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Avokati i Kadri Veselit, Ben Emmerson, e ka akuzuar
Gjykatën Speciale për rrezikimin e të drejtave kushtetuese
të klientit të tij. Ai ka thënë se me veprimet e gjyqtarit të
procedurës paraprake është duke u rrezikuar e drejta
kushtetuese e Veselit për mbrojtje të drejtë dhe të
paanshme. Emmersoni ka specifikuar se me vendimin e

marrë nga gjyqtari, ZPS-ja do të jetë e informuar për çdo
hap të fshehtë të avokatëve, përfshirë atë se cilët
dëshmitarë i ka mbrojtja në prioritet, si dhe do t’i jepej
njohuri prokurorisë për besueshmërinë e dëshmitarëve
dhe linjat e mundshme të marrjes në pyetje shumë
përpara gjykimit 
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ANKARA, 3 GUSHT - Inspektimi i
anijes së parë që transportonte
drithin ukrainas ka përfunduar
dhe ajo së shpejti pritet të
kalojë përmes ngushticës së
Bosforit për në destinacionin e
saj përfundimtar në Liban. Kjo
po bëhet sipas një
marrëveshjeje të
ndërmjetësuar nga OKB-ja për
t’i rifilluar eksportet e grurit
nga vendi i shkatërruar nga

lufta.
Anija transportuese “Razoni”,
që është e regjistruar në Sierra
Leone, ka arritur në brigjet
turke paraditen e 3 gushtit. Ajo
po transporton “mbi 26 000
tonë metrikë” misër.
Ministria turke e Mbrojtjes ka
thënë të mërkurën se
inspektimi u krye nga një ekip
prej 20 personash. Sipas
marrëveshjes, inspektimi i

drithit bëhet nga një qendër e
posaçme e përbashkët
koordinimi, e përbërë nga
zyrtarë civilë dhe ushtarakë nga
Ukraina dhe Rusia, si dhe
delegatë nga Turqia dhe OKB-ja.
Në përputhje me procedurën
që palët kanë rënë dakord,
inspektimet nuk do të bëhen
në vetë portin e Stambollit, por
në det, në ngushticën e Bosforit
që lidh Detin e Zi me Detin

Marmara dhe në detin Egje.
Mediet janë paralajmëruar të
qëndrojnë larg anijes.
Admirali turk Ozcan
Altunbulak, koordinator në
Qendrën e Përbashkët, ka
thënë se “përgatitjet dhe
planifikimi” po vazhdojnë për
anijet e tjera që pritet të
largohen nga portet e Ukrainës.
Ukraina është një nga
eksportueset më të mëdha në

botë të grurit, misrit dhe vajit të
lulediellit, por pushtimi i
vendit nga Rusia dhe bllokada
e saj detare e porteve të
Ukrainës i kanë ndaluar
dërgesat.

Anija e parë me drithë nga Ukraina niset drejt Libanit

PODGORICË, 3 GUSHT - Kryeministri i
Malit të Zi, Dritan Abazoviq, ka
bërë me dije se është nënshkruar
Marrëveshja Themelore ndërmjet
Malit të Zi dhe Kishës Ortodokse
Serbe. Marrëveshja parasheh
rregullimin e marrëdhënieve në
mes të Malit të Zi dhe Kishës
Ortodokse Serbe me bazë në
Beograd.
Pa paralajmërim paraprak dhe pa
praninë e gazetarëve, mëngjesin e
së mërkurës në Podgoricë ka
mbërritur patriarku i Kishës
Ortodokse Serbe, Porfirije Periq.
Vila shtetërore “Gorica”, ku është
nënshkruar Marrëveshja
Themelore, ishte vënë nën masa
të rrepta sigurie nga policia.
Qeveria e Malit të Zi nuk e ka
publikuar zyrtarisht datën e
nënshkrimit të Marrëveshjes
Themelore, ndërsa kryeministri
Dritan Abazoviq ka mohuar
informacionet jozyrtare se
nënshkrimi është caktuar për 3
gusht.
Pas nënshkrimit, kryeministri
Abazoviq ka thënë se një çështjeje
të rëndësishme i është vënë pikë.
“Është nder dhe kënaqësi që më

është dhënë mundësia e
pazakontë për ta nënshkruar
Marrëveshjen Themelore me
Kishën Ortodokse Serbe dhe për
ta mbyllur këtë çështje në një
mënyrë shumë të bukur, të
përshtatshme dhe dinjitoze”, ka
thënë Abazoviqi.
Ndërsa patriarku Porfirije ka
shkruar “Lavdi Zotit” në llogarinë e
tij në “Instagram”, së bashku me
njoftimin se ka nënshkruar
Marrëveshjen Themelore.
Pas nënshkrimit të Marrëveshjes
Themelore, ka reaguar Partia
Demokratike e Socialistëve (DPS)
e Milo Gjukanoviqit, e cila ka
njoftuar se do ta ndërmarrë
nismën për mosbesimin ndaj
qeverisë së Dritan Abazoviqit.
“Marrëveshja e nënshkruar sot, e
cila është në kundërshtim me
Kushtetutën e Malit të Zi, do të
pezullohet menjëherë pas
zgjedhjes së qeverisë së re”, është
thënë në njoftimin e DPS-së.
DPS-ja e Gjukanoviqit, si partia
më e madhe në Kuvend, deri më
tani e ka mbështetur qeverinë
pakicë të Dritan Abazoviqit. Ajo,
gjithashtu, i kishte dhënë

mbështetjen e nevojshme në
Kuvend për funksionimin e saj.
Kurse partia proserbe dhe
proruse, Fronti Demokratik, ka
thënë se nënshkrimi i
marrëveshjes është produkt i
luftës së tyre të vazhdueshme
politike për të drejtat e serbëve
dhe Kishës Ortodokse Serbe në
Mal të Zi. Kjo parti ka thënë se ia ka
bërë të qartë Abazoviqit se
marrëveshja me Kishën është
çështja më e rëndësishme. “Ne e
bëmë këtë pa kompromis, gjë që
përfundimisht rezultoi në aktin e
sotëm të nënshkrimit”, ka thënë
Fronti Demokratik.
Marrëveshja Themelore rregullon
marrëdhëniet ndërmjet Kishës
Serbe dhe shtetit të Malit të Zi, si
dhe parasheh një sërë detyrimesh
të shtetit ndaj kishës.
Me marrëveshje shteti njeh
vazhdimësinë ligjore të kishës që
nga viti 1219, gjashtë shekuj më
shumë se Kisha Ortodokse Serbe
në Serbi. Marrëveshja i jep Kishës
Ortodokse Serbe kompetenca
ligjore publike dhe hap
mundësinë e futjes së arsimit fetar
në shkolla. Përveç kësaj,

autoritetet shtetërore nuk mund
të ndërmarrin masa sigurie në
ndërtesat e kishave pa miratimin
paraprak të autoriteteve
kompetente të kishës, kurse shteti
ka marrë përsipër t’i regjistrojë
pronat e paluajtshme të
paregjistruara në pronësi të
dioqezave të Kishës Ortodokse
Serbe në Mal të Zi.
Marrëveshja Themelore me
Kishën Ortodokse Serbe, që nga
momenti i publikimit, shkaktoi
konflikte brenda qeverisë së
Dritan Abazoviqit dhe në mes të
anëtarëve të shumicës qeverisëse.

Një pjesë e mazhorancës
qeverisëse, DPS dhe Partia
Socialdemokrate, kanë njoftuar se
Marrëveshja Themelore është
kundër interesave kombëtare të
Malit të Zi, nuk është në pajtim me
Kushtetutën e Malit të Zi dhe me
ligjet malazeze.
Edhe opinioni profesional kishte
vërejtje serioze për përmbajtjen e
marrëveshjes. Më 1 gusht
kryeministri Abazoviq ka refuzuar
zyrtarisht të gjitha kundërshtimet
e organizatave joqeveritare,
Akademisë së Shkencave të Malit
të Zi dhe institucioneve të tjera.

Mali i Zi nënshkruan marrëveshje me Kishën Serbe,
Gjukanoviqi paralajmëron mosbesim ndaj Abazoviqit

TAIPEI, 3 GUSHT - Përcaktimi i
Amerikës për ta ruajtur
demokracinë, këtu në Tajvan dhe në
mbarë botën, mbetet i hekurt, ka
thënë kryetarja e Dhomës së
Përfaqësuesve të ShBA-së, Nancy
Pelosi, pas takimit me presidenten e
ishullit, Tsai Ing-wen. “Sot bota
përballet me zgjedhjen midis
demokracisë dhe autokracisë”, ka
thënë Pelosi në një fjalim të shkurtër
gjatë takimit me presidenten. 
Pelosi ka theksuar se Tajvani gëzon
mbështetje dypartiake në
Kongresin amerikan dhe e vlerësoi
demokracinë e ishullit. Ajo ka
mbajtur fjalim edhe në Parlamentin
e Tajvanit të mërkurën, ku ka bërë
thirrje për rritjen e bashkëpunimit
ndërparlamentar. “Ne e përgëzojmë
Tajvanin që është një nga shoqëritë
më të lira në botë”, ka thënë ajo.
Pelosi u ka thënë udhëheqësve të
Tajvanit se Uashingtoni nuk do të
heqë dorë nga angazhimi ndaj
ishullit vetëqeverisës, pavarësisht
prej kundërshtimit nga Kina.

Kina, që e konsideron Tajvanin
provincë të vetën, menjëherë e ka
dënuar vizitën e Pelosit, duke thënë
se seriozisht rrezikon paqen dhe
stabilitetin në Ngushticën e Tajvanit.
Pelosi nuk ka thënë se Uashingtoni
do ta mbronte Tajvanin
ushtarakisht, por ajo ka theksuar se
Kongresi është “i përkushtuar ndaj
sigurisë së Tajvanit në mënyrë që
ishulli të jetë në gjendje të
vetëmbrohet”.
Si përgjigje ndaj vizitës, Pekini ka
paralajmëruar ushtrime të shumta
ushtarake rreth ishullit dhe ka
lëshuar një sërë deklaratash të
ashpra pasi delegacioni amerikan
ka mbërritur më 2 gusht në
kryeqytetin tajvanez Taipei.
Ndërsa presidentja tajvaneze, Tsai
Ing-wen, ka falënderuar Pelosin për
mbështetjen e saj prej dekadash për
Tajvanin dhe i ka dhënë asaj
medaljen “Urdhri i Reve të Bukura”.
“Përballë kërcënimeve ushtarake të
shtuara qëllimisht, Tajvani nuk do të
tërhiqet. Ne do ta mbështesim me

vendosmëri sovranitetin e kombit
tonë dhe do të vazhdojmë ta
mbajmë vijën e mbrojtjes për
demokracinë”, ka thënë ajo.
Presidentja Tsai ka thënë se
“stërvitjet ushtarake janë përgjigje e
panevojshme”.
Pelosi është zyrtarja më e lartë
amerikane që viziton Tajvanin në 25
vjetët e fundit. Ajo ka udhëtuar për
në Tajpei nga Malajzia.
Në një opinion të publikuar në
“Washington Post”, Pelosi ka treguar
arsyet e vizitës së saj në Tajvan dhe
menjëherë pas arritjes në këtë shtet
ajo ka vlerësuar angazhimin e
Tajvanit për qeverisje demokratike,
ndërsa ka kritikuar Kinën se ka rritur

në mënyrë dramatike tensionet me
Tajvanin në vitet e fundit.
Ajo ka thënë se Akti i Raporteve me
Tajvanin, dokument i nënshkruar
43 vjet më parë, përcakton
angazhimin e Amerikës për një
Tajvan demokratik, “duke siguruar
kornizën për raporte ekonomike
dhe diplomatike që do të forcohej
shpejt në një partneritet kyç”.
Pelosi ka thënë se ky dokument
përfshin “betimin solemn” të ShBA-
së për ta mbështetur mbrojtjen e
Tajvanit. Sipas këtij akti, Uashingtoni
e konsideron se çdo përpjekje për të
përcaktuar të ardhmen e Tajvanit
me mjete të tjera, përveç atyre
paqësore, do të ishte “një kërcënim
për paqen dhe sigurinë në
Paqësorin Perëndimor dhe do të
paraqiste shqetësim të madh për
ShBA-në”. Sipas saj, ShBA-ja duhet
ta kujtojë këtë betim teksa
demokracia e Tajvanit tani po
kërcënohet nga Kina. 
Pekini ka shtuar patrullimet me
avionë vëzhgues, avionë

bombardues dhe avionë të tjerë
luftarakë, ka thënë Pelosi. Po ashtu,
ka kryer dhjetëra sulme kibernetike
ndaj agjencive qeveritare tajvaneze
dhe po u bën presion shteteve në
botë që t’i shkëpusin raportet me
ishullin. Në opinionin e publikuar
në “Washington Post”, Pelosi ka
përmendur edhe “shtypjen brutale”
të Kinës ndaj disidencës në Hong-
Kong dhe trajtimin e myslimanëve
ujgurë dhe minoriteteve të tjera, që
ShBA-ja i cilëson si gjenocid. “Ne nuk
mund të qëndrojmë pa vepruar
teksa Partia Komuniste Kineze e
kërcënon Tajvanin dhe
demokracinë”, ka thënë Pelosi.
Ajo ka theksuar se përderisa Rusia po
vazhdon “luftën e paramenduar dhe
ilegale ndaj Ukrainës, duke vrarë
mijëra persona të pafajshëm,
përfshirë fëmijë, është thelbësore që
Amerika dhe aleatët ta bëjnë të qartë
se ne kurrë nuk do të dorëzohemi
para autokratëve”. Pas vizitës në
Tajvan, Pelosi do t’i vizitojë Japoninë
dhe Korenë e Jugut.

Pelosi: Përcaktimi i ShBA-së për ta ruajtur
demokracinë në Tajvan mbetet i hekurt
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Lirim GECI

HAGË, 3 GUSHT - Një protokoll i
çuditshëm për kontaktin me
dëshmitarë që është miratuar
para pak ditësh nga gjyqtari në
Gjykatën Speciale ka ngritur
shqetësimin serioz të avokatit të
Kadri Veselit, Ben Emmerson.
Ky i fundit, në një parashtresë të
dërguar para disa ditësh në
Gjykatën Speciale, ka ngritur
alarmin se rregullativat e
vendosura nga gjyqtari me
kërkesë të prokurorisë mund të
përbëjnë shkelje të rëndë ndaj të
drejtave të Veselit në gjykim.
“Është e qartë dhe e
vetëkuptueshme se të gjitha
çështjet e propozuara ndikojnë
drejtpërdrejt në rezultatin e
procedurës, duke cenuar
potencialisht të drejtën e z. Veseli
për një gjykim të drejtë siç
mbrohet nga Kushtetuta dhe
instrumentet përkatëse
ndërkombëtare për të drejtat e
njeriut”, është thënë në
parashtresën e Emmerson.
Për më tepër, Emmersoni ka
ilustruar se si me vendimin për
kontaktin me dëshmitarë është
thyer edhe parimi bazë për
“barazinë e armëve” në një
proces gjyqësor.
Avokati britanik ka theksuar se si
Gjykata Speciale i ka dhënë të
drejtë prokurorisë në kërkesën e
saj që mbrojtjes t’i mohohet liria
në zgjedhjen e metodologjisë së
kontaktimit dhe intervistimit të
dëshmitarëve, ku përshihen
takimet jozyrtare dhe jo të
regjistruara. “Nga parashtresat e

mbrojtjes është e qartë se e drejta
për barazinë e armëve do të
cenohej duke i mohuar mbrojtjes
të njëjtën ‘liri në zgjedhjen e
metodologjisë së kontaktimit dhe
intervistimit të dëshmitarëve, e
cila përfshinte takime jozyrtare
dhe jo të regjistruara’. Më tej, në
vend se të tregohej çdo
‘shqetësim hipotetik’, mbrojtja iu
referua rasteve specifike dhe
objektive të cilat do t’i siguronin
SPO-së një avantazh taktik të
padrejtë”, është thënë në këtë
parashtresë.

Emmersoni ka specifikuar se me
vendimin e marrë nga gjyqtari
paraprak, prokuroria do të jetë e
informuar për çdo hap të fshehtë
të avokatëve, përfshirë atë se cilët
dëshmitarë i ka mbrojtja në
prioritet, si dhe do t’i jepej
njohuri prokurorisë për
besueshmërinë e dëshmitarëve
dhe linjat e mundshme të marrjes
në pyetje shumë përpara
gjykimit.
Kujtojmë se prokuroria kishte
kërkuar që të ketë qasje në secilën
intervistë të dëshmitarëve teksa

gjykata e kishte pranuar të
njëjtën.
Gjithsesi, gjykatësi kishte
vendosur si kusht që Zyra e
Prokurorit të Specializuar (ZPS) t’i
drejtohet trupit gjykues me
kërkesë për të marrë pjesë në ato
intervista.
Edhe pse në parashtrime
përmendet “pala thirrëse” dhe
“pala kundërshtare”, te çështja e
intervistimit të dëshmitarëve kjo
vlen më së shumti për mbrojtjen,
meqë prokuroria veçse ka
përfunduar pjesën më të madhe

të intervistave me dëshmitarët.
Nga nëntori i vitit 2020 janë duke
u mbajtur në paraburgim
drejtuesit kryesorë të UÇK-së,
Hashim Thaçi, Kadri Veseli,
Rexhep Selimi dhe Jakup
Krasniqi. Thaçi, Veseli, Selimi dhe
Krasniqi qysh në daljen e parë
para trupit gjykues janë deklaruar
të pafajshëm në lidhje me akuzat
e prokurorisë. Përpos tyre, në
qendrën e paraburgimit në Hagë
janë duke u mbajtur edhe Hysni
Gucati, Nasim Haradinaj, Sali
Mustafa dhe Pjetër Shala.

Specialja po rrezikon të drejtat 
kushtetuese të Kadri Veselit

PRISHTINË, 3 GUSHT - Ambasadori i
Shteteve të Bashkuara të Amerikës
(ShBA) në Kosovë, Jeffrey
Hovenier, ka përshëndetur nisjen
e punës së Gjykatës Komerciale.
Hovenieri ka thënë se kjo gjykatë
do ta përshpejtojë zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve komplekse
komerciale. “Mirëpresim
inaugurimin e Gjykatës
Ekonomike të Kosovës të hënën.
Kjo gjykatë, e mbështetur nga
USAID-i, do ta përshpejtojë
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve
komplekse komerciale dhe është
një hap i madh përpara për
rindërtimin e besimit të sektorit
privat në sistemin gjyqësor të
Kosovës”, ka shkruar në Hovenieri
në “Twitter”.
Pas vendimeve, rregulloreve,

organogramit si dhe miratimit të
planit të punës nga Këshilli
Gjyqësor i Kosovës, por edhe
lëndëve të transferuara, puna e
Gjykatës Komerciale ka filluar
zyrtarisht më 1 gusht.
Ndërsa ministrja e Drejtësisë,
Albulena Haxhiu, ka thënë se
themelimi i kësaj gjykate ka qenë
zotim i Lëvizjes Vetëvendosje. “Në
korrik të vitit të kaluar qeveria
procedoi në Kuvend ligjin që
themelonte Gjykatën Komerciale.
Edhe përkundër zotimeve tona
për funksionalizim të shpejtë të
saj, në debate televizive gjithandej,
thuhej se Gjykata Komerciale nuk
mund të funksionalizohet para
pesë vjetëve. Gjykata Komerciale
filloi punën shumë pak muaj pas
hyrjes në fuqi të ligjit”, ka shkruar

Haxhiu në “Facebook”.
Me këtë konstatim të Haxhiut nuk
është pajtuar koordinatori i
Departamentit për Drejtësi në
kuadër të Kabinetit për Qeverisje
të Mirë të PDK-së, Përparim
Gruda.
Gruda ia ka rikujtuar ministres
Haxhiu se kjo gjykatë ishte
propozim dhe ide e ish-kryetarit të
PDK-së, Kadri Veseli. “Ministrja e
Drejtësisë paska thënë se në
debate televizive ka pasur
hezitime për krijimin e Gjykatës
Komerciale. Nuk e di për kënd e ka
fjalën, por e di që Gjykata
Komerciale ishte propozim i
kryetarit të PDK-së, Kadri Veseli, në
vitin 2019, dhe atëherë kishte
filluar puna për krijimin e saj”, ka
thënë Gruda.

Ambasadori amerikan mirëpret nisjen 
e punës së Gjykatës Komerciale

AVOKATËT E DREJTUESVE TË UÇK-së VAZHDOJNË BETEJËN ME GJYKATËN SPECIALE 

Avokati i Kadri Veselit, Ben Emmerson, ka akuzuar Gjykatën Speciale për rrezikimin e të drejtave kushtetuese të klientit të tij. Ai
ka thënë se me veprimet e gjyqtarit të procedurës paraprake është duke u rrezikuar e drejta kushtetuese e Veselit për mbrojtje
të drejtë dhe të paanshme. Emmersoni ka specifikuar se me vendimin e marrë nga gjyqtari, ZPS-ja do të jetë e informuar për

çdo hap të fshehtë të avokatëve, përfshirë atë se cilët dëshmitarë i ka mbrojtja në prioritet, si dhe do t’i jepej njohuri
prokurorisë për besueshmërinë e dëshmitarëve dhe linjat e mundshme të marrjes në pyetje shumë përpara gjykimit
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BERLIN, 3 GUSHT - Eksperti i
Ballkanit në Institutin Leibniz
për Studimet e Evropës Lindore
dhe Juglindore në Regensburg,
Konrad Clewing, ka
paralajmëruar të mos bëhen të
njëjtat gabime si me Ukrainën.
Clewing, duke folur për situatën
në veri të Kosovës, ka thënë se
siguria e jashtme e Kosovës
garantohet vetëm me anëtarësim
në NATO. “Unë nuk e shoh këtë
rrezik aq të madh nëse Serbia
vazhdon të ketë perspektivë për
BE. Në skenarin tim, Kosova do të
shkonte drejt NATO-s dhe do të
kishte garanci sigurie ndaj
Serbisë”, ka thënë ai në një
intervistë për “Deutsche Welle”.

Z. Clewing, në kufirin serbo-
kosovar pati një tension të ri në
fundjavë, pasi qeveria e Kosovës
donte t’i zbatonte rregullat e
paralajmëruara prej kohësh për
hyrjet e qytetarëve serbë dhe
automjeteve të tyre me targa serbe.
Tani ato janë shtyrë për 1 shtator. A
shihni një kërcënim të shtuar për
sigurinë e Kosovës dhe Ballkanit?
Konrad Clewing: Në terma
afatshkurtër nuk shoh një
kërcënim të veçantë, sepse
KFOR-i i udhëhequr nga NATO
mund ta stabilizojë situatën për

momentin. Por unë shoh një
problem të madh në faktin se
përshkrimi i misionit të KFOR-it, i
cili rrjedh nga një rezolutë e OKB-
së e vitit 1999, nuk e përfshin
aspak mbrojtjen e sigurisë së
jashtme të Kosovës. Detyrë
kryesore është krijimi i një mjedisi
paqësor dhe i lirisë së lëvizjes
brenda Kosovës. Por, në planin
afatgjatë, këto dy pika nuk janë të
mjaftueshme për ta zgjidhur
gjendjen e konfliktit ndërmjet
Serbisë dhe Kosovës. Dhe kjo
është arsyeja pse duhet gjetur një
zgjidhje e mirëmenduar dhe e
qëndrueshme për ta garantuar
sigurinë e jashtme të Kosovës.
Dhe këtë e shoh vetëm në
perspektivën e anëtarësimit të
Kosovës në NATO.

Deri më tani Gjermania ka
mbështetur në radhë të parë
perspektivën e BE-së për të gjithë
Ballkanin Perëndimor, e cila,
gjithashtu, kërkon eliminimin e
konflikteve fqinje. A nuk mjafton
perspektiva e BE-së dhe dialogu i
udhëhequr nga BE-ja ndërmjet
Serbisë dhe Kosovës për zgjidhjen
e përhershme të konfliktit?
Konrad Clewing: Ndryshe nga
NATO, BE-ja nuk ofron një
sistem sigurie për anëtarët e saj.

Sipas mendimit tim, dialogu i
koordinuar nga BE-ja ndërmjet
Serbisë dhe Kosovës nuk është
masa e duhur për ta zgjidhur
këtë mosmarrëveshje në mënyrë
afatgjatë. Sepse kjo është çështje
e politikës së sigurisë. A ka të
drejtë Serbia të mohojë ose
luftojë ekzistencën e shtetit të
Kosovës, a ka të drejtë Kosova të
bëjë kontrolle kufitare dhe të
kërkojë që qytetarët e saj,
përkatësisht qytetarët e
Kosovës, të pranojnë dhe
përdorin dhe posedojnë
dokumente nga Kosova, së
paku për nevojat që kanë në
marrëdhëniet me shtetin e
Kosovës. Dhe mendoj se kjo
kërkesë nuk është as joreale
dhe as e gabuar.

Megjithatë, si Gjermania ashtu
edhe BE-ja duan që këto masa
të zbatohen në marrëveshje me
Serbinë. A është kjo realiste?
Konrad Clewing: Mendoj se
është naive. Kjo çështje
themelore nuk mund të
zgjidhet në marrëveshje
ndërmjet Serbisë dhe Kosovës
përderisa Serbia nuk dëshiron
ta njohë Kosovën. Si atdheu i
serbëve të Kosovës apo si fuqi
mbrojtëse e serbëve të Kosovës,

Serbia ka të drejtë të sigurojë që
veprimet e shtetit kosovar të
mos kërcënojnë ekzistencën e
serbëve të Kosovës. Por ajo që
Kosova dëshiron të zbatojë këtu
nuk është kërcënim për
ekzistencën e saj. Është Serbia
ajo që e paraqet si të tillë. Ishte
një temë e madhe mediatike se
Kosova gjoja po përgatitej t’i
dëbonte serbët e Kosovës më 1
gusht. Kjo është, në fakt, një
akuzë groteske dhe tregon se
Serbia me të vërtetë nuk duhet
trajtuar si një shtet i
zakonshëm demokratik në
propagandën e saj të
brendshme dhe të jashtme dhe
në kontrollin e saj mediatik,
por ka shumë ngjashmëri me
Rusinë për sa i përket
përgatitjes së opinionit dhe
operon me gënjeshtra. Kjo gjë
përhap panik te serbët e
Kosovës dhe i përdor ata për t’i
bërë më të bindur ndaj
qeverisë. Situata e kësaj
fundjave duhet të jetë vërtet një
shenjë paralajmëruese për
qeverinë gjermane që të mos
kthehet në ato linjat e vjetra të
mosmarrjes seriozisht të
rreziqeve.

A do të thotë kjo se Gjermania, si
më parë në konfliktin mes
Rusisë dhe Ukrainës, po tregon
shumë konsideratë për interesat
e Serbisë?
Konrad Clewing: Gjermania
dhe Perëndimi në tërësi janë të
kapur nga një lloj mendimi
dëshiror që pretendimet

revizioniste – në këtë rast ato të
Serbisë ndaj Kosovës, në rastin
tjetër të Rusisë ndaj Ukrainës –
nuk duhet të merren shumë
seriozisht. Perëndimi mendon
se në rastin më të keq mund të
ndodhë që të pushtohen
territore të vogla, siç ka qenë
rasti i Krimesë në Ukrainë, ose
siç është Kosova e Veriut në
Kosovë. Dhe pikërisht mbi këtë
bazë Perëndimi i ka dhënë
Serbisë gjithmonë një rol
qendror në Ballkan. Mendoj se
kjo politikë është naive dhe
duhet ndryshuar urgjentisht.

A nuk do ta largonte Serbinë
nga Perëndimi anëtarësimi i
Kosovës në NATO, popullsia e së
cilës është skeptike ndaj
Perëndimit, dhe ta çonte atë
përfundimisht drejt Rusisë?
Konrad Clewing: Unë nuk e
shoh këtë rrezik aq të madh,
nëse Serbia vazhdon të ketë
perspektivë për BE-në. Në
skenarin tim, Kosova do të
shkonte drejt NATO-s dhe do të
kishte garanci sigurie ndaj
Serbisë. Dhe në këto rrethana
nuk do të ketë më nevojë që
Serbia ta njohë zyrtarisht
Kosovën, sepse ajo nuk mund
të bëjë asgjë që do ta vinte në
rrezik ekzistencën e shtetit të
Kosovës. Dhe kur perspektiva e
anëtarësimit të Ballkanit
Perëndimor në BE të bëhet e
kapshme, nuk mendoj se
Serbia do të ketë më interes të
orientohet kah Rusia.

Siguria e jashtme e Kosovës garantohet
vetëm përmes anëtarësimit në NATO
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Eksperti gjerman i sigurisë, Konrad Clewing, duke komentuar ngjarjet e fundit në
veri, ka thënë se siguria e jashtme e Kosovës garantohet vetëm përmes
anëtarësimit në NATO. “Në skenarin tim Kosova do të shkonte drejt NATO-s dhe
do të kishte garanci sigurie ndaj Serbisë. Dhe në këto rrethana nuk do të ketë më
nevojë që Serbia ta njohë zyrtarisht Kosovën, sepse ajo nuk mund të bëjë asgjë
që do ta vinte në rrezik ekzistencën e shtetit të Kosovës”, ka thënë Clewing
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KMDLNj: Çdo zmbrapsje ndaj 
reciprocitetit dëmton Kosovën

PRISHTINË, 3 GUSHT (ER) - Këshilli
për Mbrojtjen e të Drejtave dhe
Lirive të Njeriut (KMDLNj) ka
vlerësuar se shtyrja për një muaj
e reciprocitetit ndaj targave dhe
letërnjoftimeve të lëshuara nga
Serbia inkurajon strukturat
paralele në veri që ta testojnë
vendosmërinë e institucioneve të
Kosovës për zbatimin e ligjit dhe
reciprocitetin. 
Në një reagim për medie të
KMDLNj-ja është thënë se çdo
zmbrapsje nga ky vendim vetëm
sa e dëmton Kosovën duke krijuar
kushte për rritje të kërkesave të
Serbisë ndaj Kosovës. “Serbët në
veri të Kosovës, por edhe në
vendet e tjera në brendi të
Kosovës, me asgjë nuk janë të
diskriminuar, andaj duhet të
sillen si të gjithë qytetarët e
Kosovës, me të drejtat dhe
përgjegjësitë që u takojnë. Kjo çka
po ndodh në veri të Kosovës nuk
paraqet mosrespektim të
dokumenteve kombëtare
(Kushtetutës së Kosovës) dhe
atyre ndërkombëtare, Deklaratën
Universale të Kombeve të
Bashkuara dhe të Drejtave të
Njeriut e as me Konventën
Evropiane për të Drejtat e Njeriut,

nga ana e Kosovës, por shkelje
flagrante e të drejtave të njeriut
për të gjithë qytetarët e veriut
përmes kufizimit të lirisë së
lëvizjes nga barrikadat dhe rrugët
e bllokuara sikur edhe përdorimi i
dhunës fizike ndaj qytetarëve e që
për qëllim të fundit ka përzënien
e një numri të vogël të
shqiptarëve dhe jo serbëve që
jetojnë atje, përmes spastrimit
etnik dhe kolonizimit”, është
thënë në KMDLNj.
Ky këshill ka kërkuar nga
institucionet e Kosovës që të mos
zbatojnë standarde të dyfishta në
shtrirjen e forcës së ligjit
përkundër presioneve
ndërkombëtare. “KMDLNj-ja
kërkon nga institucionet e
Kosovës që të mos zbatojnë
standarde të dyfishta për shtrirjen
e forcës së ligjit përkundër
presioneve ndërkombëtare dhe
se, para se t’i koordinojnë
veprimet me komunitetin
ndërkombëtar, duhet ta bëjnë
koordinimin e brendshëm e jo që
të thërrasin opozitën, pasi të jetë
falur Bajrami. Serbët në veri të
Kosovës dhe në vendet e tjera në
brendi të Kosovës me asgjë nuk
janë të diskriminuar, nuk janë të

rrezikuar as personalisht e as
pronat e tyre, nuk raportohet
dhunë në baza etnike, prandaj
duhet të sillen si të gjithë
qytetarët e Kosovës, me të
drejtat dhe përgjegjësitë që u
takojnë. Kjo shtyrje 30-ditëshe e
afatit të zbatimit të reciprocitetit
nuk ndikon në shtensionimin e
situatës por, pa asnjë dyshim

inkurajon forcat ekstremiste të
strukturave paralele. Kjo shtyrje
është vetëm një veprim për të
testuar vendosmërinë e
institucioneve të Kosovës se sa
janë të gatshme ta zbatojnë
ligjin në përgjithësi dhe
reciprocitetin, në veçanti dhe
çdo zmbrapsje nga ky vendim
vetëm sa e dëmton Kosovën

duke krijuar kushte për rritje të
kërkesave të Serbisë ndaj
Kosovës”, është thënë në
reagimin e KMDLNj-së.
Pas kërkesës së ambasadorit të
ShBA-së, Jeff Hovenier,
kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, ka marrë vendim ta shtyjë
për 30 ditë zbatimin e
reciprocitetit me Serbinë.

Shoqëria civile serbe bën thirrje 
për zgjidhje paqësore të krizës në veri

PRISHTINË, 3 GUSHT - Përfaqësuesit
e shoqërisë civile dhe medieve
nga komuniteti serb në Kosovë
kanë miratuar një deklaratë të
përbashkët në të cilën bëjnë
thirrje për zgjidhje paqësore të
krizës dhe fillimin e dialogut pas
ngjarjeve të fundit në veri të
Kosovës, është thënë në
komunikatën e organizatës
“Aktiv”.
Për shkak të vendimit të Qeverisë
së Kosovës për targat dhe
dokumentet serbe, serbët lokalë
në Kosovë më 31 korrik vendosën
barrikada në rrugët që çojnë në
Jarinjë dhe Bërnjak. Pas
ndërhyrjes diplomatike të
Uashingtonit, Qeveria e Kosovës
ka bërë me dije për shtyrjen e
zbatimit të këtij vendimi deri më
1 shtator në momentin që serbët
heqin barrikadat.
Në njoftimin për medie të 3
gushtit është thënë se
përfaqësuesit e OJQ-ve dhe
medieve nga komuniteti serb, të
mbledhur rreth platformës
“Empirika”, u kanë bërë thirrje
Qeverisë së Kosovës dhe asaj të
Serbisë të “nisin dialog
konstruktiv”, si dhe Listës Serbe të
marrë pjesë aktive në zgjidhjen e
këtij problemi. “U bëjmë thirrje
qeverive në Beograd dhe
Prishtinë që të përmbahen nga
çdo lëvizje e njëanshme dhe ta
zëvendësojnë retorikën nxitëse
me dialog konstruktiv, e cila është
e vetmja mënyrë për të gjetur një
zgjidhje të qëndrueshme që do t’i
respektojë nevojat e qytetarëve. I

bëjmë thirrje komunitetit
ndërkombëtar, BE-së, ShBA-së
dhe vendeve të Kuintit, që
menjëherë dhe sa më shpejt të
krijojnë hapësirë për dialog në
nivel politik, duke insistuar në
kontakt të drejtpërdrejtë
ndërmjet delegacioneve të
Beogradit dhe Prishtinës”, është
thënë në deklaratën e OJQ-ve
serbe.
Në këtë deklaratë ata e kanë ftuar
edhe Listën Serbe, e cila është

pjesë e Qeverisë së Kosovës dhe
ka deputetë në Kuvendin e
Kosovës që duhet të marrë
përgjegjësi dhe të marrë pjesë
aktive në zgjidhjen e këtij
problemi. “... dhe të krijojë një
kanal institucional të
komunikimit me kryeministrin e
Kosovës, përveç komunikimit me
Beogradin, që është e vetmja
mënyrë e drejtë për të vepruar
politikisht përgjegjës”, është
thënë në këtë deklaratë. Sipas

tyre, deputetët dhe ministrat e
Listës Serbe janë të vetmit
përfaqësues politikë të serbëve të
Kosovës në institucionet e
Kosovës, prandaj është e
nevojshme që veprimet pasive të
zëvendësohen me një rol proaktiv
në zgjidhjen e problemeve që
prekin drejtpërdrejt qytetarët. 
Një ndër kërkesat e këtij grupi
është që në situata të tensionuara
të gjitha informatat, dokumentet,
njoftimet t'i publikojnë në të

gjitha gjuhët zyrtare në Kosovë
dhe t'i bëjnë që ato të arrijnë deri
te gjithë qytetarët në Kosovë. “Në
këtë mënyrë do të parandalohen
të gjitha paqartësitë,
dezinformatat dhe lajmet e rreme
apo të shtrembëruara, të cilat
mund ta kërcënojnë paqen dhe
sigurinë e përgjithshme të
individit”, është thënë në
deklaratë.
Ata kanë thënë se mungesa e
komunikimit me komunitetet
lokale dhe angazhimi i njësive
speciale policore kanë ndikuar
drejtpërdrejt në ngritjen e
tensioneve në veri të Kosovës dhe
kërcënojnë ta thellojnë nivelin e
lartë të mosbesimit mes dy
komuniteteve.
“Si aktivistë dhe qytetarë
dëshirojmë që urrejtja, tensioni
dhe destabilizimi të përfundojnë
dhe përmes dialogut dhe zgjidhjes
së përbashkët të problemeve të
krijohen kushte për jetë të
përbashkët, bashkëpunim dhe
prosperitet”, është thënë në
deklaratën OJQ-ve serbe.
Nënshkruesit e kësaj letre janë:
Qendra për Paqe dhe Tolerancë
(CPT), Qendra Avokuese për
Kulturë Demokratike (ACDC),
Forumi për Zhvillim dhe
Bashkëpunim Ndëretnik (FDMC),
Grupi Mediatik i Gorazhdevci,
Qendra Humane Mitrovicë
Komunikimi për Zhvillimin
Shoqëror (CSD), OJQ Aktiv,
Veprimtaria rinore e Parteshit,
RTV KIM, Radio Kontakt Plus dhe
OJQ Far.
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PRISHTINË, 3 GUSHT - Partitë
opozitare në Komisionin për
Legjislacion, Mandate,
Imunitete, Rregulloren e
Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e
Agjencisë Kundër Korrupsionit
kanë kërkuar të kthehet
mbrapa në qeveri Projektligji
për Byronë Shtetërore për
Verifikimin dhe Konfiskimin e
Pasurisë së Pajustifikueshme.
Ata kanë vlerësuar se ky
projektligj nuk është në
përputhje me Kushtetutën dhe
si i tillë duhet të ndryshojë. Po
ashtu, ata kanë përmendur
edhe komentet e Komisionit të
Venecias, të cilat, sipas tyre, nuk
janë marrë parasysh nga
qeveria.
Kryetari i këtij komisioni nga
radhët e Vetëvendosjes, Adnan
Rrustemi, ka kërkuar që
komisioni ta trajtojë në lexim të
dytë këtë projektligj.

“Projektligji ka kaluar në parim.
Tash propozoj që i gjithë
komisioni të jetë në grup
punues për ta trajtuar në lexim
të dytë këtë projektligj. Unë i
kam dorëzuar brenda afatit disa
amendamente si deputetë si
material pune për grupin
punues në mënyrë që të kemi
propozime. Qëndrimi është i
qartë: të gjitha rekomandimet e
komisionit duhet dhe do të
adresohen në këtë projektligj”,
ka thënë Rrustemi. 
Ndërsa Driton Selmanaj,
deputet i Lidhjes Demokratike
të Kosovës (LDK), ka thënë se
në mënyrën se si është
propozuar nga qeveria,
projektligji është i
papërmirësueshëm. “Ne kemi
diskutuar gjatë për këtë
projektligj dhe e kemi marrë
edhe raportin e Venecias. Nëse
e analizojmë me kujdes,

Komisioni i Venecias vetëm një
gjë e konsideron të
pranueshme që konfiskimi civil
mund të ndodhë. Asnjë
paragraf dhe asnjë nën tjetër
nuk e aprovon sipas leximit tim
të këtyre rekomandimeve. Kur
komisioni i Venecias vë në
dilemë mënyrën e themelimit
dhe zgjedhjes së drejtorit dhe
strukturën udhëheqëse dhe më
pas formën e raportimit a duhet
t’i raportojë Kuvendit apo jo.
Unë refuzoj të jem pjesë e këtij
grupi punues. Do të ishte mirë
t’i sugjerojmë qeverisë edhe në
këtë fazë ta tërheqë idenë dhe ta
sjellë sërish me adresim të
rekomandimeve të Komisionit
të Venecias”, ka thënë Selmanaj.  
Në anën tjetër, Besnik Tahiri,
deputet i Aleancës për
Ardhmërinë e Kosovës (AAK),
ka kërkuar që projektligji të
kthehet në qeveri në mënyrë që

të shkruhet nga fillimi. “Nëse
byroja ka për qëllim të jetë
institucion i pavarur me
leximin e ligjit, ky institucion
bie ndesh me ligjin dhe bëhet i
varur. Me këtë ligj e kemi ulur
nivelin e trajtimit të kësaj teme.
Sipas këtij projektligji drejtori
zgjidhet me shumicë të
thjeshtë. Ky drejtor që ka të
drejtën të nisë hetime zgjedhet
me 31 vota përderisa drejtorin e
AKK-së e zgjedhin me
procedurë të fshehtë. Ky
institucion e godet në esencë
atë që është ndërtuar për vite në
gjykata dhe prokurori. Duke
qenë se komisioni i Venecias ka
gjetur shumë vërejtje dhe
faktori ndërkombëtar ka
skepticizëm, propozimi ynë
është që të kthehet ky ligj në
qeveri dhe të shkruhet prej
fillimi. Ne si grup parlamentar
nuk marrim pjesë në grup

punues”, ka thënë Tahiri.
Edhe Hajdar Beqa nga Partia
Demokratike e Kosovës (PDK)
ka kërkuar që projektligji të
kthehet në qeveri për rishkrim.
“Pajtohem me deputetët kur
deklarojnë se kërkojnë nga
ministria dhe qeveria ta
rishkruajë ligjin. Ne
konsiderojmë që kjo nismë
është në kundërshtim me
Kushtetutën dhe nuk do të
marrim pjesë në grup punues.
Kërkojmë nga qeveria të krijojë
konsensus me partitë e tjera, ta
kthejë ligjin dhe ta punojmë
bashkërisht një ligj të
zbatueshëm”, është shprehur
Beqa.
Pas këtij debati dhe pa opozitën
është themeluar grupi punues
për shqyrtimin e Projektligjit
për Byronë Shtetërore për
Verifikimin dhe Konfiskimin e
Pasurisë së Pajustifikueshme.

Opozita kërkon rishkrimin e Projektligjit 
për Byronë Shtetërore

PRISHTINË, 3 GUSHT (ER) -
Ministrja e Drejtësisë,
Albulena Haxhiu, e ka
mirëpritur vendimin e
Komisionit për Legjislacion
për themelimin e grupit
punues për shqyrtimin e
Projektligjit për Byronë
Shtetërore për Verifikimin
dhe Konfiskimin e Pasurisë
së Pajustifikueshme.

Ajo është zotuar se do t’i
marrin parasysh të gjitha
rekomandimet e Komisionit
të Venecias në raport me
këtë projektligj.
“Rekomandimet e
Komisionit të Venecias do të
adresohen një për një, me
ç’rast Ministria e Drejtësisë
do të jetë pjesë aktive e
procesit të shqyrtimit të

Projektligjit dhe adresimit të
këtyre rekomandimeve. Po
ashtu, i ftoj të gjithë aktorët
që ta japin kontributin e tyre
në mënyrë që Kosova të jetë
shembull se si funksionon
një mekanizëm i konfiskimit
civil dhe se si pasuria që nuk
mund të justifikohet, i
kthehet shtetit”, ka shkruar
Haxhiu në “Facebook”.

Haxhiu: Do t’i adresojmë të gjitha rekomandimet e Komisionit të Venecias
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Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 3 GUSHT - Kuvendi i
Republikës së Kosovës ka
miratuar të mërkurën rezolutën
e propozuar nga grupi
parlamentar i AAK-së për
liberalizimin e vizave. Në favor të
kësaj rezolute kanë votuar 65
deputetë. Kjo rezolutë është
përkrahur nga të gjitha grupet
parlamentare.
Me anë të kësaj rezolute është
bërë thirrje që të liberalizohen
vizat nga ana e Bashkimit
Evropian (BE) si dhe është marrë
zotimi për shtyrjen përpara të
reformave në të gjitha fushat. 
Shefi i deputetëve i AAK-së,
Besnik Tahiri, gjatë debatit
parlamentar ka deklaruar se
përmes kësaj rezolute deputetët
do t’i shtyjnë përpara reformat
për shtetin e së drejtës, nisma
kundër korrupsionit e zbatim të
ligjeve. Po ashtu, Tahiri ka
theksuar se qeveria duhet të
punojë për avancimin e
platformës shtetërore, varësisht
prej zhvillimeve të Bashkimit
Evropian.

Ai ka thënë se kjo rezolutë është
e nevojshme dhe kërkon trajtim
të barabartë të qytetarëve të
Kosovës. “Është momenti
vendimtar kur Kuvendi i
Kosovës në pajtim të plotë me
detyrimet kushtetuese paraqet
këtë rezolutë për t’i shprehur
qëndrimet si më poshtë:
Deputetët e Kuvendit zotohen
se do t’i shtyjnë përpara të gjitha
reformat që garantojnë shtetin e
së drejtës, nismat kundër
korrupsionit, projektet për
punësim dhe zhvillim,
mbikëqyrjen e zbatimit të
ligjeve, garancinë për
institucionet e pavarura,
mbikëqyrjen e rreptë të
qeverisjes në raport me
mbrojtjen e lirive dhe të drejtave
të njeriut si dhe garantimin e çdo
standardi evropian mbi të
dhënat personale dhe gjendjes
civiles, kontrollin e trafikimit të
qenieve njerëzore dhe luftimin e
pakompromis të të gjitha
formave të trafiqeve me
narkotikë”, ka thënë ai.
Përmes kësaj rezolute, Tahiri ka
thënë se të gjitha subjektet
politike zotohen dhe

angazhohen për sigurimin e
garancive që institucionet
ligjzbatuese u kanë dhënë
shteteve anëtare të BE-së në
raport me sigurimin e lëvizjes së
lirë. “U bëjmë thirrje vendeve
anëtare që të kenë besim në
Republikën e Kosovës si një prej
partnerëve më të devotshëm në
përqafimin e vlerave dhe
standardeve që burojnë nga BE,
ku një nga shtyllat është edhe
liria e lëvizjes. Kuvendi fton
Këshillin Evropian të marrë
vendim meritor për
marrëveshjen për lëvizjen e lirë
në zonën Shengen për qytetarët
e Kosovës. Qeveria e vendit të
punojë për avancimin e
platformës shtetërore, politike,
ekonomike kundruall zhvillimeve
të Bashkimit Evropian ndaj
Kosovës, përfshirë refuzimin
eventual të liberalizimit të vizave
për Kosovën, vazhdimin e status
quos dhe, gjithashtu,
pozicionimin e Republikës së
Kosovës pas këtyre zhvillimeve.
Platforma duhet t’i paraqitet
Kuvendit për miratim”, ka shtuar
ai. 
Po ashtu, ai ka kërkuar nga
ekzekutivi përfshirjen e
ekspertëve për të ndihmuar në
këtë platformë. Ndërsa deputetja
e Lëvizjes Vetëvendosje,
Arbëreshë Kryeziu-Hyseni, ka
thënë se Kosova kurrë nuk ka
qenë më afër heqjes së vizave.
“Po harrojmë ta përmendim,
kurrë Kosova s’ka qenë më afër
heqjes së vizave sesa që jemi sot.
Kurrë s’është punuar më
shumë, asnjëherë nuk janë
shënuar rezultate pozitive,
s’duam ta mashtrojmë
popullin. S’kemi dhënë muaj e

data, por po punojmë
fuqishëm që ky proces një herë
e mirë të marrë epilog. Të
bashkohemi sepse do të
përfitojmë njëjtë si pozita si
opozita. Rruga jonë drejt BE-së
është një angazhim i
kahershëm pa dallim. Në
rrugën drejt BE-së duhet të jemi
të bashkuar, le të provojmë ta
ruajmë frymën e mirë dhe
bashkëpunuese në këtë proces
të rëndësishëm për vendin
tonë”, ka thënë ajo.
Ndërsa deputeti i PDK-së, Elmi
Reçica, ka thënë se Kosova i ka
plotësuar qysh moti kriteret për
liberalizimin e vizave. Ai ka
thënë se rrethanat që janë
krijuar brenda dhe jashtë sallës
së Kuvendit kanë ndikuar në
mosliberalizimin e vizave. “Në
këtë kontekst është i
papranueshëm paralajmërimi i
komisionarit evropian për
zgjerim, Oliver Varhelyi, i cili të
hënën e 27 qershorit kishte
folur për një udhërrëfyes shtesë
për liberalizimin e vizave për
qytetarët e Kosovës. Sigurisht ka
qenë një tendencë për kthim
mbrapa. Në emër të grupit
parlamentar të PDK-së dua të
them se Kosova i ka plotësuar të
gjitha ato kritere që do ta
mundësonin liberalizimin e
vizave”, ka thënë Reçica, duke
theksuar se plotësimin e
kritereve për heqjen e vizave e
ka konfirmuar Komisioni
Evropian qysh në korrik të vitit
2018.
Më tutje, deputeti i LDK-së,
Armend Zemaj, ka thënë se nuk
mund të fajësohet vetëm
Bashkimi Evropian (BE) për
mosliberalizimin e vizave për

Kosovën, por edhe disa figura
politike, të cilave nuk ua ka
përmendur emrin por, sipas tij,
sot janë në krye të shtetit.
“Shprehim shqetësimet tona
për mungesën e liberalizimit të
vizave për qytetarët e Kosovës,
çështje kjo e cila e ka edhe
shkakun, apo edhe e bëjnë disa
faktorë, qoftë pozitivë, qoftë
negativë. Në këtë padrejtësi të
madhe ndaj qytetarëve që po
mbahen të izoluar dhe nuk
mund të lëvizin lirshëm drejt
vendeve të BE-së, s’mund të
fajësojmë vetëm BE-në sepse
është e ditur edhe këtu edhe
botërisht që ne kishim një
mundësi të artë në vitin 2015-
16 kur Kosova ishte në një pako
me Gjeorgjinë dhe Ukrainën,
por të gjithë e dinë që kjo u
pamundësua nga disa figura
politike që sot janë në krye të
shtetit”, ka thënë Zemaj. 
Ai ka përmendur edhe protestat
e dhunshme, hedhjen e
koktejmolotovëve ndaj
institucioneve të vendit si shkak
i mosliberalizimit të vizave.
“Edhe me disa zyrtarë të tjerë
në pengesën që iu bë ratifikimit
të marrëveshjes për
demarkacionin me Malin e Zi,
besa u shfrytëzuan edhe format
e tjera të quajtura mjete politike,
nga gazi lotsjellës, dhuna e
shprehur në Kuvend, me
hedhjen e gjësendeve të
ndryshme edhe jashtë tij,
protesta të dhunshme dhe
hedhjen e koktejmolotovëve
ndaj institucioneve të vendit”, ka
thënë Zemaj, duke shtuar se
Kosova i ka përmbushur të
gjitha kriteret për liberalizimin e
vizave.

Kuvendi miraton rezolutën 
për liberalizimin e vizave 

TEMA E LIBERALIZIMIT TË VIZAVE BËN BASHKË POZITËN DHE OPOZITËN

Me 65 vota për dhe asnjë kundër deputetët e
Kuvendit të Kosovës e kanë miratuar rezolutën
e propozuar nga AAK-ja për liberalizimin e
vizave. Kjo rezolutë është përkrahur nga të
gjitha grupet parlamentare. Shefi i deputetëve i
AAK-së, Besnik Tahiri, ka deklaruar se përmes
kësaj rezolute deputetët do t’i shtyjnë përpara
reformat për shtetin e së drejtës, nismat kundër
korrupsionit dhe zbatimin e ligjeve. Po ashtu,
Tahiri ka theksuar se qeveria duhet të punojë
për avancimin e platformës shtetërore,
varësisht prej zhvillimeve të BE-së
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PRISHTINË, 3 GUSHT(ER) - Dogana e
Kosovës, duke u uruar
mirëseardhje mërgimtarëve, ka

kërkuar nga ta të raportojnë nëse
hasin në korrupsion,
kontrabandë ose ndonjë

parregullsi gjatë kalimeve të
pikave kufitare. Mërgimtarët
mund ta raportojnë korrupsionin

nëpërmjet aplikacionit “e-
Dogana” ose duke thirrur pa
pagesë në numrin 0800 50095.

Dogana kërkon nga mërgimtarët ta raportojnë korrupsionin dhe kontrabandën

DUBLIN, 3 GUSHT - Banka e
Irlandës ka shënuar fitim
para takimit prej 335
milionë eurosh në pjesën e
parë të vitit 2022, apo 17
për qind më pak sesa

periudhën e njëjtë të vitit
të kaluar që ishte 406
milionë. Kjo bankë ka bërë
me dije se ka parë
shpenzime të njëhershme
në lidhje me marrjen e

klientëve nga “Ulster
Bank” dhe “KBC”. Të dyja
këto banka janë duke
ndaluar operimin në
Irlandë, raporton BBC-ja.
Gjithashtu, Banka e

Irlandës ka bërë me dije se
ka lënë mënjanë para për
t’i mbuluar kreditë që
mund të shlyheshin, duke
reflektuar në përkeqësimin
e kushteve ekonomike.

Bankës së Irlandës i bie fitimi për 17 për qind

Prishtinë, 3 gusht - Mërgata
vazhdon të jetë një nga burimet
kryesore të financimit të
shpenzimeve familjare në
Kosovë. Që nga shpallja e
pavarësisë dërgesat e mërgatës
kanë vazhduar të shënojnë rritje.
Të dhënat e Bankës Qendrore të
Kosovës dhe Bankës Botërore
tregojnë se brenda kësaj
periudhe janë dërguar 13.3
miliardë euro.
Pavarësisht prej pandemisë
Covid-19, mërgata gjatë vitit 2020

kishte dërguar rreth 1 miliard
euro. Gjatë vitit 2021 diaspora ka
dërguar 1 miliard e 143 milionë
euro. Pavarësisht prej masave të
pandemisë Covid-19, vlera e sjell
në vendin tonë është 163.9
milionë euro më shumë se viti
2020.
Në pesë muajt e parë të vitit 2022
janë dërguar 445.4 milionë euro
ku vlera më e madhe ishte në
prill prej 108.1 milionë eurosh.
Sipas kanaleve të dërgimit, BQK-
ja ka theksuar se 278 milionë

euro janë transferuar me anë të
agjencive të dërgesave të parëve,
kurse pjesa tjetër me anë të
bankave komerciale dhe
kanaleve alternative.
Ndërsa sa iu përket dërgesave të
mërgatës sipas vendeve,
Gjermania është shteti ku më së
shumti dërgohen para në
drejtim të Kosovës. Nga
Gjermania kanë ardhur 40 për
qind e dërgesave, ndjekur nga
Zvicra me 18.5 për qind dhe
Shtetet e Bashkuara të Amerikës

me 8 për qind.
Banka Botërore ka theksuar se
pjesëmarrja e remitencave në
prodhimin e brendshëm bruto
të Kosovës është rreth 20 për
qind.
Shuma e remitencave të
dërguara sipas viteve në Kosovë:
2008 - 858 milionë euro, 2009 -
865 milionë euro, 2010 - 825
milionë, 2011 - 814 milionë euro,
2012 - 775 milionë euro, 2013 -
867 milionë euro, 2014 - 901
milionë euro, 2015 - 796 milionë

euro, 2016 - 808 milionë euro,
2017 - 911 milionë euro, 2018 -
1.13 miliard euro, 2019 - 1.23
miliard euro, 2020 - 980 milionë
euro, 2021 - 1.14 miliard euro dhe
pesëmujori i parë i 2022-s - 445
milionë euro.
Nga rezultatet preliminare të
regjistrimit të diasporës, numri i
qytetarëve të Kosovës që jetojnë
në vende të ndryshme të
Evropës dhe botës, të cilët i janë
përgjigjur regjistrimit, është rreth
350 mijë. /Telegrafi/

Mërgata që nga pavarësia e Kosovës 
ka dërguar mbi 13 miliardë euro

PRISHTINË, 3 GUSHT (ER) -
Kompania Rajonal e
Ujësjellësit (KRU)
“Prishtina” ka njoftuar se
është duke vazhduar
shkyçjen nga shërbimi i
furnizimit me ujë të pijshëm
për të gjitha bizneset që
kanë fatura të papaguara.

Sipas KRU “Prishtina”,
borxhi total i bizneseve
është mbi 7 milionë euro.
“Vazhdojmë shkyçjen nga
shërbimi i furnizimit me ujë
të pijshëm për të gjitha
bizneset që kanë një faturë e
më shumë të papaguara për
ujë dhe kanalizim. Ua

kujtojmë që borxhi total i
bizneseve për shërbime të
ujit është mbi 7 milionë
euro. Nxitoni dhe paguani
borxhin ndaj KRU ‘Prishtina’
, evitoni shkyçjen dhe
koston shtesë për shkyçje
dhe rikyçje!”, ka njoftuar
KRU “Prishtina”.

Ujësjellësi “Prishtina” vazhdon 
t’i shkyçë bizneset që kanë borxhe
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Milazim KRASNIQI

Ballkani Perëndimor po
vazhdon të fundoset si një tokë
të cilën e gëlltisin ujërat që
ngrihen gati padiktueshëm, e jo
ndonjë cunami gllabërues.
Fundosja e Ballkanit ose, më
saktë, zhbërja e tij, sado e
ngadaltë që është, është për të
mirën e shqiptarëve, të cilët që
nga luftërat ballkanike e deri më
sot kanë qenë viktima të
ballkanizmit përkatësisht të
pansllavizmit. Duke u
anëtarësuar në Bashkimin
Evropian, rajoni e rifiton
statusin e vet të lashtë si tokë
mirëfilli evropiane dhe ua jep
mundësinë popujve të
këtushëm që të dalin nga ajo
ngrysje e gjatë në darët e
ballkanizmit dhe pansllavizmit
ngulfatës. 

Kush përfiton nga zhbërja
e Ballkanit 

Zhbërja e Ballkanit nuk është
interes vetëm i shqiptarëve, po
edhe i të gjithë kombeve të tjera
që jetojnë në këtë rajon. Mund
të duket e habitshme në shikim
të parë, por në fakt është edhe
në interesin e vetë serbëve, të
cilët ndonëse e kanë luajtur
egërsisht rolin e xhandarit, kanë
qenë vetëm zbatues të verbër të
politikave panllaviste, të cilat u
janë dirigjuar nga Rusia. Edhe
kur serbët kanë fituar territore e
kanë dominuar mbi kombet e
tjera në rajon, ata kanë mbetur
si muzhikë të politikave
imperiale ruse dhe Serbia kurrë
nuk e ka hequr etiketën e një
guberne ruse. Ndonëse janë
munduar t’ua heqin francezët,
me gjoja miqësinë e farkuar në
Luftën e Parë Botërore, as ata
nuk kanë pasur sukses, sepse që
në kthesën e radhës, pas Luftës
së Dytë Botërore, serbët janë
kthyer në përqafimin e hekurt
bolsheviko-pansllavist. Bile pas
Informbyrosë (1948), numri më
i madh i stalinistëve në ish
Jugosllavi ishin serbë, sepse ata
nuk arrinin ta kuptonin si mund
të distancoheshin nga Stalini
dhe nga Bashkimi Sovjetik.
Fatkeqësisht, serbët as sot nuk
arrijnë ta kuptojnë se interesi i

tyre strategjik është të
shkëputen përgjithmonë nga
Rusia, aq më tepër që aktualisht
Rusia është zhytur në krime
monstruoze me agresionin
ushtarak kundër Ukrainës.
Edhe përkundër të dhënave
botërisht të ditura për
përgjegjësitë direkte të liderit rus
për këto krime në Ukrainë,
panotë e muralet me Putinin
janë të kudondodhura nëpër
qytetet serbe, ku ai nderohet si
një idhull. Pra, Serbia ende është
shtet vasal dhe peng i Rusisë.
Prandaj zhbërja e Ballkanit,
mund ta çlirojë edhe Serbinë
nga vasaliteti ndaj Rusisë e t’ia
heq përgjithmonë truallin
rusofilisë ndër serbë. Ndërsa për
malazezët, maqedonasit dhe
boshnjakët, zhbërja e Ballkanit
është e barabartë me shpëtimin
definitiv nga projektet
gllabëruese serbomëdha. 

Hijet e së kaluarës nuk
zhduken pa u zhdukë vetë

Ballkani 

Brenda projektit të mbylljes së
gropës së madhe septike të
ballkanizmit dhe pansllavizmit
virulent, Shqipëria dhe
Maqedonia e Veriut më 19
korrik 2022 e filluan procesin e
anëtarësimit në Bashkimin
Evropian. Procesi mbetet i gjatë
dhe i komplikuar, veçmas në
rastin e Maqedonisë së Veriut, së
cilës i duhet të bëjë edhe
ndryshime kushtetuese, për të
akomoduar kërkesën e
natyrshme bullgare për statusin
e pakicës bullgare. Pa hyrë në
diskutime me faktografi e citime
të burimeve historike, dihet
botërisht se në këtë hapësirë ku
është Maqedonia e Veriut,
lëvizja bullgare ka qenë e
fuqishme dhe atë lëvizje e kanë
bërë bullgarët, me synimin që
territorin t’ia bashkëngjitnin
shtetit nacional bullgar. Vetëm
copëtimi i Maqedonisë në
Maqedoninë e Egjeut,
Maqedoninë e Pirinit dhe
Maqedoninë e Vardarit, e
shkatërroi projektin nacional
bullgar dhe ashtu filloi procesi i
formimit të kombit të sotëm
maqedonas në Maqedoninë e
Vardarit. Sot bullgarët mund të
jenë minoritet në Maqedoninë
e Veriut, (ndonëse sipas
pasaportave që kanë marrë në
Bullgari rezulton se janë të
numërt) por në fundin e
shekullit XIX dhe në fillimet e
shekullit XX, bullgarët kanë
qenë popullsi e madhe

sllavofone në rajon dhe e kanë
pasur një lëvizje të fuqishme
revolucionare-nacionale-
terroriste, (komitët) në territorin
e Maqedonisë së sotme të
Veriut. Në diskutimet dypalëshe
po edhe në kuadër të procesit të
anëtarësimit të Maqedonisë së
Veriut në Bashkimin Evropian,
statusi i minoritetit bullgar me
siguri që duhet të adresohet
sikundër që duhet të pranohen
faktet historike për lëvizjen
bullgare në ato territore. Edhe
me këtë rast duhet të pranohet
logjika se e kaluara nuk mund të
ndryshohet, aq më pak të
falsifikohet. Për hir të së vërtetës
duhet të thuhet se prezenca
bullgare ka qenë evidentenë
Maqedoninë e sotme, gjë që
shihet në censusin osman të
vitit 1911, ku figuron një
popullsi evidente bullgare,
ndërsa serbët nuk
përmendeshin fare. Kësisoj,
sipas gjetjeve të demografit dhe
historianit amerikan Xhastin
McKartni, në vitin 1911, në
Kosovë popullsia kishte këtë
përbërje (regjistrimi ishte sipas
sistemit të mileteve):
myslimanë 959.000, grekë
93.000, bullgarë 531.000. (Me
Kosovë në atë kohë përfshihej
edhe një pjesë e Maqedonisë së
sotme.) Përmbysjet në rivalitetet
bullgaro-serbe, në favor të
serbëve në këtë rajon, kanë
ndodhë vetëm pas Luftës së
Dytë Ballkanike e edhe pas
Luftës së Parë Botërore, me
ç’rast edhe shumë bullgarë janë
konvertuar në serbë, ose kanë
filluar të vetëquhen
maqedonas. Në fakt, harta
demografike e sotme e Ballkanit
Perëndimor është pasojë e
spastrimeve etnike dhe
gjenocideve të kryera, veçmas
kundër shqiptarëve myslimanë
dhe boshnjakëve që nga viti
1912 e deri në vitin 1999,
gjithsesi edhe hebrenjve në
Selanik. Edhe sot si simbol i asaj
mendësie të gjenocidit mund të
merret fjala e presidentit të
sotëm të Serbisë, Aleksandër
Vuçiqit më 20 korrik 1995 në
Kuvendin e Serbisë: “E po, ju
bombardoni, vrani një serb, ne
një qind mysliman, e të shohim
a guxon bashkësia
ndërkombëtare ose kushdo
tjetër, të godasë pozitat serbe, a
mund të sillet ashtu me
popullin serb.” Pra, realisht
pretendimet serbomëdha të
frymëzuara nga ideologët
shovinistë, që nga Ilija
Garashanini e deri te
Memorandumi i Akademisë
Serbe të Shkencave dhe të
Artevetë vitit 1986, e kanë bërë
Ballkanin ashtu si është, një
rajon ku terrorizimi shtetëror
është legalizuar, ne emër të një
shteti nacional serb. Veprimet e
kombeve të tjera në të gjitha
rastet kanë qenë reaktive,
defansive, mbrojtëse. Por të
ballafaquar me pretendimet
barbare serbomëdha, edhe

kombet e tjera, në situata të
ndryshme, kanë kontribuuar
për jostabilitetin dhe dhunën në
këto hapësira. Kjo u pa sheshit
në Luftën e Dytë Botërore, po
dhe në luftërat e viteve
nëntëdhjetë në ish Jugosllavi.
Ama serbët kanë qenë dhe kanë
mbetur faktori kryesor i dhunës,
barbarisë shtetërore dhe
jostabilitetit. Branimir
Anzulloviqi në studimin “Serbia
Hyjnore” konkludon se
“ekspansioni i Serbisë doli të
ishte një pengesë për zhvillimin
e saj, sepse energjitë që do të
mund të përdoreshin për ta
modernizuar Serbinë dhe për ta
bërë një vend të qëndrueshëm e
të sunduar nga ligji, u drejtuan
për të sunduar dhe asimiluar
numrin më të madh të
popullsive joserbe brenda
kufirit të saj. Terrori ishte
metoda që u përdor për të
sunduar mbi banorët, të drejtat
dhe identitetet kombëtare të të
cilëve u mohuan.” (f. 139)
Rrjedhimisht, çrregullimi
historik dhe aktual në Ballkanin
Perëndimor është pasojë e
projektit të Serbisë së Madhe.
Fatkeqësia e madhe është se
Serbinë e Madhe e krijuan vetë
evropianët, gjithsesi me Rusinë
si sponsorin kryesor, por edhe
me kontributin e francezëve
dhe anglezëve. Hijet e të
kaluarës së errët dhe pasojat e
rënda krimeve nuk zhduken pa
u zhdukë vetë Ballkani si mitra e
tyre. 

A do të rehabilitohen
shqiptarët, kombi evropian

më i kontestuar

Shqipëria në procesin e
skriningut do të ketë jo pak
probleme, për të gjejtur rrugët e
dekontaminimit të
administratës e të shoqërisë nga
dukuri patologjike të
çmoralizimit komunist dhe të
tranzicionit të çakërdisur.
Megjithatë, ato e kanë nisur
procesin. Ndërsa Kosova
mbetet ende larg nga një
procesi i tillë. Krahas
problemeve të ngjashme, si ato
të çmoralizimit komunist e të
tranzicionit të çakërdisur,
Kosova e ka problemin qendror
konfliktin dhe kontestin me
Serbinë, e cila nuk ka gjasa që të
njohë Kosovën si shtet të
pavarur. Konflikti ndërmjet
Serbisë e Kosovës është i ngrirë,
por ai mund të shkrihet në çdo
çast dhe për pretekstin më të
vogël. Përveç nga potencialet
dhe armiqësia ndërmjet këtyre
dy vendeve, shkrirja e konfliktit
varet edhe nga zhvillimet që do
të pasojnë në luftën në Ukrainë:
nëse Rusia gjendet para ndonjë
vështirësie strategjike, ajo mund
të provojë të ndezë konfliktin në
Kosovë, për të lehtësuar disi
presionin e Perëndimit ndaj saj.
Por, edhe nëse Rusia do të korrte
fitore në Ukrainë dhe përballë

Perëndimit, Serbia do të
inkurajohej për të filluar ta
imitonte Rusinë, duke bërë
agresion ushtarak kundër
Kosovës. Sado absurd që është
dhe sado që nuk mundtë jetë
interes i Serbisë, rreziku nga
reagimet irracionale serbe është
real, ngase Serbia ka shkallë të
lartë të vasalitetit nga Rusia dhe
vendimet në Beograd merren
nën diktatin e Moskës. Këtë gjë e
ka konfirmuar vetë presidenti i
Serbisë, Aleksandër Vuçiqi, i cili
ka deklaruar haptas se asnjë
vendim nuk e merr pa u
konsultuar me Putinin. Sido që
të shkojnë zhvillimet ne Ukrainë
dhe në botë, prapë Kosova
mbetet pa e përmbyll kornizën
e vet shtetërore me anëtarësim
në OKB, sepse Rusia do ta
kushtëzonte pranimin eventual
të Kosovës në OKB në pako me
pranimin në OKB të Abhazisë
dhe Osetisë Jugore, si dhe të
Donbasit, ose të gjithë
ushtrimeve që do të legalizojë
në Ukrainë. Ndërsa, kjo është
thjesht e pamundur të ndodhë,
për sa shihet sot disponimi në
shtetet perëndimore. 
Nëse do të jetë kështu, atëherë
Shqipëria, Maqedonia e Veriut
dhe Kosova do të lëvizin me
shpejtësi të ndryshme drejt
anëtarësimit në Bashkimin
Evropian. Shqipëria e ka rrugën
të hapur dhe vetëm varet nga
vullneti dhe kapacitetet e
institucioneve dhe të shoqërisë
shqiptare. Maqedonia e Veriut
ka para vetes një rrugë të
vështirë të arritjes së
konsensusit për ndryshimet
kushtetuese dhe akordin final
me bullgarët për të kaluarën,
ndërsa Kosova e ka statusin e një
konflikti të ngrirë, që më shumë
anon drejt shpërthimit të
konfliktit se sa drejt zgjidhjet
definitive. Ky skenar mund të
ndryshojë vetëm nëse Bashkimi
Evropian dhe ShBA e frenojnë
Vuçiqin dhe Serbinë që të mos e
ndjek Putinin dhe Rusinë, e cila
e nxitë ta mbajë të pafashitur
konfliktin. Deri tash BE dhe
ShBA nuk kanë dëshmuar as
vullnet e as kapacitete për ta
frenuar Serbinë. Që u ka ardhur
me të në majë të hundës me
arrogancën e Serbisë, kjo është
evidente. Por edhe që nuk ka
unitet e fuqi veprimi në BE, po
realisht as në ShBA, po ashtu
është evidente. Rrjedhimisht
Kosova mbetet pezull edhe sa i
përket statusit e edhe sa i përket
anëtarësimit në Bashkimin
Evropian dhe në NATO. Kjo do
të thotë se shqiptarët si komb
ende nuk janë afër që të
rehabilitohen tërësisht në sytë e
evropianëve, si një komb
evropian. Dhe Ballkani ende do
të mbetet si një tokë e
pëlleshme e pansllavizmit, duke
refuzuar që të integrohet në
Evropë. Në fakt duke tentuar që
pjesa serbe e Ballkanit të mbetet
si një zgjatim i një gubernie ruse.
(22 korrik 2022)

Toka e pëlleshme e pansllavizmit në 
një betejë të re me të ardhmen e vet

Çrregullimi historik dhe aktual në Ballkanin
Perëndimor është pasojë e projektit të Serbisë
së Madhe. Fatkeqësia e madhe është se
Serbinë e Madhe e krijuan vetë evropianët,
gjithsesi me Rusinë si sponsoren kryesore,
por edhe me kontributin e francezëve dhe
anglezëve. Hijet e së kaluarës së errët dhe
pasojat e rënda të krimeve nuk zhduken pa u
zhdukë vetë Ballkani si mitra e tyre
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PRISHTINË, 3 GUSHT - Irlanda e
Veriut i ka nxjerrë në shitje
biletat për ndeshjen që e luan si
vendëse përballë Kosovës, në
Belfast, në Stadiumin

Kombëtar të Futbollit në
“Windsor Park”, të shtunën më
24 shtator. Biletat dolën në
shitje të përgjithshme, nga
mëngjesi i së mërkurës, 3 gusht.

Biletat janë me çmim nga 40
funte për të rriturit, nga 16 për
fëmijët. Ndeshja e Ligës së
Kombeve të UEFA-s do të fillojë
në orën 17:00. Në ndeshjen e

parë më 9 qershor në Prishtinë,
Kosova e mposhti Irlandën me
rezultat 3-2. Të dyja kombëtaret
janë pjesë e Grupit 2 të Ligës C
të Ligës së Kombeve.

Dalin në shitje biletat për ndeshjen Irlanda e Veriut - Kosova

Drita vazhdon përgatitjet 
për edicionin e ri

PRISHTINË, 3 GUSHT - FC
Prishtina është bërë me
kryetar të ri.  Kryeqytetasit e
kanë zgjedhur Hakif Gashin
prijës të ri të klubit. Vendimi

u mor në mbledhjen e
sotme të Bordit Teknik.
Prishtinasit janë përballur
me probleme financiare
vitet e fundit, ndërsa kulmi

arriti tash, në tentim për ta
rikthyer këtë klub në majë të
futbollit të Kosovës. Anëtarë
të Bordit të ri Teknik janë
Rrahman Haradini, Remzi

Ejupi, Sinan Vllasaliu, Ismet
Begolli dhe Hakif Gashi. Në
ditët në vazhdim do të
mbahet edhe Kuvendi
Zgjedhor i Klubit. 

Hakif Gashi, kryetar i ri i FC Prishtina

GJILAN, 3 GUSHT - FC Drita u
është rikthyer përgatitjeve për
edicionin e ri në Superligë, pas
pjesëmarrjes së suksesshme në
garat evropiane në Ligën e
Konferencës. Të pranishëm
ishin edhe udhëheqësit e
klubit, me ç’rast drejtori sportiv,
Valon Zymberi, i përgëzoi
futbollistët për paraqitjet në
arenën ndërkombëtare, duke
uruar dhe kërkuar angazhim
edhe në edicionin e ri. 
Zymberi theksoi se beson në
potencialin e gjithsecilit dhe
me punën e përbashkët FC
Drita synon gjithmonë
realizimin e objektivave të
klubit, të cilat janë sukseset
kulmore.
Ndërsa kryetrajneri Ardian
Nuhiu vlerësoi lart futbollistët
tanë, duke theksuar se nga viti

në vit FC Drita po dëshmon
kualitet dhe profesionalizëm
në Evropë, ndërsa ka
falënderuar futbollistët për
kontributin. “Paraqitjet tona po
tregojnë se klubi ynë dhe secili
nga ju po nga liga jonë mund t’i
prekë majat e suksesit.
Performanca e FC Drita është
dëshmia më e mirë se,
pavarësisht nga ku vjen me
punë dhe angazhim, mund t’ia
dalim. Këtë rrugë duhet ta
ndjekim edhe në edicionin e ri,
sepse duke respektuar klubin,
ligën tonë, shtëpinë tonë, do të
jemi edhe më unik dhe
konkurrent dinjitoz, duke
synuar ngritje të
vazhdueshme”, ka theksuar
Nuhiu. Edicioni 2022/2023 i
Superligës së Kosovës pritet të
fillojë më 13 gusht.

WINTERTHUR, 3 GUSHT - Hekuran
Kryeziu e ka kompletuar
kalimin te Winterthuri. Lajmin e
ka konfirmuar klubi zviceran
nëpërmjet një komunikate për
medie. “Përforcimi i mesfushës
defensive: FCW nënshkruan me
Hekuran Kryeziun. Lojtari 29-
vjeçar ishte i lidhur për herë të
fundit me FC Zurichun dhe ka
nënshkruar kontratë deri në
vitin 2024 pas një viti të
përkohshëm në Winterthur”,
thuhet në njoftimin e
Winterthurit. “Si mesfushor i
fortë teknikisht, Hekuran
Kryeziu sjell shumë përvojë nga
Superliga dhe garat
ndërkombëtare. Me FC Luzern
(2011-2018), Vaduz (2014/15)
dhe FC Zurich (2018-21), ai
luajti 224 ndeshje në Superligë,

19 në Kupën e Zvicrës dhe
dhjetë në Ligën e Evropës. Ai
luan edhe për Kombëtaren A të

Kosovës, 27 herë – dhjetë herë
në kuadër të kualifikimeve për
Botëror”. 

Hekuran Kryeziu ka dalë nga
akademia e FC Luzernit. Ai luajti
31 ndeshje me grupmoshat e

Zvicrës. Gjatë periudhës së tij pa
kontratë sezonin e kaluar, ai u
mbajt në formë në klube të
ndryshme. “Ne e mirëpresim
ngrohtësisht Hekuranin në
Winterthur dhe i urojmë të
gjitha të mirat, shumë shëndet,
gëzim dhe sukses me FCW”,
përfundon njoftimi i skuadrës
zvicerane. 
Reprezentuesi tjetër i Kosovës
në futboll, Besart Celina, është
transferuar te Kasimpasa në
Turqi, aty ku aktivizohet edhe
Florent Hadërgjonaj. Fantazisti
ishte pjesë e Ipswich Townit
sezonin e fundit dhe shënoi
gjashtë gola në Ligën 1. Tani ai
rikthehet sërish në futbollin e
rëndësishëm. Te Kasimpasa
Celina ka kaluar në huazim nga
francezët e Dijonit.

Kryeziu kompleton kalimin te Winterthuri, 
Celina shkon te Kasimpasa
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BROOKLYN, 3 GUSHT -
Basketbollisti i Brooklyn
Netsit, Kyrie Irving, ka
befasuar me deklaratën e
tij. Ai ka deklaruar se nuk
do të luajë përgjithnjë në
NBA dhe se ka plane dhe

ide të qarta se çfarë do të
bëjë pasi ta lë basketbollin.
“Jam në sezonin  tim të 12-
të në kampionatin më të
mirë në botë në basketboll
dhe vazhdoj të
përmirësohem. Kur të jem

38-vjeçar do të kem kohë të
reflektoj për karrierën time”,
ka thënë Irving, 30 vjeç, një
nga yjet e NBA-së. “Deri në
atë moshë do të vazhdoj të
luaj dhe të shijoj çdo
moment në NBA. Nuk do të

tërhiqem në atë moshë, por
kur të jem 38 vjeç do ta
shëtis botën dhe do t’u
mësoj të rinjve se si të
luajnë ashtu sikurse më
kanë mësuar mua”, ka
shtuar Irvingu.

Irvingu: Kur të jem 38-vjeçar do ta shëtis botën dhe do t’u mësoj të tjerëve të luajnë basketboll 

Rukovci transferohet te Sparta Praga

Futbollisti i Kosovës në futsall, Jeton Rukovci, ka nisur
një aventurë të re në Evropë. Lojtari nga Gjilani është
transferuar te klubi i Sparta Pragës në Çeki. Lajmin e ka
bërë me dije faqja zyrtare e klubit çek në rrjetet sociale.
“Sparta raporton përforcimin e parë për 2022/23.
Fanellën e kuqe do ta bartë kapiteni i Kombëtares së
Kosovës dhe lojtari më i mirë i vitit paraprak të ligës së
Kosovës, Jeton Rukovci”, thuhet në njoftimin zyrtar të
klubit.

Milani shpreh interesim për Gjimshitin 

AC Milani është vënë në kërkim të një qendërmbrojtësi
për sezonin e ardhshëm. Pas largimit të Alessio
Romagnolit, kampioni italian ia kanë vënë syrin
futbollistit shqiptar Berat Gjimshiti. Futbollisti kuqezi
po shkëlqen tash e sa vite në fanellën e Atalantas, e cila
nuk e sheh atë si të pashitshëm. Prandaj, Milani mund
të përfitojë nga ky rast dhe ta transferojë mbrojtësin
shqiptar i cili do të ishte një alternativë e mirë e Kjaerit
dhe Tomorit. Gjimshiti, i lindur në vitin 1993, është
pjesë e ekipit bergamask që nga viti 2018.

Leno nga Arsenali kalon te Fulhami 

Portierin Bernd Leno është larguar nga skuadra e
Arsenalit për t’iu bashkuar Fulhamit. Lajmin e kanë
bërë me dije vetë “topçinjtë” përmes një njoftimi në
rrjetet sociale. Leno iu bashkua skuadrës londineze në
vitin 2018. Prej atëherë ai ka 128 paraqitje me
Arsenalin. Gjatë kësaj kohe ai numëron një FA Cup të
fituar dhe një Community Shield. Transferimi i tij te
Fulhami u realizua për shumën e 8 milionë eurove, pasi
e humbi vendin e titullarit te ish-kampionët anglezë.

Ndërron jetë ish-portieri legjendar i
Milanit, Viliam Veçi

Ish-portieri legjendar i Milanit, Viliam Veçi, është ndarë
nga jeta në moshën 73-vjeçare. Pjesën më të madhe të
karrierës e kaloi me skuadrën kuqezi, si portier rezervë,
por luajti një rol të madh në skuadër. Ai ka qenë pjesë
edhe e skuadrave si Komo, Kaliari dhe Spal.  Veçi,
gjithashtu, u bë edhe trajneri i portierëve te skuadra e
Milanit, Juventusit dhe Realit të Madridit, duke qenë
pjesë e skuadrave fituese në Ligën e Kampionëve në
vitin 2003 dhe 2014. Lajmin për humbjen e tij nga jeta e
ka bërë me dije vetë klubi në rrjetet sociale.

Pesë lojtarë do të largohen nga Unitedi 

Erik ten Hag është treguar shumë i qartë me
Manchester Unitedin rreth largimeve që duhet të
ndodhin në këtë verë. Emrat që priten të largohen nga
“Old Trafford” janë Axel Tuanzebe, Aaron Wan-Bissaka,
Phil Jones, Eric Bailly dhe Brandon Williams. Pesë
lojtarët aktualisht janë afër marrëveshjeve me klube të
ndryshme dhe duket se Ten Hag po e realizon planin e
tij. Situatë ende e pazgjidhur mbetet për Cristiano
Ronaldon, që po bën presion që të largohet nga
Unitedi, por që nuk ka ndonjë skuadër që ka bërë ofertë
zyrtare për të. Andaj, strategu po kërkon që kjo situatë
me lojtarët e padëshiruar të zgjidhet më së largu në
javën e ardhshme.

SHKURT 

LONDËR, 3 GUSHT - Mesfushori i
Arsenalit, Granit Xhaka, ka folur
në prag të nisjes së sezonit të ri në
Premierë Ligë. “Topçinjtë” e nisin
të premten, ku në shtëpi i
shkojnë Crystal Palace të Patrick
Vieria. Xhaka ka folur për
pritshmëritë që kanë për
skuadrën e re, por që nuk ka
dhënë aq fjalë, sikur që kishte
bërë në fund të sezonit rreth
kualifikimit për në Ligën e
Kampionëve. “Nënshkrimet që
kemi bërë na kanë dhënë neve
diçka më tepër se të fitosh, na
kanë dhënë mentalitetin se si të
fitohet cilësia, natyrisht. Është si
mozaik, duhet cilësia, natyrisht,
por që nëse ata nuk përshtaten
me ekipin, do të jetë e vështirë të
arrihet diçka”, ka thënë Xhaka.
“Blerjet janë përshtatur mjaft
mirë me ekipin. Nga vitit në vit ne

jemi përmirësuar. Është lehtë të
flitet sesa të bëhet, sigurisht, por
që kam një ndjenjë të mirë se do
të jemi gati për nisjen kundër
Crystal Palace dhe më pastaj të
shohim e të shpresojmë që mund

t’i arrijmë caqet që kemi”, është
shprehur Xhaka. Lidhur me
Kupën e Botës që mbahet më
vonë, Xhaka ka thënë se fokusin e
ka në nisjen e sezonit në
kampionat.

Xhaka: Arsenali është gati 
për sezonin e ri 

PRISHTINË, 3 GUSHT - Kryetari i
Federatës së Futbollit të Kosovës
(FFK), Agim Ademi, ka mbledhur
ekipin e brendshëm të FFK-së për
hartimin e Strategjisë 2023-2028, e
cila do të bëhet nën udhëheqjen e
UEFA Grow Team. 
Në këtë takim, në të cilin ishin të
pranishëm edhe nënkryetari
Agim Dibrani dhe anëtarja e KE-
së, Vjollca Krasniqi, i pari i FFK-së
ka kërkuar nga përgjegjësit e të
gjithë sektorëve që t’i paraqesin

idetë, nevojat dhe propozimet e
tyre për hartimin e strategjisë dhe
njëherësh ka kërkuar të punojnë
me përkushtim të madh dhe me
saktësi, në mënyrë që ky proces të
përmbyllet sa më shpejt dhe për
herë të parë FFK-ja ta ketë
strategjinë e saj, e cila do të jetë e
aprovuar edhe nga UEFA. 
Ademi theksoi rëndësinë e madhe
që ka hartimi i strategjisë, i cili do
t’i paraqesë prioritetet dhe do t’i
japë dimension tjetër zhvillimit të

futbollit kosovar. Ai ka thënë se
FFK-ja ka bërë hapa të mëdhenj
përpara pas anëtarësimit në UEFA
e FIFA, porse tani ka ardhur koha
për ta rritur ndjeshëm volumin e
punës në të gjitha segmentet, në
mënyrë që e ardhmja e futbollit të
jetë e sigurt dhe të gjithëve t’u
jepet mundësia e barabartë për të
qenë pjesë e kësaj loje. 
Takimi i radhës i ekipit të hartimit
të strategjisë do të mbahet më 12
gusht.

Mbahet takimi konsultativ 
për hartimin e Strategjisë 
së FFK-së 2023-2028 
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JAVNI OGLAS O PRODAJI METALNOG OTPADA 

 

  
Naziv 

 
Naziv imovine 

Lokacija 
(Adresa) 

Opis pokretne imovine 

 
GJI028 ZZ 

Agroprodukt 
Kamenica 

Metalni otpad 
Katastarska 

Kamenica  

Metalni otpad iz plastenika sa 

64ara 

preostale delove: kombajna, pluga, 

traktora i jednog mini bagera 
Hangar 
materijal 

 

:  

1.  
2. 

notarizovano kod notara. 
3.  
4. Na koverti (spolja) treba navesti: Naziv DP-a i Opis pokretne imovine 
5. Za dostavljanje ponude treba koristiti Obrazac za dostavljanje ponude 

Regionalnoj kancelariji KAP-a, ili preuzeti sa veb stranice: www.pak-ks.org 
6.  
7. a 12.08.2022 od 10:00  12:00 

. 
8.  12.08.2022 u 12:15  
9. Ponude putem faksa ili e-maila . 
10. Detaljni podaci o javnom oglasu mogu se dobiti u Kancelariji KAP-a u Gnjilanu, Ulica Marie Shllaku 

12,  Gnjilane; preko telefona: +383 280 310 444 ili imejl adrese: info@p ak-ks.org 
11. 

-a.  
12. i PDV 

18% itd. 
13. 

u pogledu vremena. 
 
 
 

Uplata:  

u roku od 10 dana nakon odobrenja 
od strane Upravnog odbora. 

: 

Metalni otpad naveden gore u oglasu nudi se na prodaju 

-
  

50 (kalendarskih) dana od od dana uplate 
 

 
 
 

: 

 
i ;   

 : (i) 

 
obzira da li je takvo pitanje pokrenuto u sudu ili negde drugo). 

 
 12.08.2022 od 10:00  12:00  

:                                           
 

Regionalnoj kancelariji KAP-a u Gnjilanu 
Adresa: Ul. Marie Shllaku 12, 60000 Gnjilane  

Tel: 0280/310-444 
email: info@pak-ks.org;  www.pak-ks.org 

  

NJOFTIM 
SHPALLJE PUBLIKE PËR SHITJEN E MBETJEVE METALIKE 

  
Emri i 

Ndërmarrjes 
Shoqërore 

Emërtimi i Asetit  
Vendndodhja e 
asetit/pronës 

(Adresa) 
Përshkrimi i asetit të luajtshëm 

GJI028 KB 
Agroprodukti 

Kamenicë 
Mbetjet metalike   

Zona Kadastrale 
Kamenicë 

 Mbetjet metalike nga serat me 
rezervuarin e ujit dhe ngrohësit: 
përfshin strukturat metalike të 
vendosura në afërsisht 6ha 64ari 

 Mjetet bujqësore: Përfshin Kombajnë, 
Pllugun, rrafshuesin, tri makina 
transporti, pjesë e mbetur e traktorit 
dhe një mini bager 

 Hangari: Përfshin materialin metalik i 
çmontuar 

 
Kushtet e përgjithshme:  
1. Ofrohen për shitje mbetjet metalike përmes shpalljes publike si një  
2. Ofertat duhet të dorëzohen personalisht apo në rast që dorëzohen në emër të blerësit, pala duhet ta ketë 

autorizimin e noterizuar tek noteri. 
3. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur, në Zyrën Rajonale të Gjilanit. 
4. Në zarf (jashtë) duhet të specifikohet: emri i NSh-së dhe emërtimi i Asetit.  
5. Për dorëzimin e ofertës duhet te përdoret Formulari për Dorëzimin e Ofertës i cili mund të merret në Zyrën 

Rajonale të AKP-së, apo të shkarkohet nga ueb-faqja: www.pak-ks.org 
6. Kriteri për përzgjedhjen e ofertuesit fitues të njësive përkatëse do të jetë çmimi i ofertës më të lartë. 
7. Ofertat do të pranohen me 12.08.2022 prej orës 10:00  12:00 në zarf të mbyllur për secilën njësi  

veç e veç. 
8. Zarfet do të hapen publikisht në Zyrën Rajonale të Gjilanit me datë 12.08.2022 në ora 12:15   
9. Ofertat përmes faksit apo e-mailit nuk do të pranohen. 
10. Të dhënat e detajuara për shpalljen publike mund të merren në Zyrën e AKP-së në Gjilan, Rruga Marie Shllaku 12,  

Gjilan; në telefonin: +383 280 310 444 apo në email adresën: info@p ak-ks.org 
11. Kjo shpallje përpos që do të publikohet në media në gjuhën shqipe dhe serbe në Kosovë do të publikohet edhe në 

ueb faqen zyrtare të AKP-së.  
12. Në çmimin e ofertës totale duhet të përfshihen të gjitha tatimet e aplikueshme në Kosovë, përfshirë edhe TVSH 

18%, etj. 
13. Ne ato raste kur ekzistojnë dy oferta të njëjta, çështja rregullohet  që ofertuesi i parë për nga koha ka përparësi. 

 
 

Pagesa:  
Ofertuesi fitues është i obliguar që të paguaj shumën e ofertuar ne tërësi në afatin prej 10 ditësh pas aprovimit nga ana 
e Bordit të Drejtorëve.  
 
Dispozita të përgjithshme: 
Shpallja publike për shitjen e mbetjeve metalike të paraqitura më lartë ofrohen për shitje ashtu siç janë ku janë . 
Ofertuesit kanë përgjegjësinë të verifikojnë përshkrimin dhe kushtet e mbetjeve metalike (gjendjen faktike) dhe AKP 
respektivisht Autoriteti i Likuidimit i NSh-ve përkatëse do të konsiderojë se ofertuesit kanë dijeni të mjaftueshme në 
lidhje me mbetjet metalike të ofruara për shitje dhe nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë pengim të eventual.  
Largimi i mbetjeve metalike duhet te behet ne afat prej 50 ditë (kalendarike) nga dita e pagesës së çmimit të ofertuar. 
 
 
Ofertuesit me ndalesë ofertimi: 

 Personat fizik apo juridik të cilët kanë uzurpuar paluajtshmërinë në pronësi shoqërore, ndaj të cilëve Agjencia apo 
NSh -ja ka iniciuar procedurë gjyqësore për lirimin e pronës dhe kompensimin e dëmeve eventuale;   

 Personat fizik dhe juridik që: (i) nuk i kanë respektuar kushtet e ndonjë kontrate të lidhur me Agjencinë ose me 
çfarëdo ndërmarrje që administrohet nga Agjencia (ekzistenca dhe natyra e atij mosrespektimi do të përcaktohet nga 
Agjencia sipas zgjedhjes së saj), (ii) kanë borxh ose gjobë të pashlyer ndaj Agjencisë ose ndonjë ndërmarrje që 
administrohet nga Agjencia, (iii) personat fizik ose juridik të cilët nuk kanë paguar gjobat e caktuara nga Agjencia ose 
që i nënshtrohen ndonjë kërkesëpadie ose kontesti (pa marrë parasysh nëse çështja e tillë është ngritur në gjykatë 
apo tjetërkund). 

 
Ofertat do të pranohen me 12.08.2022 prej orës 10:00  12:00  

në zarf të mbyllur për secilën njësi veç e veç në:                                                       
 

Zyra Rajonale e AKP-së  në Gjilan  
Adresa: Rr. Marie Shllaku 12, 60000 Gjilan  

Tel: 0280/310-444 
email: info@pak-ks.org;  www.pak-ks.org 

 

 

NJOFTIM   
SHPALLJE PUBLIKE PËR SHITJE TË ASETEVE TË LUAJTSHME 

 
Emri i 

Ndërmarrjes 
Shoqërore 

Emërtimi i Asetit  
Vendndodhja e 
asetit/pronës 

(Adresa) 
Përshkrimi i asetit të luajtshëm 

PRZ007 
Sharrprodhimi 

Dragash 

70 Dele të NSh 
Sharrprodhimi   

Shtallat e NSh në 
vendin e quajtur 
Mejdan- Dragash 

70 dele të racës vendore nga të cilat  
 30 dele të moshës 4-6 vjeçare dhe  
 40 dele të moshës 7-8 vjeçare 

        
Kushtet e përgjithshme:  
1. Ofrohen për shitjen e 70 dele si një njësi përmes shpalljes publike si një pako ashtu siç janë  dhe ku janë .  
2. Nëse në ndërkohë pas ofertimit numri i deleve ndryshohet për arsye të ndryshme shëndetsore etj, atëherë do të 

merret në konsideratë shuma e përgjithshme e ofertuar për 70 dele duke kalkuluar çmimin për numrin e 
përgjithshëm aktuale të tyre.  

3. Ofertat duhet të dorëzohen personalisht apo në rast që dorëzohen  në emër të blerësit, pala duhet ta ketë 
autorizimin e noterizuar tek noteri. 

4. Ofertat duhet të dorëzohen në zarf të mbyllur në Zyrën Rajonale të Prizrenit.  
5. Në zarf (jashtë) duhet të specifikohet: emri i NSh-së dhe emërtimi i Asetit.  
6. Për dorëzimin e ofertës duhet te përdoret Formulari për Dorëzimin e Ofertës i cili mund të merret në Zyrën 

Rajonale të AKP-së, apo të shkarkohet nga ueb-faqja: www.pak-ks.org 
7. Kriteri për përzgjedhjen e ofertuesit fitues të njësive përkatëse do të jetë çmimi i ofertës më të lartë. 
8. Ofertat do të pranohen me 12.08.2022 prej orës 10:00  12:00 në zarf të mbyllur. 
9. Zarfet do të hapen publikisht në Zyrën Rajonale të Prizrenit me datë 12.08.2022  në ora 12:15   
10. Ofertat përmes faksit/email-it nuk do të pranohen.   
11. Të dhënat e detajuara për shpalljen publike për shitjen e 70 deleve si një njësi mund të merren në Zyrën e AKP-së në 

ren; në telefonin: 029-226-480 apo në email adresën: info@pak-ks.org 
12. Kjo shpallje përpos që do të publikohet në media gjuhën shqipe dhe sërbe në Kosovë do të publikohet edhe në ueb 

faqen zyrtare të AKP-së.  
13. Në cmimin e ofertës totale duhet të përfshihen të gjitha tatimet e aplikueshme në Kosovë, përfshirë  edhe TVSH 

18%, etj. 
14. Ne ato raste kur ekzistojnë dy oferta të njëjta, çështja rregullohet  që ofertuesi i parë për nga koha ka përparësi. 

 

Pagesa dhe tërheqja e aseteve:  
Ofertuesi fitues është i obliguar që të paguaj shumën e ofertuar ne tërësi në afatin prej 10 ditësh kalendarike pas 
pranimit të njoftimit nga ana e AKP-së mbi aprovimin e ofertës nga ana e Bordit të Drejtorëve të AKP-së.  
Blerësi është i obliguar të bëjë tërheqjen e deleve nga prona e NSh-së brenda 3 ditëve kalendarike nga dita e pagesës së 
çmimit të ofertuar. 

 
 

Dispozita të përgjithshme: 
Shpallja publike për shitjen e 70 deleve  ofrohen si një njësi për shitje 
përgjegjësinë të verifikojnë përshkrimin dhe gjendjen e deleve (gjendjen faktike) dhe AKP respektivisht Autoriteti i 
Likuidimit i NSh-ve përkatëse do të konsiderojë se ofertuesit kanë dijeni të mjaftueshme në lidhje me delet dhe nuk do 
të jenë përgjegjës për ndonjë ndryshim eventual.  
 

 
Ofertuesit me ndalesë ofertimi: 

 Personat fizik apo juridik të cilët kanë uzurpuar paluajtshmërinë në pronësi shoqërore, ndaj të cilëve Agjencia apo 
NSh -ja ka iniciuar procedurë gjyqësore për lirimin e pronës dhe kompensimin e dëmeve eventuale;   

 Personat fizik dhe juridik që: (i) nuk i kanë respektuar kushtet e ndonjë kontrate të lidhur me Agjencinë ose me 
çfarëdo ndërmarrje që administrohet nga Agjencia (ekzistenca dhe natyra e atij mosrespektimi do të përcaktohet nga 
Agjencia sipas zgjedhjes së saj), (ii) kanë borxh ose gjobë të pashlyer ndaj Agjencisë ose ndonjë ndërmarrje që 
administrohet nga Agjencia, (iii) personat fizik ose juridik të cilët nuk kanë paguar gjobat e caktuara nga Agjencia ose 

që i nënshtrohen ndonjë kërkesëpadie ose kontesti (pa marrë parasysh nëse çështja e tillë është ngritur në gjykatë 
apo tjetërkund). 

 
Ofertat do të pranohen me 12.08.2022 prej orës 10:00  12:00  

në zarf të mbyllur për secilën njësi veç e veç në:                                                        
 

Zyra Rajonale e AKP-së  në Prizren  
Adresa: Rr. Pushkatarët  Nr.9, (në Shatërvan) në Prizren  

Tel: 029-226-480 
email: info@pak-ks.org;  www.pak-ks.org 

 

 
JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POKRETNE IMOVINE 

Naziv 

 
Naziv imovine Lokacija imovine (adresa) 2 

PRZ007 
Sharrprodhimi  

 

70 Ovaca DP 
Sharrprodhimi  

 

Stala DP na mestu zvanom Mejdaj  
Bellobrad Draga  

70 ovaca domace rase od 
kojih: 

30 ovaca 4-6 godi te i 
40 ovaca 7-8 godi te 

        
:  

1.  
2. ponude broj ovaca promeni iz raznih zdravstvenih razloga i sl., onda e se u    obzir 

i cenu za njihov aktualnii ukupan broj.  
3. ereno kod 

notera. 
4. Ponude treba dostavi , dostaviti Regionalnoj kancelariji u Prizrenu.   
5. Na koverti (spolja) treba navesti: naziv DP-a, naziv imovine i lokaciju imovine.   
6. Za dostavljanje ponude treba da se koristi Obrazac za dostavljanje ponude 

kancelariji KAP-a, ili preuzeti sa veb stranice: www.pak-ks.org 
7.  
8. primljene dana 12.08.2022  od 10:00  .  
9. Prizrenu dana 12.08.2022 od 12:15  
10.  
11. Detalni podaci za javnu ponudu za prodaju 70 ovaca kao jedinice i  mogu se dobiti u 

Regionalnoj kancelariji KAP-a u Prizrenu, Ulica -226-480 ili imejl 
adrese: info@pak-ks.org  

12. im novinama na albanskom i srpskom jeziku u Republici 
-a. 

13.  
14.  de,  po vremenu, ima prednost.  

 

 
Pobedni primljenju 
obave tenja od strane KAP-a o prihvatanju ponude od strane Borda Direktora KAP-a  
Kupac je u obavezi da izvr i prijem ovaca od imovine DP-a u roku od 3 kalendarskih dana od dana isplate ponudjene 
cene. 
 

 
Javni oglas za prodaju 70 ovaca nude se t je po  i 
stanje ovaca  DP-
upoznati  
posedu/ko   
  
 

: 
 

;   
 

 pitanje podneto u sudu ili u nekom drugom mestu). 

12.08.2022 od 10:00  12:00  
:                                                 

 
Regionalna Kancelarija KAP-a u Prizrenu  

Adresa: Ul. Pushkatarët  br.9, ( ) u Prizrenu  
Tel: 029-226-480 

email: info@pak-ks.org;  www.pak-ks.org 
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NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “N’Oxhak  Ushqime

Tradicionale” SH.P.K. ka marrë vendim të shuajë biznesin

me nrb. 811411181  dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillim-

in e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që

kanë raporte Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të

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

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “N’Oxhak

Ushqime Tradicionale” D.O.O. donelo odluku o prestani rada

sa nrb. 811411181 ujedno imenovao Likvidatora o sprovod-

jenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji

imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u

roku od 30 dana od dana objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “N’Oxhak  Ushqime

Tradicionale” L.L.C. has come to the decision to quit its busi-

ness: 811411181 the company has appointet a liquidator

wsho is going to oversee the liquidator process. All clients

who have the mortgager – mortgage accounts in this compa-

ny are kindly request to show up within 30 days starting from

the day of newspaper announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Ordinanca Stomatologjike
Dental AS” SH.P.K. Obiliq ka marrë vendim të shuajë biz-
nesin me nrb. 811928938  dhe ka caktuar likuidatorin për
zhvillimin e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë
klientët që kanë raporte Kreditore - Debitorë në këtë korpo-
ratë që të paraqiten në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në
gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Ordinanca
Stomatologjike Dental AS” D.O.O. Obiliq donelo odluku o
prestani rada sa nrb. 811928938 ujedno imenovao
Likvidatora o sprovodjenju postupka likfidacije.
Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i potrazivanja
u navedenoj firmi, da se jave u roku od 30 dana od dana
objavljivanja o novine. 

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “Ordinanca
Stomatologjike Dental AS” L.L.C. Obiliq has come to the
decision to quit its business: 811928938 the company has
appointet a liquidator wsho is going to oversee the liquidator
process. All clients who have the mortgager – mortgage
accounts in this company are kindly request to show up with-
in 30 days starting from the day of newspaper announce-
ment- publication. 
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P R I S H T I N Ë

� Nue Domgjoni nga Gjakova
shpall tw pavlefshme dwfteswn  e
SH.F.M.U. “Anton Qeta” Dol nga kl.
VI-IX.

Krenar Maxhuni nga Gjakova shpall të
pavlefshme diplomën dhe
certifikatën e matures të Gjimnazit
“Hajdar Dushi”

� Arbër Hana nga Gjakova shpal të
pavlefshme dëftesën e plotë
SH.F.M.U. “Mazllom Këpuska”
Gjakovë nga kl. I,V dhe VI-IX.

� Valbone Hasani nga Gjakova
shpall të pavlefshme dëftesën e plotë
të shkollës fillore “Yll Morina”
Gjakovë nga kl. I-VIII.

� Albert Lekaj nga Gjakova shpall
të pavlefshme dëftesën e plotë SH.F.
“Engjëll Gjoni” Novosell e Ulët.

� Angjelina Gojani nga Gjakova
shpall të pavlefshme dëftesën e plotë
SH.F. “Engjëll Gjoni” Novosell e Ulët.

� 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.

>> SHPALLJE TË VOGLA <<
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