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Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
(UNDP) ka publikuar edicionin e 22-të të
përmbledhjes për Pulsin Publik. Në të dhënat
e bëra publike ka një rënie të kënaqshmërisë
në punën e kryeministrit Albin Kurti, nga 53.2
për qind sa kishte në vitin 2021, ka rënë në
52.6 për qind. Rënie ka pësuar edhe kreu i

Kuvendit, Glauk Konjufca, meqë në vitin 2021
niveli i kënaqshmërisë në punën e tij kishte
qenë 55.4 për qind, këtë vit është 54.4 për
qind. Por, vërehet rritje e kënaqshmërisë për
presidenten e vendit, që ka shkuar nga 55.2
për qind sa kishte qenë në vitin 2021, në 58.4
për këtë vit 
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SIDNEJ, 5 KORRIK - Afër 50 000
personave u është bërë thirrje
që të evakuohen nga shtëpitë e
tyre teksa vërshimet kanë
goditur qytetin më të madh
australian, Sidnej, për të tretën
herë me radhë gjatë këtij viti.
Disa pjesë të Sidnejit janë
përballur me reshje të mëdha
të shiut në katër ditët e fundit.
Rrugët janë bllokuar dhe disa
shtëpi janë përmbytur, teksa
mijëra persona kanë mbetur
pa energji elektrike.
Vërshimet në mbarë

Australinë që janë nxitur nga
fenomeni i motit, i njohur si La
Nina, kanë mbytur mbi 20
persona gjatë këtij viti.
Mbi 100 evakuime janë
urdhëruar në mbarë Sidnejin
për shkak të emergjencës
aktuale me vërshime.
Edhe qytetarët në 50 zona të
tjera janë paralajmëruar që të
përgatiten që të evakuohen për
shkak se disa lumenj të
mëdhenj janë vërshuar.
Reshje të shiut pritet të ketë
edhe të martën në Sidnej, po

ashtu është parashikuar që të
ketë erëra të fuqishme, që
rrisin rrezikun e rrëzimit të
drunjve dhe shtyllave elektrike.
“Emergjenca ende nuk ka
kaluar”, tha ministrja e
Emergjencave, Stephanie
Cook.
Ekspertët thonë se vërshimet
janë përkeqësuar për shkak të
ndryshimeve klimatike dhe
nga fenomeni i motit La Nina.
La Nina shkakton erëra të
fuqishme në zonat e Paqësorit
deri në Indonezi.

Australia përballet me vërshime

BRUKSEL, 5 KORRIK - Të 30 shtetet
e NATO-s kanë nënshkruar
protokollet për pranimin e
Suedisë dhe të Finlandës, duke
bërë që vendimi për
anëtarësimin e këtyre dy
shteteve të dërgohet në
kryeqendrat e aleancës për
miratim legjislativ.
Ky vendim konsiderohet hap
historik që është nxitur nga lufta
e paprovokuar e Rusisë në
Ukrainë. “Kjo është ditë e mirë
për Finlandën dhe Suedinë dhe
një ditë e mirë për NATO-n”, tha
shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg,
gjatë konferencës së përbashkët
me ministrin e Jashtëm të
Suedisë dhe të Finlandës. “Me
32 shtete në aleancë ne do të
jemi edhe më të fuqishëm dhe
njerëzit tanë do të jenë edhe më
të sigurt teksa ne përballemi me
krizën më të madhe të sigurisë
në dekada”, shtoi ai.
Vendimi i Suedisë dhe
Finlandës për t’iu bashkuar

aleancës ushtarake erdhi pas
nisjes së pushtimit rus të
Ukrainës në muajin shkurt dhe
hapave të tjerë agresivë që
Kremlini ka ndërmarrë në
rajon. Opinioni publik në këto
dy shtete nordike shpejt
përkrahu anëtarësimin në
NATO pas nisjes së pushtimit.
Secili shtet i aleancës ka sfida
dhe procedura të ndryshme
legjislative që duhet të kalojë
dhe mund të duhen edhe disa
muaj të tjerë që zyrtarisht këto
dy shtete të bëhen anëtare të
NATO-s.
“Mirëpres një proces të shpejtë
të ratifikimit”, tha ministri i
Jashtëm i Finlandës, Pekka
Haavisto.
Turqia fillimisht kishte vendosur
veto për anëtarësimin e dy
shtete, me presidentin e Turqisë,
Rexhep Tajip Erdogan, i cili i
akuzoi këto dy shtete se po u
ofrojnë strehë militantëve kurdë
që operojnë në Turqi dhe akuzoi

Helsinkin dhe Stokholmin për
promovimin e “terrorizmit”.
Pas negociatave, Erdogani tha se
ai do të heqë dorë nga

kundërshtimi i tij, por la të
kuptohet se, megjithatë, ende
mund ta bllokojë procesin e
anëtarësimit të Finlandës së

Suedisë, nëse këto dy shtete nuk
përmbushin premtimet e tyre,
premtime që nuk janë bërë
publike.

NATO nënshkruan protokollet për pranimin 
e Suedisë dhe të Finlandës

KIEV, 5 KORRIK - Dhjetëra shtete
u zotuan më 5 korrik që ta
mbështesin Ukrainën në atë
që presin të jetë një
rimëkëmbjeje e gjatë dhe e
shtrenjtë, teksa u pajtuan se ka
nevojë për reforma më të gjera
për ta rritur transparencën
dhe për ta luftuar
korrupsionin.
Në përfundim të konferencës
dyditore në Lugano të Zvicrës,
liderët e afër 40 shteteve
nënshkruan Deklaratën e
Luganos, e cila paraqet një
sërë parimesh për rindërtimin
e Ukrainës. 
Nënshkruesit e deklaratës,
përfshirë Shtetet e Bashkuara,
Britaninë, Francën dhe
Japoninë, dënuan fuqishëm
agresionin ushtarak të Rusisë
kundër Ukrainës dhe i bën

thirrje Moskës që t’i tërheqë
trupat e saj pa vonesa.
Presidenti i Zvicrës, Iganzio

Cassic, i cili me Ukrainën
bashkëkryesoi konferencën,
tha se deklarata e nënshkruar

është “hapi i parë kyç në
rrugën e gjatë të rimëkëmbjes
së Ukrainës”. “Puna jonë na
përgatit për kohën pasi të
përfundojë lufta edhe pse lufta
ende po vazhdon”, tha ai në
ceremoninë mbyllëse të
konferencës. “Kjo duhet t’u
japë njerëzve në Ukrainë
shpresë dhe siguri se ata nuk
janë vetëm”, shtoi ai.
Nënshkruesit mirëpritën
zotimet për të ofruar ndihmë
politike, financiare dhe
teknike dhe lansuan Parimet e
Luganos për t’i udhëhequr
përpjekjet e rindërtimit që,
sipas Kievit, do të kushtojnë
deri në 750 miliardë dollarë.
Kryeministri i Ukrainës, Denys
Shmyhal, tha më 5 korrik se
deklarata e nënshkruar
“definitivisht është fillimi i

procesit tonë të gjatë”. “Ne
duhet që çdo gjë që është
shkatërruar ta bëjmë më mirë
seç ka qenë më herët”, tha ai.
Në Parimet e Luganos thuhet
se “procesi i rimëkëmbjes
duhet të kontribuojë për
përshpejtimin, thellimin dhe
zgjerimin e përpjekjeve të
Ukrainës për reforma dhe të
jetë në përputhje me rrugën
evropiane të Ukrainës”.
“Procesi i rimëkëmbjes duhet
të jetë transparent dhe të ketë
llogaridhënie”, thuhet në
dokument.
Po ashtu, thuhet se procesi i
rimëkëmbjes duhet të jetë
“gjithëpërfshirës, duke
përfshirë barazinë gjinore”
dhe në dokument bëhet thirrje
që Ukraina të rindërtohet “në
një mënyrë të qëndrueshme”.

Ukraina dhe aleatët miratojnë 
parimet për rindërtim
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PRISHTINË, 5 KORRIK - Programi i
Kombeve të Bashkuara për
Zhvillim (UNDP) në Kosovë ka
lansuar të martën edicionin e 22-
të të përmbledhjes Pulsi Publik.
Gjetjet e anketës së opinionit të
Pulsit Publik të muajit prill
tregojnë ndryshime të lehta në
kënaqësinë e njerëzve me
performancën e institucioneve
kyçe ekzekutive, legjislative dhe
gjyqësore në Kosovë në krahasim
me sondazhin e mëparshëm të
kryer në tetor-nëntor 2021.
Niveli i kënaqshmërisë me
performancën e ekzekutivit kapi
vlerën 47.6 për qind, çka përbën
një ulje prej 0.4 pikë përqindjeje
nga anketa e tetor-nëntorit
(vjeshtë) 2021 kur kjo vlerë ishte
47.6 për qind.
Niveli i regjistruar i
kënaqshmërisë me punën e
kryeministrit është 52.6 për qind
(53.2 për qind në vjeshtën e
2021-s), ndërsa me punën e
kryetarit të Kuvendit të Kosovës
është 54.4 për qind  (55.4 për
qind në vjeshtën e 2021-s).

Niveli i kënaqshmërisë me
presidenten kapi vlerën prej
58.4-përqindësh, krahasuar me
shkallën e kënaqshmërisë prej
55.2-përqindësh të regjistruar në
vjeshtën e 2021-s. 
Rritje pati në shkallën e
kënaqshmërisë me gjykatat dhe
Zyrën e Kryeprokurorit, në
nivelin prej 39.1-përqindësh dhe
37.1 për qind përkatësisht,
krahasuar me 33.9 për qind dhe
34 për qind përkatësisht në
vjeshtën e vitit 2021. 
Indeksi i Demokratizimit (ID)
qëndron në 1.66 pikë, që është
rritje prej 0.07 nga vjeshta 2021.
Indeksi i Besueshmërisë
Ekonomike (IBE) qëndron në
0.98 pikë, që është ulje prej 0.54
pikë nga vjeshta e vitit 2021. 
Një numër pak më i lartë i të
anketuarve ishin të gatshëm të
protestojnë për arsye politike në
prill të 2022-s (37.6 për qind) sesa
në vjeshtën e 2021-s (35.6 për
qind).
Gjetjet nga anketa e opinionit
tregojnë rritje të ndjenjës së
sigurisë tek të anketuarit, me 80.4
për qind që ndihen të sigurt kur
janë jashtë, krahasuar me 73.6

për qind në vjeshtën e 2021-s.
Tri problemet madhore të
raportuara gjatë kësaj ankete
ishin papunësia (36.4 për qind),
varfëria (21.1 për qind) dhe
çmimet e furnizimeve esenciale
(7.7 për qind). Mjedisi, që ishte
një nga tri problemet kryesore në
vjeshtën e 2021-s, ka rënë në
vendin e tetë. Kujdesi
shëndetësor (5.7 për qind) dhe
korrupsioni (5 për qind) ishin
ndër pesë problemet kryesore të
identifikuara nga të anketuarit.
22.2 për qind e të anketuarve
pohojnë se perceptojnë që
korrupsioni në shkallë të gjerë
është i pranishëm në
institucionet publike dhe
ndërkombëtare në Kosovë. 

Kjo vlerë paraqet rënie prej 1.2
pikë përqindje nga vjeshta 2021-s
(23.4 për qind). 15.3 për qind të
respondentëve (7.9 për qind në
vjeshtën e 2021-s dhe 16.1 për
qind në maj të 2021-s) thanë se
dinë shumë për të drejtën e tyre
për të jetuar në një mjedis të
shëndetshëm dhe të pastër, 25.5
për qind (24.9 për qind në
vjeshtën e 2021-s) pohuan se
kanë njohuri mesatare, kurse
40.7 për qind e të anketuarve
(39.7 për qind në vjeshtën e 2021-
s) thanë se dinë pak për këtë
temë.
7.8 për qind (12.3 për qind në
vjeshtën e 2021-s) besojnë se
Kosova është e ndikuar nga
ndryshimet klimatike dhe 63.4

për qind (49.7 për qind në
vjeshtën e 2021-s) besojnë se
është e ndikuar deri-diku nga
ndryshimet klimatike.
62.5 për qind e të anketuarve
deklaruan se Covid-19 ka pasur
ndikim negativ në mirëqenien e
tyre ekonomike, 48.1 për qind
deklaruan se ka ndikuar
negativisht në shëndetin e tyre
fizik dhe 52.6 për qind treguan se
ka ndikuar në shëndetin e tyre
mendor.
Përmbledhja Pulsi Publik 22
bazohet në një anketë të
opinionit të kryer nga 6 deri më
24 prill 2022, me 1 306 të
anketuar nga të gjitha
komunitetet etnike në Kosovë
përmes intervistave sy më sy.

Bie niveli i kënaqshmërisë në punën e Kurtit 
e të Konjufcës, rritet për presidenten Osmani

TIRANË, 5 KORRIK - Kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, ka
deklaruar të martën që një
kompani ndërkombëtare ka
zbuluar rishtas në territorin e
Shqipërisë sasi të mëdha nafte
dhe gazi natyror, gjetje që ai ka
pretenduar do ta ndryshojnë
ekonominë shqiptare dhe të
ardhmen energjetike të Evropës. 
Gjatë një vizite në Holandë, ku
po takon investitorë holandezë,
Rama ka thënë se kompania
multinacionale “Shell”, që është
njëra nga kompanitë më të
mëdha naftësjellëse globale e që
po hulumton burimet
potenciale të këtyre resurseve
natyrore përgjatë bregdetit
shqiptar, ka bërë “një zbulim
shumë të rëndësishëm” në
Shqipëri.
Rama ka deklaruar se kompania
e përfshirë në hulumtim nuk ka
dhënë shifra për publikun dhe
“Shell” nuk është prononcuar
për gjetjet e pretenduara në
Shqipëri. “Ata hezitojnë të flasin
për shifra për momentin, por

shenjat tregojnë se mund të jemi
në fazën e një zbulimi shumë të
rëndësishëm në tokë të gazit dhe
naftës që jo vetëm do të ndikojë
jashtë mase të ardhmen e vendit
tonë, por në këto rrethana të
caktuara do të luajë rol në të

ardhmen energjetike të
Evropës”, u shpreh ai.
Shqipëria dhe të gjitha vendet e
rajonit të Ballkanit Perëndimor
janë në krizë pas lëkundjeve në
treg për shkak të vështirësive me
furnizim me naftë dhe gaz si

pasojë e pushtimit rus në
Ukrainë dhe sanksioneve të
vëna nga shtetet e Bashkimit
Evropian dhe NATO-s ndaj
Rusisë.
Që nga fillimi i luftës në fund të
muajit shkurt, Shqipëria u është

bashkangjitur sanksioneve ndaj
Rusisë. Ndonëse shteti nuk ka
varësi të drejtpërdrejtë nga gazi
dhe nafta ruse, Shqipëria
aktualisht nuk i përmbush
nevojat e saj energjetike, duke u
detyruar që një sasi të
konsiderueshme të energjisë ta
importojë me çmime të larta nga
bursat ndërkombëtare. Kjo
gjendje ka rënduar koston e
jetesës në Shqipëri, një ndër
shtetet me brutoprodhimin më
të vogël në Evropë.
Sipas Bordit të Transparencës,
çmimi i naftës në Shqipëri të
martën është ngritur sërish në
252 lekë (2.14 euro) për litër të
naftës nga 243 lekë (2.07 euro)
dhe 241 lekë (2.05 euro) për litër
të benzinës nga 235 lekë (2.00
euro).
Rritja e vazhdueshme e kostos së
jetës në Shqipëri, ku rroga
mesatare është 490 euro dhe
niveli i varfërisë, sipas Bankës
Botërore, arrin në rreth 30 për
qind të popullsisë, ka nxitur
protesta në mbarë Shqipërinë.

Rama pretendon se në Shqipëri 
është zbuluar naftë dhe gaz natyror

Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim
(UNDP) ka publikuar edicionin e 22-të të
përmbledhjes për Pulsin Publik. Në të dhënat e
bëra publike ka një rënie të kënaqshmërisë në
punën e kryeministrit Albin Kurti, nga 53.2 për
qind sa kishte në vitin 2021, ka rënë në 52.6 për
qind. Rënie ka pësuar edhe kreu i Kuvendit, Glauk
Konjufca, meqë në vitin 2021 niveli i
kënaqshmërisë në punën e tij kishte qenë 55.4 për
qind, këtë vit është 54.4 për qind. Por, vërehet rritje
e kënaq për presidenten e vendit, që ka shkuar nga
55.2 për qind sa kishte qenë në vitin 2021, në 58.4
për këtë vit
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PRISHTINË, 5 KORRIK - Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) ka
bërë vlerësimin e punës së
Kuvendit të Kosovës për
gjashtë muajt e parë të sesionit
pranveror 2022, periudhë kjo e
karakterizuar me mungesa të
theksuara të kuorumit në
punimet plenare. Sipas KDI-
së, mungesa e kuorumit në
punimet plenare gjatë kësaj
periudhe kohore ka qenë
shumë e shpeshtë, kryesisht
për ligjet bazike që kërkojnë
shumicë të thjeshtë të votave,
pavarësisht që kjo legjislaturë
ka një shumicë të konsoliduar
në numra. “Në shumë prej
seancave, shumica
parlamentare nuk ka arritur ta

sigurojë numrin e nevojshëm
të deputetëve për t’i shtyrë
përpara iniciativat e saj duke
shkaktuar zvarritjen e tyre. Në
anën tjetër, opozita ka treguar
rol konstruktiv duke marrë
pjesë në votimin e çështjeve që
kërkojnë 2/3 e votave siç është
rasti i marrëveshjeve
ndërkombëtare të cilat
shumica parlamentare nuk
mund t’i kalojë e vetme. Edhe
pse, në disa raste, opozita e ka
kushtëzuar votën e saj për
votimin e marrëveshjeve të
caktuara, në këmbim të
plotësimit të kërkesave të saj
siç ishte rasti me formimin e
komisionit hetimor për
energjinë”, është thënë në
njoftimin e KDI-së. 
Më tej, theksohet se, duke
marrë parasysh që barrën

kryesore për mbarëvajtjen e
punimeve dhe përmbushjen e
agjendës e ka shumica
parlamentare, përkundër një
shumice të konsoliduar në
numra, duket se kjo vlerë
numerike nuk po reflekton
edhe në fuqinë politike për të
marrë vendime të
rëndësishme në Kuvendin e
Kosovës. “Rasti i dështimit të
miratimit të Kodit Civil, i cili,
pavarësisht që kishte marrë
mbështetjen e plotë të
qeverisë dhe rëndësisë që ky
dokument juridik ka për
Kosovën, nuk e pati të njëjtën
përkrahje edhe nga deputetët
që i takojnë shumicës
parlamentare. Debati
parlamentar që u zhvillua
gjatë shqyrtimit të këtij
projektkodi shpërfaqi dallimet

e mëdha në mes të deputetëve
të të gjitha grupeve
parlamentare, por më e
rëndësishmja shpërfaqi
dallimet në mesin e
deputetëve të shumicës
parlamentare, për çka edhe
dështoi miratimi i tij”, thuhet
në njoftimin e KDI-së. 
Një projektligj tjetër, po ashtu i
rëndësishëm që javën e kaluar
ka dështuar të miratohej në
shqyrtim të dytë në mungesë
të kuorumit, ishte edhe ai për
deklarimin, prejardhjen dhe
kontrollin e pasurisë dhe të
dhuratave. “Meqë nuk gjeti
përkrahje tek opozita për
dallimet që kishte sa iu përket
kategorive të zyrtarëve publikë
që do të duhej ta deklaronin
pasurinë, shumica
parlamentare nuk arriti t’i
sigurojë numrat e nevojshëm
për të miratuar atë projektligj
meqë të pranishëm në seancë
ishin vetëm 60 deputetë të
shumicës. Në anën tjetër, në
mungesë të konsensusit të
nevojshëm mes shumicës
parlamentare dhe deputetëve
të pakicave, Projektligji për
Plotësimndryshimin e Ligjit

për Vetëqeverisje Lokale, i cili,
për shkak që hyn në
kategorinë e ligjeve me interes
vital dhe kërkon shumicë të
dyfishtë, ka mbi katër muaj që
është duke u bartur nga një
seancë në tjetrën në
pamundësi për t’u hedhur në
votim”, thuhet në këtë njoftim. 
Sipas KDI-së, që nga fillimi i
sesionit pranveror të këtij viti,
në janar e deri në fund të
qershorit, në bazë të të
dhënave të nxjerra nga
monitorimi, Kuvendi ka
mbajtur gjithsej 45 seanca,
duke përfshirë këtu edhe 19
vazhdime të seancave. Nga
numri i përgjithshëm i
seancave të mbajtura për
periudhën raportuese, gjithsej
23 seanca kanë dështuar në
mungesë të kuorumit prej 61
deputetëve të pranishëm për
të vazhduar me procesin e
votimit. “Në 15 nga këto 23
seanca të dështuara në
mungesë të kuorumit, në rend
dite ka qenë shqyrtimi i
projektligjeve, gjë që ka
ndikuar në zvarritjen e
shqyrtimit të tyre.
Karakteristikë e kësaj

699 mungesa në seanca 
për deputetët në gjashtëmujorin 

e parë të këtij viti
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Mungesa e kuorumit në Kuvend po e pengon mbarëvajtjen e
punimeve dhe përmbushjen e agjendës ka vlerësuar Instituti
Demokratik i Kosovës (KDI) për gjashtë muajt e parë të sesionit
pranveror 2022 të këtij institucioni, periudhë kjo e karakterizuar me
mungesa të theksuara të kuorumit në punimet plenare. Sipas të
dhënave të siguruara nga Kuvendi, deri në fund të muajit qershor
deputetët kanë munguar plot 699 herë

MUNGESA E KUORUMIT NË KUVEND PO E PENGON MBARËVAJTJEN E PUNIMEVE DHE PËRMBUSHJEN E AGJENDËS
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ATHINË, 5 KORRIK - Kryeministri i
Kosovës, Albin Kurti, tha se
zgjidhja për Ballkanin
Perëndimor është Bashkimi
Evropian dhe se drejt arritjes së
këtij qëllimi duhet, siç e quajti ai,
Procesi i Berlinit 2.0.
Kurti mori pjesë në panelin me
temën: “Evropa juglindore: A
mund të ketë stabilitet dhe
prosperitet në rajon?”,
organizuar nga Qeveria e Greqisë
dhe “The Economist”, që u mbajt
në Greqi.
Ai ka thënë se ka shpresa të
mëdha që Procesi i Berlinit të
riniset nga kancelari gjerman
Olaf Scholz. “Unë besoj se me
presidentin [e Shteteve të
Bashkuara, Joe] Biden në

Shtëpinë e Bardhë dhe me
kancelarin Scholz në Berlin ne
mund ta ringjallim urën
transatlantike, e cila në shekullin
21 është edhe më e rëndësishme
sesa në shekullin 20. Procesi i
Berlinit 2.0, nëse mund ta
quajmë kështu, mund të sjellë
një valë që mund t’i shtyjë
përpara të gjitha anijet në
Ballkanin Perëndimor, kryesisht
disa nisma, programe të
modeluara sipas EFTA EEA,
diçka të ngjashme sikurse
Norvegjia, Lihtenshtajni, Zvicra
dhe Islanda kanë me BE-në,
komitete dhe këshilla të
përbashkët, mekanizma të
vëzhgimit, gjykatë të përbashkët
me BE-në si vlerë dhe

mekanizëm, jo jashtë BE-së”, ka
thënë Kurti gjatë diskutimit në
këtë panel.
Procesi i Berlinit është një nismë
e iniciuar më 2014 nga
kancelarja e atëhershme e
Gjermanisë, Angela Merkel. Ky
proces përqendrohet në lëvizjen
e lirë të njerëzve, shërbimeve,
mallrave dhe kapitalit.
Procesi përfshin të gjashtë
vendet e Ballkanit Perëndimor:
Kosovën, Shqipërinë, Serbinë,
Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut
dhe Bosnjë e Hercegovinën.
Shtetet pjesëmarrëse të BE-së
janë: Austria, Bullgaria, Kroacia,
Franca, Greqia, Gjermania,
Polonia, Sllovenia dhe Italia.
Kancelari Scholz më herët ka

bërë me dije se synon që ta
ringjallë këtë proces, duke
thirrur një takim në Berlin më
vonë gjatë këtij viti.
Kosova ka mirëpritur këtë
paralajmërim të Gjermanisë,
teksa kundërshton nismën
rajonale “Ballkani i hapur”, ku
aktualisht bëjnë pjesë Serbia,
Shqipëria dhe Maqedonia e
Veriut.
Kurti gjatë panelit në Greqi
përsëriti qëndrimin se gjatë këtij
viti Kosova do të aplikojë për
marrjen e statusit të vendit
kandidat për anëtarësim në BE,
duke thënë se nëse të gjashtë
shtetet e Ballkanit Perëndimor
futen brenda BE-së, kjo do të
ishte një barrë më e vogël për

bllokun evropian. “Nëse Ballkani
Perëndimor vazhdon të qëndrojë
jashtë BE-së do të bëhet shumë
atraktive për t’u shndërruar në
fushëbetejë për superfuqi të
ndryshme dhe askush nuk e do
këtë. Kam shpresë se gjërat do të
ndryshojnë për të mirë”, ka
deklaruar Kurti.
Prej gjashtë shteteve të Ballkanit
Perëndimor, Serbia dhe Mali i Zi
kanë hapur disa kapituj për
anëtarësim në BE, teksa
Maqedonia e Veriut dhe
Shqipëria ende po presin t’i
hapin negociatat për anëtarësim.
Ndërkaq, Bosnjë-Hercegovina
dhe Kosova janë të fundit nga
shtetet e rajonit sa i përket rrugës
së tyre drejt anëtarësimit në BE.

Kurti thotë se Procesi i Berlinit është 
i nevojshëm për integrimin në BE

periudhe të punës së
Kuvendit është mungesa e
theksuar e pjesëmarrjes së
rregullt në punimet plenare
nga ana e deputetëve. Sipas të
dhënave të siguruara nga
Kuvendi, deri në fund të
muajit qershor deputetët
kanë munguar plot 699 herë.
Nëse kalkulohet mesatarja e
mungesave të deputetëve për
secilën seancë, i bie që
mesatarisht kanë munguar
deri në 16 deputetë”,
theksohet në njoftimin e 
KDI-së. 
Po të analizohen të dhënat
për pjesëmarrje tek seancat
që kanë dështuar për
mungesë të kuorumit, del që
në secilën prej atyre seancave,
të nënshkruar kanë qenë mbi
90 deputetë. Kjo vetëm se e
shpërfaq problemin, të tash e

disa legjislaturave të
Kuvendit, të mungesës së
përgjegjësisë individuale të
deputetëve karshi obligimeve
që ata i kanë si përfaqësues të
qytetarëve, që nënshkruhen
në listat e pjesëmarrjes, por
që nuk qëndrojnë në seancë
gjatë dhe deri në përfundim të
saj. 
KDI-ja ka theksuar se një
faktor tjetër që ka shkaktuar
mungesën e kuorumit në
punime plenare janë
udhëtimet jashtë vendit të
deputetëve, të cilat, ndonëse
bëhen në funksion të
zhvillimit të diplomacisë
parlamentare, në shumicën e
rasteve zhvillohen pa një
agjendë të qartë dhe me
mungesë informatash se çfarë
kanë prodhuar ato udhëtime.
“Sa i përket agjendës

legjislative, numri i
projektligjeve në procedurë
në Kuvend për gjashtë muajt e
parë të këtij viti është 108, prej
të cilave deri tani janë
miratuar 43 apo shprehur në
përqindje 39 për qind e atyre
që janë në procedurë.
Agjenda legjislative e Qeverisë
së Kosovës për këtë vit
përmban gjithsej 150
projektligje, prej të cilave deri
tani, pra për gjashtë muaj, në
Kuvend janë dorëzuar vetëm
23 projektligje. Mirëpo, numri
i madh i projektligjeve që i ka
Kuvendi aktualisht në
procedurë, vjen për shkak të
dinamikës shumë të ulët të
punës në sesionin e kaluar
pasi që zgjedhjet lokale kishin
marrë vëmendjen e të gjitha
subjekteve politike
parlamentare”, ka njoftuar

KDI-ja. 
Sipas KDI-së, janë 80
projektligje që nuk kishin
arritur të miratohen e të cilat
janë bartur nga viti 2021, duke
e stërngarkuar kështu
agjendën e Kuvendit dhe të
komisioneve parlamentare. 
KDI-ja ka bërë me dije se nga
65 projektligje që janë duke u
shqyrtuar në Kuvend, vetëm 14
prej atyre janë ende brenda
afateve procedurale të
parapara me Rregulloren e
Punës. “Ndërkaq 51
projektligje të tjera që
aktualisht janë në procedurë
të shqyrtimit i kanë kaluar të
gjitha afatet procedurale, qoftë
brenda dy leximeve ose para
leximit të parë siç parashihet
me Rregullore. Një nga ato që
tashmë ka kaluar afatet
procedurale për shqyrtim, por

ende nuk është miratuar, është
Draftrregullorja e re e punës, e
cila, ndonëse ka kohë që është
duke u punuar dhe duket që
deri diku edhe ka konsensus
mes grupeve parlamentare, ajo
ende nuk ka marrë epilog. Në
radhë të pritjes për shqyrtim
është edhe një prej
projektligjeve më të
rëndësishme që rrjedh nga
Agjenda për Reforma
Evropiane 2. Ai është për
financimin e subjekteve
politike i cili në vazhdimësi
është sfiduar nga mungesa e
vullnetit politik për ta
ndryshuar. Ky projektligj ka
kaluar më shumë se tre muaj
që nga koha kur është
miratuar në lexim të parë dhe
ende nuk është proceduar për
miratim final”, ka njoftuar
KDI-ja.
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PRISHTINË, 5 KORRIK (ER) - Të
martën rreth orës 05:30
patrulla policore nga
Stacioni Policor për
Mbikëqyrjen e Kufirit
Vërmicë ka ndaluar një
automjet (autoambulancë)
me targa vendore dhe gjatë

kontrollimit në të janë
hasur gjashtë emigrantë
ilegalë (tre shtetas sirian
dhe tre shtetas nga
Bangladeshi).
I dyshuari mashkull,
shtetas i Kosovës, i moshës
45-vjeçare, është ndaluar

dhe për këtë rast është
njoftuar prokurori
kujdestar i PTH Prizren.
Rasti do të trajtohet nga
njësitet relevante policore
dhe emigrantët do të
trajtohen në bazë të
procedurave.

Parandalohet kontrabandimi i emigrantëve

MITROVICË, 5 KORRIK (ER) -
Nënkryetari i komunës së
Mitrovicës, Arian Tahiri, i
shoqëruar nga drejtori i
Drejtorisë për Shërbime
Publike dhe Infrastrukturë,
Granit Tmava, kanë takuar
zëvendësministrin e Ministrisë
së Mjedisit, Planifikimit

Hapësinor dhe Infrastrukturës,
Hysen Durmishi. Qëllimi i këtij
takimi ishte vazhdimi i
bashkëpunimit në mes të
komunës së Mitrovicës dhe
MMPHI-së, me ç’rast të dyja
palët kanë nënshkruar një
memorandum të
bashkëpunimit për

rehabilitimin e rrugës “Bislim
Bajgora” dhe “Agim Ramadani”
në Mitrovicë. 
Nënkryetari Tahiri dhe
zëvendësministri Durmishi
biseduan edhe për një sërë
projektesh infrastrukturore për
komunën e Mitrovicës.

Nënshkruhet memorandumi për rehabilitimin e
rrugës “Bislim Bajgora” dhe “Agim Ramadani”

PRISHTINË, 5 KORRIK (ER) - Është
mbajtur takimi i parë i grupit
punues të mandatuar për
zhvillimin e studimit të
fizibilitetit dhe planit të
menaxhimit për Qendrën
Historike të Prishtinës.
Plani i Menaxhimit të Qendrës
Historike të Prishtinës synon
t’i definojë mënyrat e
konservimit, ruajtjes,
zhvillimit dhe promovimit të
qendrës historike të Prishtinës
e cila përcaktohet si zonë me
vlerë të trashëgimisë në
mënyrë që të transmetohet te
brezat e tanishëm dhe të
ardhshëm. Po ashtu, të
analizojë dhe kuptojë
nëpërmjet përfshirjes së
aktorëve dhe hisedarëve të
ndryshëm, forcat e
ndryshimit dhe ndryshimet
që ndodhin në aspektin
kulturor, mjedisor dhe socio-
ekonomik në mënyrë që të

mundësohen mbrojtja,
përmirësimi dhe zhvillimi i
koordinuar dhe i përbashkët,
t’i identifikojë qëllimet
afatshkurtra, afatmesme dhe
afatgjata në lidhje me ruajtjen
dhe zhvillimin e zonës, si dhe
strategjitë dhe veprimet
‘inovative’ për arritjen e tyre. 
Grupi punues që udhëheq
këtë proces përbëhet nga
institucionet vartëse të
Ministrisë së Kulturës, Rinisë
dhe Sportit, komunës së
Prishtinës, Ministrisë së
Mjedisit, Planifikimit
Hapësinor dhe
Infrastrukturës, Këshillit të
Kosovës për Trashëgimi
Kulturore, organizatave të
shoqërisë civile të profilizuara
në trashëgimi kulturore dhe
planifikim hapësinor,
programit të UN-Habitat-it në
Kosovë dhe institucioneve të
tjera. Ky projekt i financuar

nga Ministria e Kulturës,
Rinisë dhe Sportit, dhe i
mbështetur nga UN-Habitat
Kosovë, përmes Programit të

Zhvillimit Gjithëpërfshirës të
financuar nga Qeveria e
Suedisë, synon integrimin e
trashëgimisë kulturore në

kuadër të planifikimit
hapësinor për zhvillim të
qëndrueshëm, të gjelbër dhe
gjithëpërfshirës.

Mbahet takimi për studimin e fizibilitetit 
për Qendrën Historike të Prishtinës

PRISHTINË, 5 KORRIK (ER) -
Shërbimi Spitalor Klinik dhe
Universitar i Kosovës ka
njoftuar se nga dita e
mërkurë, 6 korrik, do ta fillojë
caktimin e terminëve përmes
telefonit për vizita
specialistike në Klinikën e
Otorinolaringologjisë (ORL)
dhe Klinikën e Syve të
Qendrës Klinike Universitare
të Kosovës. “Caktimi i
terminëve bëhet çdo ditë
pune, nga e hëna në të
premte, në telefonin 038 500
600 34 44, nga ora 12:00 deri
14:30. Pacienti me rastin e
telefonimit duhet të ketë si

dëshmi fletudhëzimin nga
mjeku familjar, apo nga
mjeku specialist përkatës. Po
ashtu, duhet të paraqitet
edhe numri i letërnjoftimit
dhe numri i telefonit”, ka
njoftuar ShSKUK-ja, duke
theksuar se nëse bëhet
termini pa udhëzim nga
mjeku përkatës, termini do të
anulohet. “ShSKUK është në
finalizim të planit për caktim
të terminëve përmes telefonit
në të gjitha ambulancat
specialistike të QKUK-së për
të cilat do t’ju informojmë në
vijim”, është bërë me dije në
njoftimin e ShSKUK-së.

Fillon caktimi i terminëve për vizita specialistike 
në Klinikën e ORL-së dhe të Syve
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PRISHTINË, 5 KORRIK - Në 24
orët e fundit janë
konfirmuar 213 raste
pozitive me Covid-19 në
Kosovë. Sipas raportit 24
orësh të Ministrisë së

Shëndetësisë, janë kryer 609
teste. Shkalla e rasteve
pozitive është rreth 35 për
qind. 
Për këto 24 orë është
njoftuar edhe për dozat e

vaksinimit dhe për numrin e
rasteve aktive. 1 244 të
infektuar janë raste
potenciale për shpërndarjen
e virusit Covid-19. 
Nuk ka asnjë vdekje në këto

24 orë, kurse në total janë
vaksinuar 903 505 me dozën
e parë të vaksinimit, me
dozën e dytë 823 798
persona. 35 persona janë
shëruar në 24 orët e fundit.

213 raste pozitive me Covid në 24 orët e fundit

HAGË, 5 KORRIK (ER) -
Përfaqësuesit e
Konferencës së Rektorëve
të Universiteteve Publike
të Kosovës, kryesuesi prof.
asoc. dr. Artan Nimani dhe
zëvendëskryesuesi prof.
dr. Agron Bajraktari, kanë
vizituar në Qendrën e
Paraburgimit në Hagë,
ish-presidentin e Kosovës,
Hashim Thaçi, ish-
kryetarin e Kuvendit,
Kadri Veseli, ish-kryetarin

e Kuvendit, Jakup
Krasniqi, ish-deputetin
Rexhep Selimi, kryetarin e
OVL të UÇK-së, Hysni
Gucati dhe
zëvendëskryetarin Nasim
Haradinaj.
Përfaqësuesit e
Konferencës së Rektorëve
thanë se janë ndierë të
emocionuar gjatë takimit
me krerët e UÇK-së për
vendosmërinë që ta
fitojnë edhe këtë betejë në

Hagë, për t’i dëshmuar
botës edhe një herë se
lufta jonë për liri ishte e
drejtë dhe e pastër. Rektor
Nimani dhe Bajraktari
thanë se gjendja e
çlirimtarëve ishte shumë e
mirë dhe u shprehën të
sigurt se shumë shpejt ata
do të lirohen të pafajshëm
nga Haga, ku po mbahen
padrejtësisht dhe do të
kthehen faqebardhë në
Kosovë.

Rektor Nimani dhe Bajraktari vizitojnë krerët e UÇK-së në Hagë 

HAGË, 5 KORRIK - Avokati
britanik Ben Emmerson nuk
po i ndal përpjekjet e tij për
lirimin e përkohshëm të ish-
kryeparlamentarit Kadri
Veseli i cili po vazhdon të
mbahet në paraburgim nga
Gjykata Speciale në Hagë,
ndërkohë që ka kaluar një vit
e gjysmë që nga arrestimi i
krerëve të UÇK-së dhe
gjykimi ndaj tyre ende nuk ka
filluar. 
Mbrojtja e Veselit ka kërkuar
nga Gjykata Supreme, e cila
funksionon brenda Gjykatës
Speciale në Hagë, që ta
urdhërojë lirimin e
përkohshëm të tij, ndërsa ka
vlerësuar se praktikat e
deritashme lidhur me këtë
çështje të treguara nga
Dhomat e Specializuara janë
alarmante. Kështu,
Emmersoni ka kundërshtuar
vendimin e Gjykatës së Apelit
për të mos lejuar lirimin e
përkohshëm të Veselit dhe të
njëjtën gjë ia ka kërkuar edhe
Gjykatës Supreme pasi që,
sipas tij, paraburgimi i Veselit
tani është bërë i paarsyeshëm
dhe se në çdo rast gjykatat më
të ulëta kanë bërë shkelje dhe
gabime në vendimet e tyre.
Në shkresën e tij, e cila është
publikuar në faqen e Gjykatës
Speciale, Emmerson ka
rikujtuar se Dhomat e
Specializuara kanë ndaluar
100 për qind të të gjithë të
akuzuarve të saj në
paraburgim, ndërsa ka shtuar
se për një institucion që
supozohet t’u përmbahet
standardeve më të larta të të
drejtave të njeriut, kjo
praktikë nuk është veç e
mjerueshme, por edhe
alarmante. “Paraburgimi

duhet të jetë përjashtim, jo
rregull. Megjithatë, praktika e
Dhomave të Specializuara
tregon krejt të kundërtën”,
thotë Emmerson.
Ai pohon se, nëse vendimi i
Gjykatës së Apelit për ta
mbajtur në paraburgim
Veselin lihet në fuqi, një
praktikë e tillë do të arrijë një
hap më tej, me paraburgimin
që bëhet rregull absolut, pa
përjashtim. “Një pjesë e
konsiderueshme e kësaj
çështjeje gjyqësore ka të bëjë
me kuptimin e gabuar, nga
gjykatat më të ulëta, të rolit të
Policisë së Kosovës në
procesin e përcaktimit nëse
duhet të jepet lirimi i
përkohshëm. Ndryshe nga
gjykatat dhe tribunalet
ndërkombëtare, KSC është
një gjykatë vendase. Policia e

Kosovës nuk është organ i një
shteti të tretë dhe konceptet si
‘ndërmarrje’ ose ‘garanci’ nuk
janë të zbatueshme për të. Në
përputhje me Ligjin për KSK-
në dhe legjislacionin tjetër të
Kosovës, Policia thjesht është
e ‘obliguar’ t’i zbatojë urdhrat
gjyqësorë. Nuk ka gjë të tillë si
garanci paraprake ose
ndërmarrje për të zbatuar një
urdhër”, thuhet në shkresën e
mbrojtjes së Veselit.
Emmersoni e ka ftuar
Kolegjin e Gjykatës Supreme
të deklarojë se paraburgimi i
Veselit tani është bërë i
paarsyeshëm dhe se në çdo
rast gjykatat më të ulëta kanë
gabuar duke konsideruar se
asnjë masë tjetër alternative,
përfshirë mundësinë e
arrestit shtëpiak në kushte
ekstreme, nuk është e

mjaftueshme për ta zbutur
rrezikun e pengimit.
Në këtë sfond, mbrojtja e
Veselit ka paraqitur arsyet e
veta, duke thënë se Gjykata e
Apelit u vonua në dhënien e
vendimit në kundërshtim të
hapur me praktikat e
Gjykatës Evropiane për të
Drejtat e Njeriut, se ajo ka
shkelur të drejtën për
vendim në
kontrakdiktoritetin e palëve,
ka vepruar në kundërshtim
me Gjykatën Evropiane për
të Drejtat e Njeriut, sipas së
cilës, me kalimin e kohës,
autoritetet duhet të japin
arsye shtesë për rrezikun e
ndërhyrjes në procedurë, se
ka gabuar në definicionin e
detyrës së gjykatës për të
kërkuar kryesisht masa të
tjera alternative me

paraburgimin, dhe ka gabuar
duke e cilësuar
paraburgimin, edhe pas një
viti, si të arsyeshëm. “Për
arsyet e parashtruara më
sipër, mbrojtja kërkon që
Kolegji i Gjykatës Supreme ta
pranojë kërkesën, ta rikthejë
dhe ta ndryshojë vendimin e
kundërshtuar, si dhe ta
urdhërojë lirimin e
përkohshëm të z. Veseli, të
shoqëruar me çdo kusht, që e
gjykon të nevojshme dhe
proporcionale; ose në
urdhrin alternativ për lirimin
e përkohshëm të z. Veseli dhe
rikthimin e çështjes vetëm
për përcaktimin e çdo kushti
që konsiderohet i nevojshëm
dhe proporcional”, thuhet në
shkresën e avokatit të Kadri
Veselit dërguar Gjykatës
Supreme.

Emmersoni kërkon lirimin 
e përkohshëm të Veselit
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TIRANË, 5 KORRIK - Ndonëse në
muajt e parë të këtij viti Shqipëria
kishte ritmet e inflacionit më të
ulëtat në rajon, qytetarët e saj
janë më të shqetësuarat në
raport me pesë vendet e tjera sa i
përket nivelit të lartë të çmimeve,
zbuloi Barometri i Ballkanit
2022.
Rreth 64 për qind e të
anketuarave në Shqipëri janë

totalisht të pakënaqur me
nivelin e çmimeve, pasi i
konsiderojnë të larta dhe të
papërballueshme me të
ardhurat që kanë.
Shqipëria kishte përqindjen më
të lartë të personave që ishin
shumë të shqetësuar për çmimet
rreth 64 për qind në krahasim me
mesataren rajonale (52 për
qind).

Të dhënat nga tabelat tregojnë se
92 për qind e shqiptarëve janë të
shqetësuar dhe të pakënaqur me
nivelin e çmimeve, ndërkohë që
84 për qind e boshnjakëve, 72 për
qind të serbëve, 59 për qind e
kosovarëve, 84 për qind e
malazezëve, ndihen në këtë
mënyrë.
Shqipëria nuk kishte asnjë
qytetar që e konsideronte

normal nivelin e çmimeve,
ndërsa në vendet e tjera të rajonit
kjo kategori zinte nga 1 deri në 10
për qind.
Të dhënat e anketës tregojnë se
shqiptarët e Kosovës kishin
nivelet më të ulëta të
pakënaqësisë për çmimet në
raport me vendet e rajonit,
ndërsa shqiptarët e Shqipërisë
më të lartat.

92 për qind e shqiptarëve, të shqetësuar dhe të pakënaqur me nivelin e çmimeve

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 5 KORRIK - Hisedarët
e sektorit të energjisë së
Kosovës dhe delegacioni
amerikan i Korporatës së
Sfidave të Mijëvjeçarit (MCC)
kanë mbajtur të martën takim
plenar. Takimi u hap nga
ministrja e Ekonomisë, Artane
Rizvanolli dhe drejtoresha e
MCC-së për Kosovë, Sarah
Olmstead.
Në fjalën e hapjes ministrja
Rizvanolli ka falënderuar të
gjithë pjesëmarrësit për
punën dhe gatishmërinë për
të lëvizur tutje me hapa të
shpejtë për dizajnimin e
projektit. Në veçanti, ajo ka
falënderuar MCC-në dhe
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës për ndihmën me
202 milionë dollarë, që do të
jetë granti më i madh në
sektorin e energjisë në histori
të Kosovës.
Nga ana tjetër, Olmstead ka
falënderuar ministren
Rizvanolli dhe pjesëmarrësit
për këtë takim si dhe për
ndihmën e dhënë gjatë
muajve të kaluar në zhvillimin
e programit kompakt me

MCC-në.  Po ashtu, Olmstead
ka kërkuar nga të gjitha partitë
politike vendore mobilizim
politik gjatë procesit ratifikues,
për t’i shmangur vonesat,
duke marrë parasysh
rëndësinë e madhe të këtij
projekti për qytetarët e
Republikës së Kosovës dhe për
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës.
Të dyja palët u pajtuan për
domosdoshmërinë e shtimit
të procesit të ratifikimit dhe
proceset e tjera përcjellëse
teknike të cilat përshpejtojnë
dhe hapin rrugën drejt
zbatimit të projektit.
Periudha zbatuese e projektit
pritet të fillojë nga viti 2024,
ndërsa çdo vonesë gjatë
ratifikimit në Kuvendin e
Republikës së Kosovës do të
paraqiste vonesë në periudhën
e zbatimit, u tha në takim.
Në këtë takim të përbashkët
morën pjesë edhe përfaqësues
nga Zyra e kryeministrit,
Ministria e Ekonomisë,
Ministria e Financave, Punës
dhe Transfereve, KOSTT-i,
KEK-u, ZRrE-ja dhe KEDS-i.
Ky takim plenar pason
konfirmimin me votë unanime
të Programit Kompakt nga

Bordi i Drejtorëve të MCC-së,
vendim i cili ka hapur rrugën
në përshpejtimin e procesit të
zbatimit të projektit.
Me qëllim të fillimit të
dizajnimit të projektit të
kapaciteteve akumuluese të
energjisë, për vizitë pune
dhjetëditore në Kosovë po
qëndron në Kosovë
delegacioni amerikan i
Korporatës së Sfidave të
Mijëvjeçarit (MCC), i përbërë
nga dhjetë persona, kryesuar
nga Jonathan Saiger, këshilltar i
lartë operativ i MCC-së.
Programi Kompakt do të jetë

investimi më i madh në
sektorin e energjisë në
Republikën e Kosovës në vlerë
prej 236.7 milionë dollarëve. 
Investimet e programit
Kompakt do të jenë pronë e
Kosovës dhe shënojnë njërin
nga bashkëpunimet më të
rëndësishme ndërmjet
Republikës së Kosovës dhe
Shteteve të Bashkuara të
Amerikës.
Programi do të përfshijë tri
projekte: rezerva dhe arbitrazh
të energjisë (bateritë me
kapacitet 170 MW, që ofrojnë
rezervë 340 MWh); zhvillimi i

fuqisë punëtore dhe përfshirja
e grave në sektor të energjisë,
dhe Projekti i Institucionit
Amerikan të Katalizatorit për
Zhvillim.
Projekti i parë konsiston në
blerjen dhe instalimin e
baterive me kapacitet të lartë,
që shërbejnë si rezerva të
energjisë. 
Kapaciteti i sistemit
akumulues të energjisë pritet
të jetë më i madhi në Evropë
për kokë banori dhe shënon
njërin prej projekteve më
inovative në rajon dhe më
gjerë.

Rizvanolli falënderon MCC-në ShBA-në 
për ndihmën 202 milionë dollarëshe

PRISHTINË, 5 KORRIK (ER) - Bordi i
Drejtorëve i Agjencisë
Kosovare të Privatizimit ka
mbajtur mbledhjen e radhës
në të cilën ka diskutuar dhe ka
marrë vendime të
rëndësishme për procesin e
privatizimit dhe të likuidimit të
ndërmarrjeve shoqërore në
përputhje me mandatin e vet
ligjor. 
Gjatë kësaj mbledhjeje
raportoi Komiteti i Auditimit,
me ç’rast u shqyrtua raporti
përfundimtar i Auditimit të
Njësisë së Auditorit të
Brendshëm për procesin e
qiradhënieve të aseteve të
AKP-së, me rekomandime për
ta përmirësuar këtë proces. 
Po ashtu, bordi shqyrtoi dhe
miratoi transaksionet e
shitjeve të aseteve nr. 55 që u
mbajt muajin e kaluar si dhe
aprovoi listën e aseteve për

vendosje në tender publik për
valën e shitjeve nr. 57, ku
përfshihen 34 asete. Me këtë
rast, bordi kërkoi nga komunat
e Kosovës që t’i parashtrojnë
kërkesat sipas procedurave
ligjore në rast se kanë ndonjë

interesim për ndonjë nga këto
asete për qëllim të interesit
publik për të cilën do të
kontaktohen të gjitha komunat
me shkrim.
Për tri ndërmarrjet: Industria e
Keramikës, Shkup; Gazela dhe

Sirovina Banat (otpad),
Zrenjanin, u miratuan raportet
e komisionit për përcaktimin e
statusit të tyre si ndërmarrje
shoqërore, ndërkaq u miratua
edhe raporti i komisionit për
shitjen e banesave me të
drejtën e shfrytëzimit.
Gjatë këtij takimi, Bordi i
Drejtorëve miratoi propozimin
për inicimin e procedurës së
shitjes së deleve, pronë e
ndërmarrjes shoqërore
“Sharrprodhimi”, Dragash. Po
ashtu, miratoi ndryshimin e
sipërfaqeve që shfrytëzojnë në
ndërmarrjen ‘Hotel Grand’
qiramarrësit në vijim: NTP De
Bona Auto; Ephesus Travel
Kosova; Brovina; Laureta; Five
Star Fitnes; Prince Coffe House
(Comodita Home); Prince
Coffe House shpk; Roof Top
Three 60 shpk; Tek-ing shpk –
Ma Belle shpk.

Në të njëjtën kohë aprovoi
raportet e shpërndarjes për
kreditorët e ndërmarrjeve
shoqërore në vijim: KB Kosova;
19 Qershori; PMN Sharr Han i
Elezit; Hotel Mineral Gjilan;
Liria Prishtinë; KB Ferizaj; FBI
Trepça Pejë; dhe Montazhi i
Kosovës, si dhe aprovoi
raportet përfundimtare për
ndërmarrjen në likuidim
‘Ndërtimtari’, Drenas.
Bordi shqyrtoi raportin mujor
të ndërmarrjes shoqërore
“Brezovica”, e cila është nën
administrimin e AKP-së dhe
kërkoi që të bëhen të gjitha
përgatitjet e nevojshme, si për
terrenet e skijimit, ashtu edhe
për hapësirat e hoteleve që
operojnë në kuadër të
ndërmarrjes, në mënyrë që të
ofrohen kushte sa më të mira
për turistët në sezonin e
ardhshëm.

Bordi vendos për shitje 34 asete 
të ndërmarrjeve shoqërore
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Nga Barry
EICHENGREEN

Lufta e Rusisë ndaj Ukrainës
nuk tregon asnjë shenjë se
është afër fundit. Ndaj është
shumë herët të fillojmë të
mendojmë se si mund të
sigurohet stabiliteti,
prosperiteti dhe siguria e
Ukrainës së pasluftës.
Aktualisht po ndodhin 2
diskutime: njëri për financimin
e rindërtimit ekonomik, dhe
tjetri për garantimin e sigurisë
së jashtme të Ukrainës.
Problemi është se këto
diskutime po vazhdojnë të
ndara nga njëra-tjetra, edhe
pse të dyja këto çështje janë të
lidhura ngushtë midis tyre.
Kostot e rindërtimit janë ende
të paqarta, pasi e tillë është
edhe rrjedha e luftës. PBB-ja e
Ukrainës para luftës ishte rreth
150 miliardë dollarë.
Duke pasur parasysh raportin
kapital-output baras me 3, dhe
duke supozuar se 1/3 e stokut
të kapitalit do të shkatërrohet,
flasim sërish për një shumë
prej 150 miliardë dollarësh. Si
gjithmonë, supozimet
alternative na japin skenarë
alternativë. Por shuma prej 150
miliardë dollarësh duket si një
pikënisje e arsyeshme.
Dhe ajo nuk është e pamundur
të grumbullohet nga
donatorët. Pasi është sa 1/6 e
p r o g r a m i t
“NextGenerationEU”, për të
cilin shtetet e Bashkimit
Evropian ranë dakord në

korrikun e vitit 2020. Po ashtu,
është 1/12 e madhësisë së Aktit
të Planit Amerikan të Shpëtimit
të nënshkruar nga Presidenti i
SHBA-së Xho Bajden në
marsin e vitit 2021.
Megjithatë, duket si e gabuar
t’u kërkosh Shteteve të
Bashkuara dhe Evropës që të
ndërtojnë atë që ka shkatërruar
Rusia. Prandaj, është joshëse të
sugjerohet se rindërtimi i
Ukrainës duhet të financohet
me përdorimin e aseteve ruse.
Me 284 miliardë dollarë,
rezervat e ngrira të Bankës
Qendrore të Rusisë, do t’i
përshtateshin këtij procesi.
Dhe në fakt ka një arsyetim
moral për reparacionet: Rusia
nisi një luftë të paprovokuar,
dhe është gati e sigurt se ka
kryer krime lufte. Por ekziston
edhe një argument i bazuar tek
strategjia e parandalimit. Siç e
tha presidenti ukrainas
Volodimir Zelenski në Forumin
e Davosit të këtij viti: “Nëse
agresori humb gjithçka,
atëherë patjetër që kjo e privon
atë nga motivimi për të filluar
një luftë tjetër në të ardhmen”.
Garancitë e sigurisë janë po aq
jetike për rimëkëmbjen
ekonomike, sa edhe siguria për
popullsinë e Ukrainës. Ndihma
zyrtare nuk mund ta financojë
përherë ekonominë ukrainase,
ndaj do të kërkohen investime
private. Por investimet e huaja
nuk do të shkojnë në Ukrainë,
nëse nuk ka siguri.
Në fakt, as vetë ukrainasit nuk
do të investojnë në një situatë
të tillë. Perëndimi mund ta

forcojë aftësinë e Ukrainës për
të mbrojtur veten, duke i
dërguar armë më të fuqishme.
Por, për sa kohë që Rusia është
e armatosur me armë
bërthamore dhe Ukraina jo,
ekuilibri strategjik do të anojë
gjithnjë në favor të Moskës.
Një garanci sigurie nga SHBA
dhe BE, mund ta zbehë
avantazhin e Rusisë, por
Perëndimi heziton jo pa arsye
që të përballet me rreziqet e
mundshme. Zgjidhja e vetme e
qëndrueshme është që Rusia të
pranojë pavarësinë politike
dhe integritetin territorial të
Ukrainës.
Dhe dëmshpërblimet janë
gjëja e fundit që nevojitet për ta
arritur këtë gjë. Pasi ato do të
nënkuptonin vështirësi shtesë
për një popullsi ruse që po
përjeton tashmë shumë
vështirësi. Ndërsa ekonomia
pritet të bjerë këtë vit me 10-20
për qind, Rusia gjendet në një
situatë delikate.
Sigurisht, një qasje shumë e
butë ndaj Rusisë në këto
momente është e rrezikshme.
Dhe Putin nuk duhet që të
shpërblehet në asnjë rrethanë
për agresionin e tij ndaj
Ukrainës. Por ekziston edhe
rreziku i kundërt. Rusia duhet
ta njohë integritetin politik dhe
territorial të Ukrainës. Por
ndëshkimi i mëtejshëm gjatë
negociatave të paqes, nuk do ta
bëjë këtë më të lehtë. Ne duam
që qeveritë e ardhshme ruse t’i
respektojnë normat
ndërkombëtare.
Por evokimi i këtyre normave

për të marrë dëmshpërblim
nga Rusia, nuk do ta bënte më
të mundshme arritjen e kësaj.
Ka një analogji të qartë me
reparacionet gjermane pas
Luftës së Parë Botërore dhe
dispozitën e Traktatit të
Versajës për fajësinë e luftës.
Me apo pa të drejtë, rusët sot,
ashtu si gjermanët atëherë, nuk
e shohin veten si përgjegjës të
vetëm për luftën. Klauzola e
traktatit për fajin e luftës, u dha
politikanëve nacionalistë
gjermanë arsye për t’u ankuar,
duke e shndërruar atë në
kauzën kryesore të fushatës së
tyre.
Kërkesat financiare të vendeve
fituese, u dhanë shkas qeverive
gjermane të shpërfillnin
dispozitat e traktatit për
çarmatimin, dhe ndalimin e
krijimit të një bashkimi
doganor me Austrinë. Për më
tepër, reparacionet e
ndërlikuan detyrën e
stabilizimit dhe rindërtimit të
sistemit ndërkombëtar.
Ekonomisti i famshëm britanik
Xhon Mejnard Kejnes, i
parashikoi të gjitha këto, dhe
shumë të tjera në librin e tij
“Pasojat e parashikueshme
ekonomike të paqes”. Por nuk
duhet të teprohet me fajësimin
e dëmshpërblimeve të pas
Luftës së Parë Botërore. Nuk
ishin vetëm dëmshpërblimet
që shkaktuan Depresionin e
Madh.
Dhe nuk ishte vetëm kriza
ekonomike në Gjermani, ajo që
ngjiti Hitlerin në pushtet më
vonë në shpërthimin e Luftës së

Dytë Botërore. Analogjia me
rrethanat e sotme, si të gjitha
analogjitë historike, është e
papërsosur. Megjithatë, kjo
përvojë është një histori
paralajmëruese.
Ndërkohë, ka edhe argumente
të tjera kundër reparacioneve.
Kështu është e paqartë
ligjshmëria e sekuestrimit të
aseteve ruse. Qeveritë
perëndimore mund të
miratojnë edhe legjislacionin
përkatës. Kombet e Bashkuara
mund të krijojnë një komision
me fuqinë për t’i sekuestruar
këto pasuri, edhe pse vende si
Kina do të kundërshtonin, duke
imagjinuar se një ditë mund të
jenë vetë në shënjestër.
Sido që të jetë, sekuestrimi i
aseteve ruse në vendet e huaja,
do të bëjë që qeveritë e tjera të
mendohen dy herë përpara se
të investojnë jashtë vendit. Por
thelbi është se kërkesa për
reparacione do ta bënte më të
vështirë që Rusia të bjerë në
fund dakord me pavarësinë dhe
integritetin territorial të
Ukrainës.
Me një Rusi armiqësore në
pragun e saj, Ukraina do ta ketë
më të vështirë të jetë e sigurt,
dhe aq më pak të ruajë një rritje
ekonomike të shëndoshë dhe të
qëndrueshme.

Shënim:Barry Eichengreen,
profesor i ekonomisë në

Universitetin e Kalifornisë,
Berkeley, dhe ish-këshilltar i

politikave në Fondin Monetar
Ndërkombëtar. | “Project

Syndicate” – Bota.al

Pasojat ekonomike
të paqes në Ukrainë
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Prishtina nis përgatitjet nën drejtimin 
e Ismet Munishit Telaku përfundon

garat në Lojërat
Mesdhetare

Alush Telaku ka zhvilluar edhe
garën e tretë dhe të fundit të notit
në Lojërat Mesdhetare “Oran
2022”. Notari ynë garoi në
disiplinën 100 metra delfin, ku
përfundoi në vendin 19. Koha e tij
ishte 59.70. Me Telakun kanë
përfunduar edhe garat e ekipit të
Kosovës, i cili fitoi gjashtë medalje,
tri të arta dhe tri të bronzta. Pesë
medalje u fituan nga xhudo dhe
një e bronztë nga boksi. Pjesa e
mbetur e ekipit do të niset të
mërkurën për Kosovë, menjëherë
pas ceremonisë mbyllëse.

Arbnore Përquku,
asistuesja më e mirë

Kapitenia e Kosovës, Arbnore
Përquku, njihet për asistimet e saj
gjatë ndeshjeve. Kështu ndodhi
edhe në Kampionatin Evropian
për Shtete të Vogla në Qipro.
Përquku ishte asistuesja më e mirë
në këtë evropian. Basketbollistja e
trofeshme kosovare kishte 24
asistime për katër ndeshje, apo
gjashtë asistime për ndeshje. Në
vend të dytë ishte Veatriki
Akathiotou e Qipros me 5.5 për
ndeshje, kurse e treta Astera
Tuhina me 5.3 për ndeshje. Në
përgjithësi, Arbnorja kishte 7.8
pikë për ndeshje, 3.5 kërcime dhe
gjashtë asistime.

Esma Muratoviq
largohet nga KHF
Istogu

Hendbollistja Esma Muratoviq nuk
është më pjesë e Istogut, pasi ajo
edhe zyrtarisht ka kaluar në
Italiane Brixen. Sukseset e Esma
Muratoviqit me klubin istogas
kanë qenë të shumta, duke fituar
çdo trofe të mundshëm në
hendbollin e Kosovës.
“Hendbollistja malazeze Esma
Muratoviq nga kampioni kosovar
Istogu kalon tek Italiane Brixen,
pas disa vjetëve të kaluara me
Istogun ku ka fituar gjithçka që
mund të fitohet në hendbollin e
Kosovës, Esma nga ky sezon do të
jetë pjesë e skuadrës që fitoi
titullin kampion sezonin e kaluar
në Itali Brixen. KHF Istogu e
falënderon hendbollisten Esma
Muratoviq për kontributin e dhënë
në skuadrën e Istogut dhe i
dëshiron shumë suksese të tjera
në karrierë. Faleminderit Esma!”,
thuhet në njoftimin e Istogut.

SHKURT 

PRISHTINË, 5 KORRIK - FC Prishtina ka
filluar përgatitjet për edicionin e ri
2022/23 nën drejtimin e trajnerit të ri
Ismet Munishi. Skuadra kryeqytetase
po përgatitet nga dy herë në ditë.
Stërvitjet po i mban në stadiumin
“Fadil Vokrri” dhe në kompleksin e
klubit në Bërnicë. “Skuadra po
përgatitet nga dy herë në ditë dhe
transferet e reja janë përshtatur shumë
mirë me grupin ndërsa, për fat të mirë,
asnjë futbollist nuk ka shfaqur

probleme fizike dhe ndonjë lëndim
deri më tash. Munishi me ndihmësit e
tij, Debatik Curri, Armend Simnica
dhe trajnerin e portierëve, Ahmet
Becelica, i kanë inkuadruar në ekipin e
parë edhe disa lojtarë nga skuadra e
juniorëve, të cilët po tregojnë vullnet
për punë dhe përkushtim maksimal”,
thuhet në njoftimin e skuadrës
“bardhekaltër”. 
Skuadra e Prishtinës, e cila sivjet feston
100-vjetorin e themelit si klub, duket

krejtësisht ndryshe në ditët e para të
përgatitjeve. 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 u janë bashkuar edhe
zyrtarisht “bardhekaltërve”, mirëpo
kryesia e klubit nuk e ka mbyllur
“kuletën”, me ç’rast në ditët në vijim do
të prezantohen edhe ardhjet e reja në
ekip.

Ministri Çeku për agjencinë Anti-Doping:
Do ta sigurojë integritetin sportiv 
PRISHTINË, 5 KORRIK - Kosova është bërë
me Agjencinë Anti-Doping e cila do të
përkujdeset për rregullimin e
mbarëvajtjes së aktiviteteve pa
përfshirjen e substancave jo të
ligjshme. 
Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit,
Hajrulla Çeku, ka thënë me këtë rast se
kjo agjenci do ta sigurojë integritetin
sportiv dhe se me këtë është
përmbushur një standard i
rëndësishëm ndërkombëtar në sport.
“Po e përmbushim edhe një standard
të rëndësishëm ndërkombëtar në
sport. Kosova po bëhet me Agjencinë
Anti-Doping Në mbledhjen e djeshme
të Qeverisë së Kosovës kemi miratuar
projektligjin që rregullon anti-
dopingun në sport. Ky projektligj
parasheh rregullimin e organizimit,
administrimit dhe funksionimit të
sektorit anti-doping përmes

themelimit të Agjencisë Anti-Doping
të Republikës së Kosovës. Me
themelimin e këtij institucioni jetik për
të siguruar integritetin sportiv,
funksioni anti-doping, nga një
komision me kapacitete të kufizuara

në kuadër të Komitetit Olimpik të
Kosovës, ngrehet në nivel të agjencisë
shtetërore. Zotimi ynë për ta zhvilluar
sportin si sektor me integritet të lartë
po përmbushet dita-ditës”, ka shkruar
Çeku në “Facebook”. 
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SAO PAOLO, 5 KORRIK - Key Alves,
volejbollistja profesioniste me
2.3 milionë fansa në “Instagram”,
fiton më shumë para duke
pozuar në Ollyfans sesa duke
luajtur volejboll. “Dua apo jo, të

ardhurat e mia janë më të
mëdha, pasi e konsideroj veten
si atlete, modele, biznesmene
dhe sipërmarrëse”, ka shpjeguar
lojtarja e Osasco Vikeubol Clube.
“Unë fitoj 50 herë më shumë në

platformat digjitale sesa në
volejboll. Ndërkohë në Only
Fans marr edhe më shumë.
Fotot që postoj aty janë të bëra
në mënyrë profesionale. Nuk ka
zhveshje, apo diçka të tillë. Të

gjithë ata që duan gjëra të tilla
nuk do ta gjejnë tek unë”, ka
shtuar Alves. Key Alves në këtë
mënyrë ka treguar se me format
e saj ka arritur të bëjë shumë më
tepër sesa duke luajtur volejboll.

Volejbollistja bukuroshe me më shumë ndjekës në “Instagram”: Fitoj 50 herë më shumë se duke luajtur 

Marku: Do ta jap shpirtin për t’ju bërë
krenarë
Florian Marku po e bën ëndrrën realitet dhe shumë shpejt
pritet të zhvillojë një ndeshje boksi në Shqipëri, më saktësisht
në “Air Albania”. Pak ditë më parë ishte vetë kampioni
shqiptar që publikoi një video të stadiumit “Air Albania”, duke
paralajmëruar se pikërisht aty do të jetë beteja e radhës.
Përgatitjet duket se po shkojnë në rrugën e duhur dhe të
martën ai ka zbuluar edhe datën se kur do të ndeshet në
Shqipëri. “Po kthehem për të gjithë ju, në mes të Tiranës. Në
datën 25 gusht ju pres të gjithëve në ‘Air Albania’.
Kundërshtari dhe informatat rreth biletave do të dalin këtë
javë. Ju premtoj se do ta jap shpirtin për t’ju bërë krenarë
akoma edhe më shumë, duke iu ngritur në majat e botës”, ka
thënë Marku. 

Galtieri paraqitet si trajner i PSG-së
Pas shkarkimit të Maurichio Pochettinos, Paris Saint-
Germain tashmë e ka zyrtarizuar trajnerin e ri. Ai është
Christophe Galtier, i cili ka nënshkruar kontratë me gjigantin
francez, e cila i mban të lidhura palët deri në vitin 2024. Me
trajnerin e ri PSG-ja synon trofe, sidomos ecuri më të mirë në
Ligën e Kampionëve, në të cilin kompetecion tifozët
parisienë u zhgënjyen së fundmi kur skuadra e tyre me plot
yje u eliminua nga Real Madridi në fazën eliminatore. Ky
ndërrim i trajnerit thuhet se PSG-së do t’i kushtojë 25 milionë
euro pasi 15 milionë euro do t’i paguajë dëmshpërblim
Pochettinos, kurse 10 milionë euro do t’i paguajë klubit të
deritanishëm të Galtier, Nice.

Militao rinovon kontratën me Realin

Qendërmbrojtësi Eder Militao e ka rinovuar kontratën me
Real Madridin. Militao nënshkroi me Real Madridin në
dimrin e vitit 2019 pasi u largua nga Porto, duke zbritur në
kryeqytetin spanjoll në verën e atij viti, shkruan “Marca”.
Ndryshe, renovime të kontratave në këtë ekip ka pasur
vazhdimit, fillimisht ishte Modriqi, pastaj Vinicius e më vonë
Rodrygo.

Bayerni ofron 60 milionë euro për De
Ligtin

Matthijs de Ligt është i bindur, Bayern Munchen është
skuadra e duhur për vazhdimin e karrierës së tij. Lajmet që
vijnë nga Gjermania janë konkrete dhe klubi “bavarez” ka
nisur kontaktet e para me Juventusin dhe agjentët e lojtarit
holandez. De Ligt ka folur me trajnerin Nagelsmann dhe me
drejtorin sportiv Salihamidziq të cilët e kanë bindur ta
zgjedhë Bayernin para skuadrave të Premierë Ligës. Problemi
mbetet te shuma që kërkon Juventusi dhe që Bayerni për
momentin nuk është i gatshëm ta paguajë. Klauzola e lirimit
të de Ligt është më shumë se 100 milionë euro, por klubi
bavarez ka vendosur të ofrojë 60 milionë. Chelsea ofron pak
më shumë se Bayerni, por lojtari pëlqen kalimin në
Gjermani, një detaj që është i rëndësishëm.

SHKURT 

UASHINGTON, 5 KORRIK -
Basketbollistja amerikane
Brittney Griner është arrestuar në
Rusi që nga muaji shkurt, ka bërë
një lutje të drejtpërdrejtë
presidentit Joe Biden për ta
ndihmuar atë. Dy herë fituesja e
medaljes së artë olimpike është në
mes të një gjyqi në Rusi, i cili filloi
javën e kaluar pasi që ajo u
arrestua më 17 shkurt me akuzën
e posedimit të vajit të kanabisit
ndërsa kthehej për të luajtur për
ekipin e saj rus. Në një letër
emocionuese dërguar Shtëpisë së
Bardhë dje, Griner i kërkoi
udhëheqësit amerikan të mos e
harronte atë dhe ta se ishte “e
tmerruar”. “Ndërsa jam ulur këtu
në një burg rus, vetëm me
mendimet e mia dhe pa
mbrojtjen e familjes, miqve,
fanellës olimpike, jam e tmerruar

se mund të jem këtu
përgjithmonë”, ka shkruar Griner.
Basketbollistja iu lut presidentit të
SHBA në letër që të përdorte
fuqitë e tij për të siguruar kthimin
e saj në Amerikë. “Unë votova për
herë të parë në vitin 2020 dhe vota
ime shkoi për ty. Unë besoj tek ju.
Unë kam ende aq shumë të mira
për të bërë me lirinë time. Më

mungon partnerja ime! Më
mungon familja ime! Më mungon
skuadra ime! Më vret të di se ata
po vuajnë kaq shumë tani. Unë
jam mirënjohëse për gjithçka që
mund të bëni në këtë moment për
të më kthyer në shtëpi”, ka shtuar
ajo.  Griner përballet me 10 vite
burg nëse dënohet për akuzat për
posedim droge.

Basketbollistja amerikane
thirrje Bidenit: Më ndihmoni 
të marrë lirinë time

PRISHTINË, 5 KORRIK - Atleti i
njohur nga Kosova, Erzen
Zyberaj, do të jetë pjesëmarrës
në Kampionatin Botëror në 100
km i cili do të mbahet në Berlin
të Gjermanisë. Kostoja e
pjesëmarrjes në një ngjarje kaq
të rëndësishme botërore është e
lartë, ndërsa Zyberaj ka kërkuar
mbështetje financiare. “Tashmë
gjithçka është zyrtare, Kosova
është e pranuar në IAU (
International Association of
Ultrarunners). Me datë 27 gusht
të këtij viti unë do të jem
pjesëmarrës dhe do ta
përfaqësoj Kosovën në
Kampionatin Botëror në 100
km i cili do të mbahet në Berlin
të Gjermanisë. Pasi që
pjesëmarrja në këto evente ka
një kosto shumë të lartë dhe
kërkon shumë angazhim, dhe
ju e dini që përkrahja dhe
ndihma nga  institucionet nuk
është në nivelin e duhur,
shoqëri e dashur, unë kërkoj

nga ju që të kem mbështetje
ashtu siç e keni bërë çdoherë
deri më tani pasi çdo sukses imi
i arritur është falë jush. Të gjithë
ata që kanë dëshirë dhe

mundësi për të kontribuar që
unë të jem pjesë e kësaj gare
ndihma juaj është e
mirëseardhur!” , ka shkruar
Zyberaj në “Facebook”.

Erzen Zyberaj kërkon
mbështetje për pjesëmarrje në
Kampionatin Botëror në 100 km

LeBron James u ka kërkuar
drejtuesve të lakersave që ta
sjellin në ekip basketbollistin
Kyrie Irving, që luan në NBA
me skuadrën e Brooklyn
Netsit. Irvingu kaloi një sezon
me luhatje për shkak se

mungoi për një kohë të gjatë,
i pavaksinuar. 
Edhe pse Irvingu deklaroi se
do të qëndrojë me Netsin,
nuk i ka mbyllur derën një
largimi. Për këtë arsye,
LeBron u kërkon drejtuesve

që të lëvizin çdo gurë
për të bërë të mundur që 30-
vjeçari të vijë në Los
Anxhelos. Ai e njeh mjaft mirë
Irvingun, pasi së bashku
fituan një titull me
Clevelandin në vitin 2016.

“Rezulton nga shumë burime
se LeBron po bën tifo që Kyrie
të vijë te Lakersi sezonin e ri.
Ai e dëshiron këtë gjë më
shumë se çdo gjë tjetër”,
shkruajnë mediet amerikane.
Pritet që skuadra e lakersave

t’i ofrojë Brooklynit një
shkëmbim me disa lojtarë,
por për momentin nuk ka
asgjë konkrete. Pritet që një
nga të sakrifikuarit e ekipit
kalifornian të jetë Russell
Westbrooku.

LeBron, lakersave: Irvingun e dua me çdo kusht në skuadër 
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Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government 
MINISTRIA E ARSIMIT,SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË 

AGJENCIA PËR ARSIM DHE AFTËSIM PROFESIONAL DHE ARSIM PËR TË RRITUR 
AGENCIA ZA PROFESIONALNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLAVANJE I OBRAZOVANJE ZA ODRASLE 

AGENCY FOR VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING AND ADULT EDUCATION 
 

 

� Shkumbin Shehu B.I. Emri tregtar
N.T.SH. "STAR MARKETING” me NUI:
811485516 me seli në Prishtinë, Adresa:  Rr.
Ndue Perlleshi, Pn. Mati 1 shpall të
pavlefshme Certifikatën  e TVSH-se me
numër të TVSH-së: 330032897 me datë të
lëshimit: 18.09.2008 të lëshuar nga
Administrata Tatimore e Kosovës.  

� Shkumbin Shehu B.I. Emri tregtar: N.T.P.
"Tre Yje Design"me NUI: 811485516 me seli
në Prishtinë, Adresa:  Rr. Ndue Perlleshi, Pn
Mati 1 shpall të pavlefshme Certifikatën  e
TVSH-se me numër të TVSH-së: 330032897
me datë të lëshimit: 18.09.2008 të lëshuar
nga Administrata Tatimore e Kosovës.

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

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

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

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

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

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

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

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

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

 Në bazë të nenit 31 të Ligjit Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, në bazë të 
Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregullores Nr. 
02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil të Kosovës, në bazë të Aktgjykimit 
nr. Ref AGJ.1583/20 të datës 09 Korrik 2020 si dhe Vendimit të Këshillit Prokurorial të 
Kosovës KPK/Nr. 307/2022 të datës 15 shkurt 2022, Sekretariati i Këshillit Prokurorial të 
Kosovës, shpall këtë:  
 

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

I. Bashkëpunëtor Profesional, një (1) vende pune  
Prokuroria Themelore Gjilan, një (1) pozitë 
 
Referenca:   KPK/SKPK/ZKPSH/PA/PSRK/PTH/POZ– 010  
Emri pozitës:    Bashkëpunëtor Profesional 
Pozita:     Pozitë e karrierës 
Niveli:     Profesional 
Raporton tek:      Administratori i Prokurorisë 
Numri i pozitave:               një (1) pozitë 
Koeficienti:      9 
Akti i emërimit:     Pa afat  
Vendi:    Gjilan 
Qëllimi  i vendit  të punës: 
Bashkëpunëtori profesional, ofron mbështetje profesionale për përmbushjen e detyrave dhe 
përgjegjësive të prokurorit të shtetit, përmes hulumtimit, këshillimit dhe hartimit të akteve 
ligjore në fushëveprimtarinë e institucionit të Prokurorit të Shtetit.  
Detyrat  dhe përgjegjësitë kryesore: 
Zhvillon dhe arrinë pëlqimin për planet e punës dhe afatet, në koordinim me 
mbikëqyrësin, për zbatimin e procedurave përkatëse, shërbimeve dhe produkteve 
përkatëse në fushën profesionale specifike;  
Kryen detyrat e parapara me plan të punës të miratuar në përputhje me ligjin, rregulloret, 
politikat dhe procedurat përkatëse, brenda afateve kohore të caktuara;  
Bënë hulumtime ligjore, analiza, vlerësim të opcioneve dhe rekomandon për shqyrtim 
dokumentacionin me mbikëqyrësin e lëndës detyrën dhe aktet e specializuara për miratim,  
Mbështetë prokurorët në ushtrimin e funksionit të tyre; 
Merr pjesë në cilësinë e eskspertit në seanca dëgjimore dhe në seanca gjyqësore kur kjo i 
kërkohet;  
Kujdeset për ruajtjen e fshehtësisë zyrtare lidhur me lëndët dhe informatat të cilat I bëhen 
të ditura gjatë punës;  
Koordinon punën me pjesët tjera të institucionit dhe komunikon, sipas nevojes edhe me 
autoritetet e jashtme, gjithnjë duke u kujdesur për paraqitje të denjë të institucionit;   
Kryen çdo detyrë tjetër në fushën profesionale specifike në përputhje me ligjet dhe 
rregulloret aktuale të cilat mund të kërkohen në mënyrë të arësyeshme kohë pas kohe. 
Njohuritë, shkathtësitë aftësitë për vendin e punës: 

 
 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

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

Na osnovu lana 31 Zakona br. 06/L-056 o Tužila kom Savetu Kosova, na osnovu Zakona 
br.03/L-149 o Civilnoj Službi Republike Kosova i Pravilnika br. 02/2010 o Postupku 
Zapošljavanja u Civilnoj Službi Kosova, u skladu sa Presudom br. Ref AGJ.1583/20 od 09. jula 
2020. godine kao i Odluke Tužila kog Saveta Kosova KPK/br. 307/2022 od 15 februar 2022. 
godine, Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova objavljuje ovaj: 
 

P R O D U E NJ E  K O N K U R S A 
 

I. Stru ni Saradnik, jedna (1) radno mesto 
Osnovno Tužilaštvo Gnjilane, jedna (1) pozicija 

 

Referenca :  Kodi: KPK/SKPK/ZKPSH/PA/PSRK/PTH/ POZ – 010 
Naziv Pozicije: Stru ni Saradnik  
Pozicija:   Pozicija od karijere 
Nivo:    Profesionalni  
Raportira kod:  Administrator Tužilaštvo 
Broj Pozicija:  Jedna (1) pozicija  
Koeficijenat:  9  
Akt imenovanja: Na neodre eno 
Mesto:   Gnjilane 
 
Cilj radnog mesta: 
Stru ni saradnik, pruža stru nu podršku u obavljanju poslova i odgovornosti državnog tužioca, 
kroz istraživanje, konsultacije i izradu pravnih akata iz oblasti delatnosti državnog tužioca. 
Glavne obaveze i odgovornosti:  
Razvije i dostiže saglasnost za radne planove i rokove, u koordinaciji sa nadzornikom, za 
sprovo enje doti nih postupaka , usluga i proizvoda u specifi no stru no polje; 
Vrši predvi ene dužnosti  planom rada usvojenog u saglasnosti sa zakonom, pravilnicima, 
politikama i relevantnim procedurama, unutar vremenskih rokova; 
Vrši istraživanje, analize, procenu opcija i preporu uje pretres dokumentacije  sa nadzornikom 
predmeta, dužnost i specijalizovana akta za usvajanje; 
U estvuje u svojstvu stru njaka na saslušanjima i sudskim ro ištima kada mu se ovo zatraži; 
Pobrinjava se za o uvanje službene tajne u vezi predmeta i informacija do kojih dolazi tokom 
rada; 
Podržavaju tužioce u vršenju njihovih funkcija; 
Koordinira rad sa ostalim jedinicama institucije i komunicira po potrebi i sa spoljnim 
autoritetima, uvek brine i se za dostojanstveno predstavljanje institucije; 
Vrši svaku drugu dužnost u specifi nu stru nu oblast u skladu sa aktualnim zakonima i 
pravilnicima koja se povremeno može zatražiti na razuman na in. 
Znanje, veštine, sposobnosti za radno mesto: 
Sveobuhvatna odli na stru na poznavanja iz oblasti prava; 
Dobra poznavanja rada na ra unaru sa primenon programa (Microsoft Word, Excel, Power 
Point, i dr).  Njohuri të shkëlqyera e gjithëpërfshirëse profesionale nga fusha Juridike; 

Njohuri të mira të punës me kompjuter me aplikim të programeve (Microsoft Ëord, Excel, 
Power Point, etj ).  
Shkathtësi për shqyrtimin e lëndëve, hartim të propozim akuzave, aktakuzave dhe 
shkresave tjera të nevojshme; 
I gatshëm të punojë me njerëz të etnive dhe religjioneve të ndryshme; 
Aftësi për ndërmarrjen e iniciativave konkrete gjatë punës dhe lidhur me te; 
Aftësia për ta mbajtur kualitetin e punës edhe në kushte të punës nën presion. 
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi: 
Diplomë universitare, Fakulteti Juridik. 
Provimi i jurisprudencës. 
Përvoja e Punës:   
3 vite përvojë pune profesionale.  
 
 

Konkursi publikuar më 15.06.2022 i mbyllur më 29.06.2022 është vazhduar edhe për 7 (shtatë) ditë 
kalendarike nga dita e publikimit në faqen zyrtare të Sistemit Prokurorial të Republikës së Kosovës, si 
dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data 06.07.2022 deri me datë 12.07.2022 si datë e mbylljes së 
konkursit.  
Kërkesa (aplikacioni) për punësim gjendet në web faqen: www.prokuroria-rks.org 
Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00, në Divizionin e Burimeve 
Njerëzore, kati VII, Zyra Nr. 702, Prishtinë, Kosovë.  
Aplikimi përmes postës: Kërkesat e kompletuara me dokumente mund të dorëzohen edhe përmes postës 
në Divizionin e Burimeve Njerëzore të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, adresa: Rr. 
“Luan Haradinaj”, nr. 100, Kati 7, zyra nr. 702, 10000 Prishtinë.  
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e fundit të 
afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, nëse arrijnë brenda 4 
katër ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të pakompletuara nuk do të shqyrtohen fare.  
Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038/200 18874 prej orës 08:00 – 16:00.  
Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:  

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

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

- “Komunitetet jo-shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe proporcional në 
organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale siç specifikohet në nenin 11, 
paragrafi 3 të Ligjit Nr.03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës.”  

Aplikacionit duhet t’i bashkëngjiten kopjet e skanuara të dokumentacionit të kërkuar:  
-  Dëshminë e kualifikimit shkollor;  
- Dëshmi mbi përvojën e punës, Vërtetimi dhe kontrata e punës (Letër Referenca apo Rekomandimi nuk 

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

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

 

Sposobnosti za razmatranje predmeta, izradu predlog optužnica, optužnica i ostalih potrebnih 
spisa; Spreman da radi za ljudima raznih nacija i religija; 
Sposobnosti za preduzimanje konkretnih inicijativa tokom rada i u vezi  istog;  
Sposobnosti održanja kualiteta rada  u uslovima rada pod tenzijom; 
Stru na sprema i kvalifikacija: 
Univerzitetska Diploma, Pravni Fakultet . 
Pravosu ni ispit. 
Radno Iskustvo:  
3 godine profesionalnog radnog iskustva. 
 

Konkurs obavljen od dana 15.06.2022 do 29.06.2022, produ  je za jo  7 (sedam) kalendarski dana 
od dana objavljivanja na službenoj stranici Tužila kog Sistema Kosova, kao i u dnevne novine, po evši 
od 06.07.2022 do 12.07.2022 kao datum isteka konkursa. 
Prijava (aplikacie) za zaposlenje dostupna je na Internetu:  www.prokuroria-rks.org  
Aplikacije se predaju svakog radnog dana  od 08:00 do 16:00, u Diviziji Ljudskih Resursa, VII sprat, 
Kancelarija br. 702, Priština, Kosovo. 
Prijava poštom: Zahtevi popunjeni dokumentima tako e se mogu predati poštom Odeljenju za Ljudske 
Resurse Sekretarijata Tužila kog Saveta Kosova, adresa: Rr. „Luan Haradinaj“, br. 100 Sprat 7, 
kancelarija br. 702, 10000 Priština. 
Aplikacije poslate putem pošte, koje sadrže poštanski pe at nad pošiljkom sa datumom poslednjeg dana 
roka za apliciranje, smatra e se važe im i uze e se na razmatranje, ako stižu u roku od 4 dana, 
aplikacije koje stižu posle ovog roka ili su nekompletirane ne e se uzeti u obzir uopšte.  
U slu aju potrebe možete da nas kontaktirate na, tel: 038 / 200 18874 od 08:00 do 16:00 asova.  
Uslovi u eš a na konkursu: 
- Pravo apliciranja imaju svi gra ani Republike Kosova odrasle dobi koji imaju punu sposobnost 

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

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

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

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

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