gjithnjë e më shumë
dollarë.
Është pikërisht ky proces i
rritjes graduale të kostos së
ekspozimit ndaj borxhit të tyre
në monedhën rezervë, i
përkeqësuar nga destabliteti
gjeopolitik, ai që çon në
mospagimin serialtë borxhi. Për
shembull, Sri Lanka është në
rrezik falimentimi për shkak të
borxhit prej 500 miliardë
dollarë, dhe 70 vende të tjera të
botës ndodhen në të njëjtat
kushte. 
Sado paradoksale që mund të
duket, kriza globale është për
shkak të mungesës dhe jo
bollëkut të dollarit. Përndryshe
nuk do të kuptohej arsyeja, se
përse kjo monedhë vazhdon ta
vlerësojë veten. Gjatë 100 viteve
të fundit, sistemi monetar
ndërkombëtar ka përjetuar 3
kolapse:në vitet 1914, 1939 dhe
1971. 
Duket se do të ketë një
riorganizim tjetër të madh, por
kjo nuk është diçka që vendet
do tavendosin në një tryezë.
Gjithçka do të vendoset nga
dora e padukshme, e cila është
jashtë kontrollit të tyre. Ajo që
mund të spekulohet, është
fuqia e re dominuese, që do të
zërë vendine Shteteve të
Bashkuara. Por tani për tani kjo
gjë nuk do të ndodhë. /
“Opinione.it” – Bota.al

Një monedhë e re globale?
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PRISHTINË, 24 KORRIK - Kosova
është mundur nga Gjeorgjia
me rezultat 79:116 (19:24,
19:25, 19:28, 22:39), në FIBA
Kampionatin Evropian,
Divizioni B për meshkuj që po

zhvillohet në Gjeorgji. Kjo
ishte ndeshja e fundit për
“Dardanët”, duke u renditur
në vendin e 12-të nga 19
kombëtare pjesëmarrëse.
Vendasit për një nuancë ishin

më të mirë në periudhën e
parë, duke e fituar 19:24,
ndërsa lojë e ngjashme u
zhvillua edhe në çerekun e
dytë, që përfundoi 19:25, duke
shkuar në pushim me shifrat

38:49. Edhe pjesa e dytë ‘foli’
në të mirë të gjeorgjianëve, që
fituan në fund 79:116. Te
Kosova edhe në këtë ndeshje u
dallua Bardh Istrefi me 21 pikë
e 12 kërcime. 

Kosova e 12-ta në Evropian 

PRISHTINË, 24 KORRIK -
Skuadrat po i afrohemi ditëve
finale të fillimit të elitës së
futbollit kosovar, ku nëntë
nga dhjetë skuadrat kanë
shtuar cilësi në skuadër, të
cilët do të ndihmojnë klubet
për të zhvilluar një
kampionat sa më të mirë.
Skuadrat që janë kualifikuar
për në garat evropiane e kanë
filluar më herët merkaton
verore, duke bërë transferime
bombastike, por me kalimin
e kohës kanë reaguar dhe të
gjitha klubet përpos Drenicës
e cila nuk ka zyrtarizuar asnjë
transferim deri më tani. Disa
skuadra akoma nuk e kanë
mbyllur afatin kalimtar veror,
ku deri në orët e fundit të
merkatos do të jenë aktive,

duke kërkuar lojtarët adekuat
për të vazhduar rrugëtimin
në Superligën e Kosovë.

FC Drita: Besnik Krasniqi,
Florjan Smakiqi, Blend Baftiu,
Iran Junior, Leonat Vitija,
Kastriot Selmani, Ekow Mills.
FC Ballkani: Leonit Abazi,
Qendrim Zyba, Lucas
Cardoso.
KF Llapi: Sokol Kiqina, Albion
Kurtaj, Gerhard Progni,
Fernando Augusto, Ardi
Qorri, Amrush Bujupi, Andri
Stafa, Robson Da Silva, Alban
Shabani, Trimror Selimi.

SC Gjilani: Besart Krivanjeva,
Baton Zabërgja, Mevlan Zeka,
Përparim Islami, Granit
Jashari.

FC Malisheva: Fiton Hajdari,
Qlirim Avdulli, Liburn Shala,
(Erblin Zogaj dhe Emir Zogaj

– Akademi), Arlind Veliu,
Kreshnik Bahtiri, Alush
Gavazaj, Bleart Tolaj, Drilon
Hazrollaj, Alban Shillova.

KF Trepça ‘89: Bleon
Sekiraqa, Erdin Dushi.

FC Prishtina: Endrit Baholli,
Mërgim Pefqeli, Besir
Ramadani, Ramiz Bytyqi,
Marclei Santos, Egzon
Bislimi, Gentrit Dumani,
Muhamed Useini, Butrint
Bulliqi, Ardi Ajdini, Kreshnik
Uka, (Andi Salihu –
Akademi), Hasan Hyseni,
Korab Luma, Genc Hamiti.

KF Dukagjini: Egzon Qerimi,
(Mhill Grabanica-rikthim nga
huazimi), Dior Zabërgja,
(Rinor Kuçi-rikthim nga
huazimi), Granit Buqinca,
Vladyslav Khumutov, Iljasa
Zulfiu.

65 transferime nga nëntë skuadrat e futbollit

PRISHTINË, 24 KORRIK - Një tjetër
futbollist nga Gjermania ka
pranuar ta përfaqësojë
Kosovën. Është ky 18-vjeçari i
FC Kaiserslautern, Drini
Miftari. Ai luan në rolin e
qendërmbrojtësit, por mund
të aktivizohet edhe si anësor.
Drini aktualisht aktivizohet
me ekipin U19 të klubit
gjerman dhe e bartë shiritin e
kapitenit, derisa ardhja e tij në
kampin e Dardanëve është
bërë edhe falë angazhimit të
përfaqësuesit të FFK-së në
Gjermani, Fekmi Kongjeli si
dhe kontributit nga Ismet
Muslija, babait të futbollistit

të Kombëtares, Florent
Muslija. Drini së bashku me
familjen e tij ka qëndruar në
FFK, ku është pritur nga
presidenti Agim Ademi. Ai ka
konfirmuar se ka vendosur ta
përfaqësojë Kosovën, teksa ka
thënë se pret me padurim t’i
bashkohet fillimisht
Kombëtares 19, por se synimi
i tij është që së shpejti të
bëhet pjesë e Kombëtares A.
“Jam krenar që kam zgjedhur
të luaj për Kosovën dhe mezi
pres ta veshë fanellën
dardane. Kjo është një
mundësi e mirë që t’i tregoj
vlerat e mia në fanellën e

vendlindjes së prindërve të
mi”, ka thënë Drini Miftari, i
cili me potencialin që zotëron
vlerësohet si një garancë për
mbrojtjen dardane në të
ardhmen. Ndërkaq,
presidenti Ademi i ka
dëshiruar mirëseardhje
talentit të Kaiserslauternit,
duke e inkurajuar që të
vazhdoj të punoj me
përkushtim dhe të arrijë
majat e futbollit evropian,
teksa ka thënë se dyert e
Kombëtares së Kosovës do të
jenë të hapura gjithmonë për
të gjitha talentet kudo që ata
luajnë.

Drini Miftari, futbollisti i radhës 
që i bashkohet Kosovës 

PRISHTINË, 24 KORRIK - FC
Prishtina e ka përfunduar një
nga fazat më të rëndësishme
përgatitore para fillimit të
edicionit të ri në futbollin
kosovar. Prishtina për dy-javë
është përgatitur në kushte
optimale në Mavrovë të
Maqedonisë së Veriut. Skuadra

e drejtuar nga Ismet Munisi
gjatë kësaj periudhe e ka
zhvilluar edhe një ndeshje
miqësore më skuadrën Struga
Trim & Lum duke fituar me
rezultat 2:1 derisa më parë ka
luajtur me Trepçën ’89 ku ka
barazuar me shifrat 1:1.
Prishtina tashmë do t’i

vazhdojë përgatitjet në Kosovë
deri në fillim të kampionatit ku

pritet ti zhvillojë edhe disa
ndeshje kontrolluese. Te
Prishtina janë bërë shumë
ndryshime për edicionin
2022/2023. Janë larguar shumë
lojtarë që kanë bartur barrën
kryesore dhe kanë ardhur
shumë të tjerë. Genc Hamiti,
Korab Luma, Hasan Hyseni,

Andi Salihu, Kreshnik Uka,
Endrit Baholli, Mërgim Pefqeli,
Besir Ramadani, Ramiz Bytyqi,
Marclei Santos, Egzon Bislimi,
Gentrit Dumani, Muhamed
Useini, Butrit Bulliqi dhe Ardi
Ajdini janë lojtarët që deri më
tash i janë bashkuar edhe
zyrtarisht “bardhekaltërve”.

FC Prishtina e përfundon fazën përgatitore 
në Maqedoninë e Veriut
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Udhëzimit administrativ nr. 05/2015, Normativi për mësimdhënësit e arsimit 
profesional, 

Mësimdhënës/e i edukatës fizike në AML QB 
“Xheladin Deda” në Pejë 
Mësues udhëtues në QB ‘Xheladin Deda” në Pejë 
dhe QB “Nënë Tereza “  në Prizren
Psikolog/e në QB ‘Xheladin Deda” në Pejë 
(rishpallje) dhe QB “Lef Nosi” në Prizren
Edukator/e në konvikt në  QB’ Xheladin Deda” Pejë
Mësimdhënës për teori dhe praktikë profesionale për 
rrobaqepësi në AML  QB “Nënë Tereza” në Prizren
Instruktor i gjuhës së shenjave në QB “Nënë Tereza” 
në Prizren (rishpallur) 
Motër konviktore në QB “Lef Nosi” Prizren 
(rishpallur) 

I. Punët dhe detyrat kryesore të mësimdhënësit të edukatës fizike 

Qeveria –Vlada - Government  

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit / Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, 
Tehnologije i Inovacije / Ministry of Education, Science, Technology and Innovation 

 

V. Punët dhe  detyrat për mësimdhënës/e të rrobaqepësisë në lëndët 
mësimore teorike   

I realizon qëllimet dhe detyrat e arsimit dhe edukimit të mesëm të lartë; 
Planifikon dhe realizon planin vjetor dhe mujor të punës arsimore dhe 
edukative; 
Përdor metoda dhe teknika bashkëkohore të mësimdhënies duke marrë parasysh 
nevojat individuale të nxënësve;  
Udhëheqë klasën dhe përcakton detyrat për asistent ( mban dosje); 
Inicon dhe merr pjesë në planin individual të arsimit; 
Përdorë shkathtësi specifike për mësimdhënie në gjuhën e shenjave  për nxënës 
me dëmtime në dëgjim; 
Bashkëpunon me mësuesit udhëtues, asistentët, bashkëpunëtorët profesional, 
drejtorin e QB dhe mësimdhënësit tjerë të QB; 
Jep ide, prodhon material alternativ për punë me FNV; 
Mban përgjegjësi për ruajtjen e mjeteve të punës dhe pajisjeve mësimore në klasë, 
etj. 

 
5.  Përgatitja shkollore e mësimdhënësit të rrobaqepësisë në lëndët mësimore 

teorike:   
Msc. i tekstilit; 
Inxh. i dip. i tekstilit. 

 

1. Përgatitja shkollore e 
Niveli master arsimor (300 ECTS) 
Sistemi katërvjeçar 
Baçelor ( katërvjeçar 240) 

psikologut/es

paragrafi 1.1 i nenit 12  të UA nr. 05/2015, Normativi për 
mësimdhënësit e arsimit profesional.
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Nastavnik/ca fizi kog vaspitanja u AML RC‘Xheadin 
Deda" Pe  
Putuju i nastavnik u RC " Xheladin Deda" u Pe i i 
RC " Majka Teresza" u Prizren
Psiholog u RC " Xheladin Deda" u Pe i (ponovo 
objavljuje)i RC " Lef Nosi " u Prizren
Vaspita /ca u dom za stanovanje u RC’ Xheadin 
Deda" Pe  
Nastavnik/ca za teoriju u stru nu praksu kroja  /ca u 
VSO u RC " Majka Tereza" u Prizren
Instruktor znakovnog jezika u RC "Majka Tereza" u 
Prizren (obnavlja ) 
Sestra u dom za stanovanje u RC "Lef Nosi" Prizrenu 
(ponovo objavljuje ) 

I. Glavni zadaci i obaveze nastavnika Fizi kog vaspitanja 

Qeveria - Vlada - Government  

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit- Ministarstvo Obrazovanja Nauke 
Tehnologije i Inovacije- Ministry of Education, Science and Technology 

psihologa

 

V. Radni zadaci nastavnika/ce kroja /ca nastavni predmet teorije   
Ispunjava ciljeve i obaveze više srednjeg obrazovanja za; 
Planira i realizuje godišnji i mese ni plan edukativno-obrazovnog rada; 
Koristi savremene nastavne metode i tehnike uzimaju i u obzir individualne 
potrebe u enika;  
Vodi razred i odre uje zadatke za asistenta (vodi evidenciju); 
Inicira i u estvuje u individualni plan obrazovanja; 
Koristite specifi ne veštine za nastavu znakovnom jeziku za u enike sa 
ošte enjem sluha; 
Sara uje sa putuju im nastavnicima, asistentima, stru nim saradnicima, 
direktorom RC i ostalim nastavnicima RC; 
Daje ideje, izra uje alternativne radne materijale sa DPP; 
Snosi odgovornost za održavanje radnog alata i nastavne opreme u razred, itd 

 
5.  Školska sprema nastavnika kroja a/ce iz nastavnog predmeta teorije:   

Msc. tekstila: 
Dip. ing. tekstila. 

 

 

1. 
Nivo Obrazovni master (300 ECTS) 

etvorogodišnji sistem 
Bachelor ( etverogodišnji 240) 

 

Izbor kandidata vrši se na osnovu kriterijuma zakona koji regulišu oblast obrazovanja: 
stav 5. lana 35. Zakona br. 04 / L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici 
Kosovo, stav 9 i 24 lana 7 stav  4.5.8 lan 8 i lan 9 stava 3 

AU br. 05/2015, Normativ za nastavnike stru nog obrazovanja
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Qeveria –Vlada-Government 

Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit / Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, 
Tehnologije i Inovacije / Ministry of Education, Science, Technology and Innovation 

P R I S H T I N Ë
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� Valbone Berisha nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën e Sh.M. Mjekësisë
“Hysni Zajmi”, Gjakovë.

� Kaltrina Leniqi nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën dhe dëftesat e klasës
–X-,-XI-,-XII- të Sh.M. Mjekësisë “Hysni
Zajmi”, Gjakovë.

� Lëshoj banesë me qira garsoniere në
Ulpian kati i parë, posedon tre shtretër dhe e
mobiluar. Preferohet për studenta ose
studente, një qift apo të tjerë. Çmimi është
185 euro. Tel: 044-812-875.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<

Qeveria – Vlada – Government 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit- Ministarstvo Obrazovanja 
Nauke Tehnologije i Inovacije- Ministry of Education, Science and Technology 
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government  
 
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit / Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, 

Tehnologije i Inovacije / Ministry of Education, Science, Technology and Innovation  

Dokumentet duhet të jenë kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinali do të kërkohet me rastin 
e intervistimit 
Informata të sakta dhe të vërteta konsiderohen vetëm ato informata që dëshmohen me dokumente 
( jo ato që janë të deklaruara pa dëshmi)  
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NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Agora&More”, Sh.P.K, me

seli në Gjakovë ka marrë vendim të shuajë biznesin me nr.

Fiskal: 811874462 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillim-

in e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që

kanë raporte Kreditore - Debitorë me këtë kompani që të

paraqiten në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa

“AGORA&More”, d.o.o., iz Gjakovice donelo odluku o

prestani rada sa bisnisom NUI: 811874462 ujedno imenovao

Likvidatora o sprovodjenju postupka likfidacije.

Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i potrazivan-

ja u navedenoj firmi, da se jave u roku od 30 dana od dana

objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

We inform all clients that “Agora&More”, L.L.C, in Gjakova

has taken the decision to quit its business with NUI:

811874462, The company has appointed a liquidator who is

going to oversee the liquidation process. All clients who

have creditor – debitor accounts with this company are kind-

ly 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 Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit / Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, 

Tehnologije i Inovacije / Ministry of Education, Science, Technology and Innovation  
 

Dokumenti moraju biti kopije jer se ne vra aju, dok e original biti potreban tokom intervjua 
Ta ne i istinite informacije smatraju se samo one informacije koje su dokazane dokumentima (a 
ne oni koji su deklarisani bez dokaza)  
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government  
 
Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit / Ministarstvo Obrazovanja, Nauke, 

Tehnologije i Inovacije / Ministry of Education, Science, Technology and Innovation  
  

Dokumentet duhet të jenë kopje sepse ato nuk kthehen, ndërsa origjinali do të kërkohet me rastin 
e intervistimit 
Informata të sakta dhe të vërteta konsiderohen vetëm ato informata që dëshmohen me dokumente 
( jo ato që janë të deklaruara pa dëshmi)  
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Dokumenti moraju biti kopije jer se ne vra aju, dok e original biti potreban tokom intervjua 
Ta ne i istinite informacije smatraju se samo one informacije koje su dokazane dokumentima (a 
ne oni koji su deklarisani bez dokaza)  
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