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Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Enver
Hasani, ka thënë se sa më shumë të shtyhet rezistenca
ndaj formimit të Asociacionit, aq më afër i afrohemi idesë

serbe për Asociacionin si autonomi politike-territoriale, si
Republika Sërpska ose si bashkësi politike e serbëve
lokalë, që del prej rendit kushtetues të Kosovës 

Ambasadori amerikan në Kosovë,
Jeff Hovenier, u takua të enjten me
kryetarin e Listës Serbe, Goran
Rakiq. Pas takimit me Rakiqin,
Hovenieri tha se masat e reci-

procitetit janë legjitime dhe se takim
në Bruksel në mes të liderëve të të
dyjave vendeve duhet të ndihmojë
në uljen e tensioneve. Hovenieri
përsëriti qëndrimin e ShBA-së edhe

për Milan Radoiçiqin, i cili është
sanksionuar nga Thesari i Shteteve të
Bashkuara për lidhjet e tij me krimin
e organizuar transnacional dhe kor-
rupsionin FAQE 5
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KIEV, 4 GUSHT - Presidenti
ukrainas Volodymyr Zelensky tha
se i duket “e neveritshme” që ish-
udhëheqësit e vendeve të
rëndësishme evropiane “punojnë
për Rusinë” pasi ish-kancelari
gjerman Gerhard Schroeder tha
se Rusia dëshironte një zgjidhje të
negociuar për luftën. 
Rusia aktualisht po aktivizon
“emisarë të ndryshëm” të cilët
synojnë të paraqesin “teza se
shteti terrorist dyshohet se
dëshiron negociata”, tha
Zelensky në fjalimin e tij të vonë
më 3 gusht.
Schroeder, një mik i presidentit
rus Vladimir Putin, tha se ai u

takua me liderin e Kremlinit
javën e kaluar në Moskë. “Është
thjesht e neveritshme kur ish-
udhëheqësit e shteteve të mëdha
me vlera evropiane punojnë për
Rusinë, e cila është në luftë
kundër këtyre vlerave”, tha
Zelensky. “Nëse Rusia vërtet do ta
dëshironte përfundimin e luftës,
ajo nuk do të [dërgonte] tani
rezerva në jug të Ukrainës dhe
nuk do të prodhonte varre
masive të njerëzve të pafajshëm
të vrarë në territorin ukrainas”,
tha ai.
Mykhaylo Podolyak, këshilltari i
lartë i presidencës ukrainase,
shkroi në “Twitter” se nëse

Moska dëshiron dialog, topi
është në fushën e saj.
Schroeder më herët shprehu
shqetësimin për krizën
energjetike të shkaktuar nga
pushtimi i Ukrainës nga Moska
dhe kërkoi që shefi i Kremlinit t’ia
shpjegonte se si e sheh situatën
dhe nëse gazsjellësi Rrjedha
Veriore 2 mund të bëhet
funksional.
Ai që ka qenë kancelar i
Gjermanisë nga viti 1998 deri më
2005, e ka kritikuar luftën e
Rusisë në Ukrainë. Por, ai ka
refuzuar ta dënojë Putinin, të
cilin ende e konsideron mik të
afërt.

Zelensky i përshkruan të “neveritshme” 
veprimet e ish-kancelarit gjerman

UASHINGTON, 4 GUSHT -
Departamenti Amerikan i Shtetit ka
shprehur shqetësim për shpërthim
të dhunës në rajonin e shkëputur të
Nagorno Karabakut dhe bën thirrje
për uljen e menjëhershme të
tensioneve dhe shmangien e
dhunës së mëtejshme.
Luftimet thuhet se janë ndezur
përsëri midis Armenisë dhe
Azerbajxhanit për Nagorno
Karabakun, ku të dyja palët
akuzojnë njëra-tjetrën për shkelje të
armëpushimit të arritur vitin e
kaluar.
Armenia dhe Azerbajxhani kanë
zhvilluar një luftë për Nagorno
Karabakun më 2020. Armenia
humbi kontrollin e disa pjesëve të
këtij rajoni me marrëveshjen e
armëpushimit që u ndërmjetësua
nga Rusia. Vlerësohet se 2 000 trupa
ruse janë dërguar për ta monitoruar
situatën.
Nagorno Karabaku, që për tri
dekada është kontrolluar nga
armenët etnikë, pas luftës më 2020

njihet ndërkombëtarisht si pjesë e
Azerbajxhanit.
“Shtetet e Bashkuara janë
thellësisht të shqetësuara dhe

ndjekin nga afër raportet e
luftimeve intensive rreth Nagorno
Karabakut, duke përfshirë viktima
dhe humbje jetësh”, tha në një

deklaratë zëdhënësi i
Departamentit të Shtetit, Ned Price.
“Ne bëjmë thirrje për hapa të
menjëhershëm për të ulur

tensionet dhe për të shmangur
përshkallëzimin e mëtejmë të
situates”, tha Price. “Rritja e këtyre
tensioneve nënvizon nevojën për
një zgjidhje të negociuar,
gjithëpërfshirëse dhe të
qëndrueshme të të gjitha çështjeve
të mbetura që lidhen ose rezultojnë
nga konflikti i Nagorno-Karabakut”.
Si Armenia, ashtu edhe
Azerbajxhani, kanë raportuar për
viktima nga armiqësitë e reja.
Azerbajxhani tha se trupat e
Armenisë kanë hapur zjarr ndaj
pozicioneve ushtarake të
Azerbajxhanit në qarkun Laçin, që
është nën kontrollin e
paqeruajtësve rusë që prej nëntorit
të vitit 2020, duke vrarë një rekrut.
Ndërkaq, autoritetet etnike armene
në Nagorno Karabak akuzuan
Azerbajxhanin për shkelje të
armëpushimit. Ata thanë se
Azerbajxhani ka sulmuar me
granata dhe dronë, duke shtuar se
dy ushtarë armenë janë vrarë dhe
14 janë plagosur.

ShBA-ja bën thirrje për uljen e tensioneve 
në Nagorno Karabak

BRUKSEL, 4 GUSHT - Sekretari i
Përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg, tha se nuk duhet të
lejohet që Rusia ta fitojë luftën që
ka nisur kundër Ukrainës. Ai tha
se kjo luftë ka krijuar momentin
më të rrezikshëm në Evropë që
nga Lufta e Dytë Botërore.
Duke folur në Norvegjia më 4
gusht, Stoltenbergu tha se
aleancës dhe shteteve anëtare
ndoshta do t’iu duhet të
vazhdojnë ta mbështesin
Ukrainën me armë dhe ndihmë
tjetër për një kohë të gjatë, në
mënyrë që Rusia të mos ketë
sukses në pushtimin e
paprovokuar kundër Ukrainës që
e nisi më 24 shkurt. “Është në
interesin tonë që ky lloj i politikës
së agresionit të mos ketë sukses”,
tha Stoltenbergu. “Kjo është

situata më e rrezikshme në
Evropë që nga Lufta e Dytë
Botërore”, tha ai dhe shtoi se
“çfarë po ndodh në Ukrainë është
e tmerrshme, por situata do të
ishte edhe më e keqe nëse do të
kishte një luftë midis Rusisë dhe
NATO-s”.
Stoltenbergu edhe një herë
përsëriti qëndrimi se aleanca
është e vendosur që të mbrojë të
30 shtetet anëtare. “Nëse
presidenti [rus, Vladimir] Putin
nëse mendon të bëjë diçka të
ngjashme ndaj një shteti të
NATO-s, siç ka vepruar kundër
Gjeorgjisë, Moldavisë apo edhe
ndaj Ukrainës, atëherë të gjitha
shtetet e NATO-s do të
përfshiheshin menjëherë”, tha
Stoltenbergu.
Lufta në Ukrainë më herët ka

shtyrë Finlandën dhe Suedinë të
kërkojnë anëtarësim në NATO.
Deri më tani, 23 nga 30 shtetet
anëtare kanë ratifikuar kërkesën
për anëtarësimin e këtyre dy
shteteve në aleancë, përfshirë
Shtetet e Bashkuara. “Ky nuk është
vetëm një sulm ndaj Ukrainës, një

shteti të pavarur dhe demokratik
me mbi 40 milionë banorë, por po
ashtu është sulm ndaj vlerave tona
dhe rregullit botëror që ne duam”,
tha shefi i NATO-s.
Pas pushtimi rus të Ukrainës,
Finlanda dhe Suedia, dy shtete
tradicionalisht neutrale aplikuan

për anëtarësim në NATO.
Përmes një procesi të
përshpejtuar, Senati amerikan
votoi më 3 gusht në favor të
anëtarësimit të këtyre dy shteteve
në aleancë. Deri më tani, 23 shtete
anëtare kanë ratifikuar kërkesën e
këtyre dy shteteve nordike.
Turqia kishte kundërshtuar
anëtarësimin e Helsinkit dhe
Stokholmit në aleancë, duke
thënë se këto dy shtete strehojnë
kundërshtarë të Qeverisë turke,
që Ankaraja i cilëson si “terroristë”.
Por, më pas Turqia u pajtua që të
krijohej një komitet i posaçëm
dhe zyrtarët e Finlandës, Suedisë
dhe Turqisë do të takohen gjatë
këtij muaji për të parë nëse këto
dy shtete aspiruese kanë
plotësuar kushtet e paraqitura
nga Ankaraja.

Stoltenbergu: Lufta në Ukrainë, momenti më i
rrezikshëm që nga Lufta e Dytë Botërore
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Prishtinë, 4 gusht - Ambasadori
amerikan në Kosovë, Jeff
Hovenier, është takuar të enjten
me kryetarin e Listës Serbe,
Goran Rakiq, të cilit, siç ka thënë
ai, ia ka rikujtuar qëndrimet e
ShBA-së për disa çështje, përfshirë
edhe atë për nënkryetarin e kësaj
partie, Milan Radoiçiqin. Takimi i 4
gushtit është mbajtur pas
ngjarjeve të ditëve të fundit në veri,
ku më 31 korrik serbët lokalë
vendosën barrikada në dy rrugët
që çojnë për në pikat kufitare
Jarinjë dhe Bërnjak që lidhin
Kosovën dhe Serbinë. 
Kjo protestë pasoi me vendimin e
Qeverisë së Kosovës për vendosjen
e reciprocitet për hyrje të shtetasve
të Serbisë në Kosovë, si dhe me
mundësinë e riregjistrimit të
veturave me targat e qyteteve në
Kosovë - të cilat i lëshojnë
autoritetet e Serbisë - me ato RKS,
që do të niste të zbatohej nga 1
gushti. Pas tensioneve, bllokimit
të rrugëve në veri dhe ndërhyrjes

ndërkombëtare, Kosova u pajtua
që ta shtynte lëshimin e
formularëve për shtetasit serbë
deri në fillim të shtatorit, si dhe
periudhën dymujore për
riregjistrimin e targave. 
Ambasadori amerikan, Hovenier,
pas takimit me Rakiqin tha se
masat e reciprocitetit janë
legjitime dhe se takimi i Brukselit
mes liderëve të të dyjave vendeve
duhet të ndihmojë në uljen e
tensioneve. “I kujtova disa nga
qëndrimet e ShBA-së për disa
çështje që përfshijnë masat e
reciprocitetit që Qeveria e
Kosovës ka dashur t'i vendosë.
Nga këndvështrimi ynë ato janë
në përputhje me marrëveshjet e
Brukselit dhe janë legjitime. Ne,
gjithashtu, folëm për rëndësinë
që të sigurohemi që shqetësimet
e komunitetit serb të Kosovës të
përfshihen në këto bisedime dhe
të jenë një element se si do të
vazhdojnë gjërat”, tha Hovenieri.
Ambasadori tha se në takimin
mes presidentit serb Aleksandar
Vuçiq dhe kryeministrit të
Kosovës, Albin Kurti në Bruksel,

më vonë gjatë këtij muaji, ata
duhet të shikojnë si të arrijnë t’i
ulin tensionet në disa çështje.
Hovenier përsëriti qëndrimin e
ShBA-së për Milan Radoiçiqin.
“Më duhet t’ua kujtoj njerëzve se,
nga këndvështrimi i Shteteve të
Bashkuara, z. Milan Radoiçiq
është sanksionuar nga Thesari i
Shteteve të Bashkuara në bazë të
informacionit tonë për lidhjet e tij
me krimin e organizuar
transnacional dhe korrupsionin. I
tregova atij që, ju e dini,
pikëpamja e Shteteve të
Bashkuara për këtë individ është
tashmë e njohur”, theksoi
Hovenier.

Një ditë më herët Lista Serbe tha
se Radoiçiqi ishte i pranishëm më
31 korrik në barrikadat e ngritura
në këtë pjesë të vendit.
Radoiçiqi kërkohet nga
autoritetet në Kosovë për
dyshime se është përfshirë në
frikësimin e dëshmitarëve në
çështjen e njohur si “Brezovica”.
Ndërsa ministri i Brendshëm,
Xhelal Sveçla, tha më 3 korrik se
nënkryetari i kësaj partie, Milan
Radoiçiq, nuk gjendet në veri të
Kosovës. Ai tha se Radoiçiqi në
fillim të korrikut ka incizuar një
video në veri të Kosovës dhe më
pas ka dalë nga territori i shtetit.
Ndryshe, më 3 korrik, partia

kryesore e serbëve në Kosovë,
Lista Serbe, tha se dëshiron që ta
rrëzojë nga pushteti
kryeministrin e Kosovës, Albin
Kurti. Përmes një njoftimi për
medie, kjo parti tha se qeveria
Kurti po punon kundër interesave
të popullit serb. Lëvizja
Vetëvendosje e Albin Kurtit nuk
ka marrëveshje koalicioni me
Listën Serbe por, sipas
Kushtetutës, kjo parti merr pjesë
në ekzekutiv, duke udhëhequr
Ministrinë për Komunitete dhe
Kthim.
Lista Serbe nuk e ka votuar
qeverinë e Kurtit në seancën e
mbajtur më 22 mars të vitit 2021.

Hovenieri ia rikujton Rakiqit qëndrimin 
e ShBA-së për reciprocitetin dhe Radoiçiqin

PRISHTINË, 4 GUSHT-Shefi i NATO-
s, Jens Stoltenberg, ka përsëritur
qëndrimin se misioni i KFOR-it
është i gatshëm të ndërhyjë në
Kosovë nëse “rrezikohet
stabiliteti”. Këtë deklaratë ai e ka
bërë gjatë një bisede me
presidentin e Serbisë,

Aleksandër Vuçiq, me të cilin ka
biseduar lidhur me tensionet e
fundit në veriun e Kosovës. “Të
gjitha palët duhet të
angazhohen në mënyrë
konstruktive në dialogun e
ndërmjetësuar nga Bashkimi
Evropian dhe t’i zgjidhin

mospajtimet përmes
demokracisë. Misioni i NATO-s,
KFOR, bazuar në mandatin e
Kombeve të Bashkuara,
qëndron i gatshëm për të
ndërhyrë nëse rrezikohet
stabiliteti”, ka shkruar
Stoltenbergu në “Twitter”.

Stoltenbergu përsërit se NATO-ja është e gatshme të ndërhyjë në Kosovë

PRISHTINË, 4 GUSHT - Shtyrja e
zbatimit të vendimeve për
reciprocitet me Serbinë u bë për
shkak të fushatës së madhe të
dezinformimit që Beogradi ka
bërë mbi qytetarët e Kosovës, tha
kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, gjatë seancës parlamentare
të 4 gushtit në Kuvendin e
Kosovës. “Ka qenë e egër fushata
e dezinformimit, është folur për
operacionin ‘Stuhia’, se do të
ndodhë të dielën, është folur për
ferrin që do t’i pllakosë serbët në
Kosovë e të tjera e të tjera”, tha
Kurti. Ai tha se këto dezinformata
e kanë shtyrë Qeverinë e Kosovës
që të pranojë te faktorët
ndërkombëtarë evropianë dhe

amerikanë shtyrjen e vendimit
deri më 1 shator 2022. “Ajo që
është dashur të ndodhë para 11
vjetëve ne po fillojmë ta zbatojmë
tani. Njëmbëdhjetë vjet ka pasur
pritje e tash më pak se 1 muaj ka
nxitim. Pra, ky muaj qenka
shumë më i rëndë se ato 11 vjet”,
u shpreh Kurti.
Më 29 qershor, në një mbledhje
të rregullt, Qeveria e Kosovës
vendosi reciprocitet për hyrje të
shtetasve të Serbisë në Kosovë si
dhe për mundësinë e
riregjistrimit të veturave me
targat e qyteteve në Kosovë, të
cilat i lëshojnë autoritetet e
Serbisë me ato RKS. Sipas
vendimit, më 1 gusht do të niste

zbatimi i tij.
Më 31 korrik, në shenjë proteste,
serbët lokalë vendosën barrikada
në dy rrugët që çojnë për në pikat
kufitare Jarinjë dhe Bërnjak që
lidhin Kosovën dhe Serbinë.
Pas tensioneve, bllokimit të
rrugëve në veri dhe ndërhyrjes
ndërkombëtare, Kosova u pajtua
që ta shtynte lëshimin e
formularëve për shtetasit serbë
deri në fillim të shtatorit, si dhe
periudhën dymujore për
riregjistrimin e targave.
Kurti tha se zbatimi i vendimit
për reciprocitet me Serbinë do të
bëhet më 1 shtator dhe se me
punë dhe angazhim gjithçka do
të përmbyllet mirë.

Kurti: Dezinformimi i Beogradit shtyu 
zbatimin e vendimit për reciprocitetet

Ambasadori amerikan në Kosovë, Jeff Hovenier, u
takua të enjten me kryetarin e Listës Serbe, Goran
Rakiq. Pas takimit me Rakiqin, Hovenieri tha se
masat e reciprocitetit janë legjitime dhe se takim
në Bruksel në mes të liderëve të të dyjave vendeve
duhet të ndihmojë në uljen e tensioneve. Hovenieri
përsëriti qëndrimin e ShBA-së edhe për Milan
Radoiçiqin, i cili është sanksionuar nga Thesari i
Shteteve të Bashkuara për lidhjet e tij me krimin e
organizuar transnacional dhe korrupsionin
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PRISHTINË, 4 GUSHT - Krijimi i
Asociacionit të Komunave me
Shumicë Serbe është obligim
ndërkombëtar i Kosovës, prandaj
qeveria aktuale duhet të hartojë
një draft-statut për të, thotë për
“Radion Evropa e Lirë” ish-
kryetari i Gjykatës Kushtetuese të
Kosovës, Enver Hasani. “Sa më
shumë të shtyhet rezistenca ndaj
formimit të Asociacionit, ne aq
më afër i afrohemi idesë serbe për
Asociacionin si autonomi
politike-territoriale, si Republika
Sërpska ose si bashkësi politike e
serbëve lokalë, që del prej rendit
kushtetues të Kosovës. Sa më
shumë të vonohet, ne i afrohemi
idesë serbe”, thotë Hasani.
Në kuadër të dialogut të
ndërmjetësuar nga Bashkimi
Evropian, Kosova dhe Serbia më
2013 arritën Marrëveshjen për
Asociacionin. Më 2015 palët
nënshkruan Marrëveshjen mbi
parimet për formimin e
Asociacionit. Po atë vit Gjykata
Kushtetuese gjeti se disa pika nuk
janë në harmoni me frymën
kushtetuese dhe se ato duhet të

harmonizohen. 
Hasani thotë se Asociacioni si
koncept nuk ka përmbajtje, por
është vetëm një dokument me
parime, të cilat nuk mund të
zbatohen si dispozita për shkak se
ato nuk janë të
vetekzekutueshme. Prandaj, sipas
tij, Kosova duhet t’i qaset dhe të
insistojë edhe në krijimin e
statutit për Asociacionin, sipas
mundësive që i jep vlerësimi i
Gjykatës Kushtetuese.
Serbia insiston që Asociacioni të
ketë kompetenca ekzekutive,
ndërkaq kryeministri i Kosovës,
Albin Kurti, është shprehur
kundër një asociacioni njëetnik.
Por, Hasani thotë se insistimi serb
për Asociacion me kompetenca
ekzekutive nuk shpjegon asgjë
pasi, sipas tij, komunat aktuale,
përfshirë edhe ato me shumicë
serbe, kanë mjaft kompetenca
ekzekutive. “Vendimi i Gjykatës
Kushtetuese [të Kosovës] nuk
është marrë me kompetencat
ekzekutive ose jo, por vetëm ka
treguar që natyra e Asociacionit,
siç është propozuar [më 2013], siç

është operacionalizuar më 2015,
bie ndesh me Kushtetutën
ekzistuese. E keqja e kësaj Qeverie
[të Kosovës], ashtu sikurse edhe të
gjitha tjerave, është se nuk i dalin
përballë Asociacionit, ta bëjnë një
draft për të dhe të diskutojnë. Ata
duhet të ulen, ta bëjnë një draft
dhe të thonë ‘kjo është pozita jonë
për këtë çështje’, ta zbatojnë dhe
të thonë ‘kjo është kështu dhe
pikë’”, vlerëson Hasani.
BE-ja vazhdimisht përsërit
qëndrimin se Kosova dhe Serbia
duhet t’i zbatojnë të gjitha
marrëveshjet e arritura në dialog,
përfshirë edhe atë të Asociacionit.
Kërkesë të njëjtë kanë edhe
Shtetet e Bashkuara.
Në fillim të vitit përfaqësuesi i
posaçëm i ShBA-së për Ballkanin
Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe
emisari i bllokut për dialogun
Kosovë - Serbi, Mirosllav Lajçak,
thanë në Prishtinë se Kosova
është e obliguar t’i zbatojë
marrëveshjet e arritura deri më
tani dhe se bashkësia
ndërkombëtare nuk i imponon
zgjidhjet lidhur me
mosmarrëveshjet ndërmjet
Prishtinës dhe Beogradit, por se të
dyja palët duhet të merren vesh
vetë.
Nga Qeveria e Kosovës nuk i janë
përgjigjur pyetjes së REL-it pse
heziton ose refuzon ta nisë
procesin e Asociacionit sipas
vendimit të Gjykatës Kushtetuese
si dhe ta iniciojë hartimin e

statutit të Asociacionit në
përputhje me vendimin e
Kushtetueses.

Ku përfundoi draft-statuti
i Asociacionit?

Megjithatë, më 2018, Qeveria, që
atëbotë udhëhiqej nga Ramush
Haradinaj, kishte bërë hapa drejt
formimit të Asociacionit.
Bazuar në marrëveshjet e arritura
në Bruksel, për hartimin e statutit
për Asociacionin u angazhua një
ekip menaxhues i përbërë prej
katër zyrtarëve serbë. Ky ekip
kishte afat deri më 4 gusht të vitit
2018 që të dërgonte në Bruksel
draftin e parë të statutit për
Asociacion.
Në atë kohë, autoritetet në
Prishtinë thanë se nuk kanë
pranuar një draft të tillë dhe se
nuk kishin informacione nëse ky
dokument i ishte dorëzuar BE-së.
Ekipi menaxhues për hartimin e
statutit të Asociacionit në Qeveri
të Kosovë kishte dorëzuar vetëm
procesverbalet. Përmes këtyre
procesverbaleve ky ekip e ka
pasur për detyrë ta njoftojë
qeverinë për procesin e hartimit
të statutit.
As nga blloku evropian asnjëherë
nuk e kanë pohuar apo mohuar
se e kanë pranuar këtë propozim-
dokument.
“Radio Evropa e Lirë” i është
drejtuar së fundmi Bashkimit

Evropian me pyetjen se a ka
pranuar draft-statutin e
Asociacionit nga ekipi
menaxhues që ka pasur për
detyrë hartimin e tij.
Por, zëdhënësi i BE-së për çështje
të politikës së jashtme dhe
sigurisë, Peter Stano, thotë se “në
përgjithësi, ne kurrë nuk
komentojmë në publik asnjë
detaj të proceseve apo
ndërveprimeve në vazhdim, që
lidhen me angazhimin tonë me
partnerët për ndonjë nga çështjet
në agjendën tonë të përbashkët”.
“E njëjta gjë vlen edhe për
dialogun Beograd - Prishtinë”,
thotë Stano.

Çfarë dinë serbët në
Kosovë për Asociacionin?

Përderisa autoritetet në Serbi
thonë se formimi i Asociacionit
është kyç për mbijetesën e
serbëve, disa qytetarë serbë në
Kosovë, të anketuar nga “Radio
Evropa e Lirë”, thonë se nuk e
dinë cila është rëndësia për ta.
Rrjedhimisht, ata shprehen se
nuk kanë informacione se çfarë
autorizimesh do të kishte
Asociacioni dhe në cilat fusha.
Zoran Staniq nga Mitrovica e
Veriut, komunë e banuar me
shumicë serbe, thotë se në bazë të
asaj që ka kuptuar nga mediet,
Asociacioni do të ketë formën e
një organizate joqeveritare dhe

‘Sa më shumë të shtyhet rezistenca
ndaj Asociacionit, aq më afër është

ideja serbe për të’
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Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës,
Enver Hasani, ka thënë se sa më shumë të shtyhet
rezistenca ndaj formimit të Asociacionit, aq më afër
i afrohemi idesë serbe për Asociacionin si
autonomi politike-territoriale, si Republika Sërpska
ose si bashkësi politike e serbëve lokalë, që del prej
rendit kushtetues të Kosovës
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Kuvendi miraton vendimin për shpalljen e
gjendjes emergjente me energji elektrike

PRISHTINË, 4 GUSHT - Deputetët e
Kuvendit të Kosovës me 68 vota
për, asnjë kundër dhe asnjë
abstenim kanë votuar vendimin e
qeverisë për vendosjen e masave
emergjente në furnizimin me
energji elektrike. 
Sipas arsyetimit, ky vendim është
marrë nga gjendja aktuale
botërore energjetike.
“Qeveria e Kosovës merr vendim
që të shpallen masat e
emergjencës për furnizim me
energji, e shtyrë nga gjendja
aktuale botërore energjetike: rritja
e shpejtë e çmimit të importit të
energjisë si dhe paralajmërimi i
ndalimit të eksportit të lëndëve
fosile nga disa shtete evropiane
që mund të ndikojë në rritjen e
mëtejshme të çmimit të importit”,
thuhej në njoftimin e qeverisë.
Këto masa do të mbesin aktive
për 60 ditë. “Masat e marra do të
mbesin në fuqi për 60
(gjashtëdhjetë) ditë pas aprovimit
nga Kuvendi i Kosovës. Kuvendi
mund të vazhdojë këtë afat për
periudha të njëpasnjëshme prej
30 (tridhjetë) ditësh me shumicë
të votave të deputetëve të
Kuvendit të pranishëm në seancë,
deri në 180 (njëqind e tetëdhjetë)
ditë”, vijon njoftimi.
Ky vendim përfshinë masa
mbështetëse për qytetarët me
qëllim të sigurimit të ngrohjes
gjatë dimrit; ndalimin e
përdorimit të energjisë elektrike
për mihjen e kriptovalutave;
mbështetjen e Operatorit të

Sistemit të Transmisionit dhe
Tregut (KOSTT) për t’i ndërmarrë
veprimet e nevojshme në

funksion të ruajtjes së sigurisë së
sistemit elektro-energjetik; dhe
masa për kursimin e konsumit të

energjisë elektrike nga të gjitha
institucionet.
Kujtojmë se në fund të vitit të

kaluar qeveria kishte marrë
vendim për shpalljen e gjendjes
emergjente me energji elektrike.

do të merret me çështje
komunale. Por, do të jetë pa
kompetenca ekzekutive dhe,
sipas tij, nuk do të ketë shumë
rëndësi për qytetarët serbë. “Nuk
besoj. Përderisa funksionon sipas
ligjeve të Kosovës dhe nuk ka
kompetenca ekzekutive, është
përtej çdo arsyeje që të ketë
ndonjë rëndësi të veçantë për
serbët. Mendoj se po luhet një
lojë mjaft e ndyrë me marrëveshje
ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe
bashkësisë ndërkombëtare”,
thotë Staniq.
Petar Milenkoviq beson që
Asociacioni duhet të jetë një
bashkësi që do të shërbejë për
mbrojtjen e komunitetit serb në
Kosovë si dhe për realizimin e të
drejtave të tij. “Mendoj se
[Asociacioni] nuk ka lidhje me atë
që është plasuar në mediet e
Kosovës, se është një lloj i
Republikës Sërpska. Por, është
diçka krejt tjetër, që populli serb
të organizohet dhe të ketë ato që
thuhen në marrëveshje dhe
shpresoj që do të realizohet”,
thotë ai.
Ngjashëm mendojnë edhe disa
qytetarë serbë që jetojnë në
Graçanicë, komunë me shumicë
serbe që gjendet afër Prishtinës.
Sërgjan Gjorgjeviq beson se
Asociacioni i Komunave me
Shumicë Serbe do të
përfaqësonte një lloj sigurie për
serbët e Kosovës, ndonëse ai nuk

e di se çfarë do të thotë saktësisht
dhe as cilat fusha do t’i mbulonte.
“Ne nuk kemi njohuri të
mjaftueshme, ata [autoritetet nga
Beogradi] thonë se do të jetë mirë
për ne, por duhet dikush që të na
shpjegojë se çfarë do të thotë
Asociacioni i Komunave me
Shumicë Serbe në Kosovë”, thotë
ai.
As Dragan Stojanoviq nga
Graçanica nuk është i informuar
për detajet e Marrëveshjes së
Brukselit për formimin e
Asociacionit, gjegjësisht nuk e di
se çfarë duhet të përfshijë ai dhe si
do të funksionojë. “Vetëm e
përmendin Asociacionin e
Komunave Serbe dhe nuk e di se
për çfarë janë marrë vesh në
parim, sepse edhe pala shqiptare,
por edhe ajo serbe, nisen nga
qëndrime maksimaliste”, thotë
Stojanoviq.

Qytetarët shqiptarë:
Asociacioni nuk duhet të

formohet

Por, disa qytetarë shqiptarë në
Prishtinë vlerësojnë se
Asociacioni i Komunave me
Shumicë Serbe nuk duhet të
formohet. Lum Rexha thotë se
pala serbe po tenton të sigurojë
kompetenca ekzekutive për
Asociacionin gjë që, sipas tij, do
ta dëmtonte shtetin e Kosovës.

“Ata në njëfarë forme po e
ndërtojnë një shtet të tyre
brenda shtetit tonë, të cilin e
tashmë e kemi ndërtuar. Siç kam
dëgjuar, ata do ta kenë policinë e
vet. Unë mendoj se policia duhet
të jetë për të gjitha komunitetet
dhe të funksionojë si një tërësi
dhe jo që secili grup etnik ta ketë
policinë e vet”, thotë Rexha.
Ndërkaq Driton Tahiri thotë se
një nga arsyet pse nuk duhet të
krijohet Asociacioni është
vlerësimi i Gjykatës Kushtetuese
se ai nuk është tërësisht në
harmoni me Kushtetutën e
Kosovës. “Pakicat kombëtare,
sidomos serbët, i kanë të
garantuara [të drejtat] me Pakon
e Ahtisaarit. Për këtë arsye është
formuar pakoja, e cila u
garanton të drejta të barabarta të
gjitha minoriteteve, në veçanti
serbëve. Mirëpo, këta janë të
dirigjuar prej strukturave dhe
institucioneve të Beogradit”,
thotë Tahiri.
Më herët në opinion është folur
për disa modele të reja të
Asociacionit. Një mundësi të
tillë e ka përmendur edhe
ambasadori i Shteteve të
Bashkuara të Amerikës në
Kosovë, Jeffrey Hovenier.
“Ekzistojnë modele që ne
mendojmë se mund të
funksionojnë dhe ne kemi
inkurajuar Qeverinë [e Kosovës]
që t’i shqyrtojë ato modele dhe

ta shqyrtojë çështjen”, ka
deklaruar Hovenier më 26 janar
të këtij viti. Megjithatë, ai nuk ka
paraqitur asnjë detaj tjetër për
modelet e reja të Asociacionit,

ndërsa Beogradi më pas i ka
thënë se nuk do ta pranojë diçka
të tillë, duke insistuar që
Asociacioni të formohet në bazë
të Marrëveshjes së Brukselit.

Asociacioni i Komunave me
Shumicë Serbe parashikohet që
të mbledhë rreth vetes dhjetë
komuna në Kosovë të banuara
me shumicë serbe: Mitrovicë e
Veriut, Kllokot, Partesh, Ranillug,
Graçanicë, Zveçan, Zubin Potok,
Novobërdë, Leposaviq dhe
Shtërpcë.
Sipas marrëveshjeve, Asociacioni
ka për qëllim t’i përfaqësojë
interesat kolektive të këtyre
komunave, veçmas në fushën e
arsimit, shëndetësisë,
planifikimit urban dhe rural si
dhe të ekonomisë.
Marrëveshja e vitit 2013 për
Asociacionin thekson se ai do të
krijohet me statut dhe strukturat
e tij, mbi bazën e statutit të
Asociacionit të komunave të
Kosovës. Po ashtu, thuhet se
Asociacioni do të ushtrojë edhe
përgjegjësi të tjera shtesë,
varësisht se si delegohen nga
autoritetet qendrore dhe që do të
ketë një rol përfaqësimi tek
autoritetet qendrore.

Sipas marrëveshjes së vitit 2015
për parimet për krijimin e
Asociacionit, objektivat kryesore
të Asociacionit janë: ushtron
vështrimin e plotë për zhvillimin
e ekonomisë lokale; ushtron
vështrimin e plotë në fushën e
arsimit; ushtron vështrimin e
plotë për përmirësimin e
shëndetësisë lokale primare e
sekondare dhe përkujdesjen
sociale; ushtron vështrimin e
plotë për koordinimin e
planifikimit urban dhe rural;
aprovon masa për përmirësimin
e kushteve lokale të jetesës për të
kthyerit në Kosovë; zhvillon,
koordinon, lehtëson aktivitete
hulumtuese dhe zhvillimore;
promovon, shpërndan dhe
avokon për çështjet me interes të
përbashkët të anëtarëve të tij dhe
i përfaqëson ata tek autoritetet
qendrore; vendos marrëdhënie
dhe hyn në marrëveshje
bashkëpunimi me asociacionet e
tjera të komunave, vendore dhe
ndërkombëtare etj.

Çfarë parasheh
Asociacioni?
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GJILAN, 4 GUSHT - Kryetari i
komunës së Gjilanit, Alban
Hyseni, ka bërë me dije se
komuna ka shënuar rritje të
transparencës në
gjashtëmujorin e parë.
Kryetari Hyseni ka thënë se,

bazuar në matjen e realizuar nga
Instituti Demokratik i Kosovës,
Gjilani ka shënuar rritje të
transparencës për tri pikë
krahasuar me periudhën e njëjtë
të vitit paraprak. “Gjilani shënon
rritje të transparencës në

gjashtëmujorin e parë. Qeverisja
transparente ishte edhe zotim
yni. Krahasuar me periudhën e
njëjtë të vitit paraprak, kemi
ngritje për tri pikë bazuar në
matjet e realizuara për 38
komuna të Kosovës nga Instituti

Demokratik i Kosovës (KDI) dhe
organizatat joqeveritare. Pak
nga pak po përmbushim
zotimet: Transparencë,
ndershmëri e profesionalizëm”,
ka deklaruar kryetari i Gjilanit,
Alban Hyseni. 

Kryetari Hyseni: Rritet transparenca komunale në Gjilan

MITROVICË, 4 GUSHT - Nënkryetari
i komunës së Mitrovicës, Arian
Tahiri, së bashku me drejtorin
për Shërbime Publike dhe
Infrastrukturë, Granit Tmava,
ka vizituar punimet në
projektin që ka të bëjë me
kubëzimin e trotuareve te
rruga afër Gjimnazit “Frang
Bardhi”, Shkollës së Mesme
Ekonomike “Hasan Prishtina”,
Qendrës së Down Syndrome
Kosova dhe Shkollës Fillore

“Musa Hoti”. 
Gjatë kësaj vizite nënkryetari
Tahiri ka takuar edhe banorë të
kësaj lagje, të cilët i ka njoftuar
se në vazhdimësi janë duke
bërë përpjekje që të ketë
projekte të cilat kanë për
qëllim përmirësimin e
infrastrukturës rrugore dhe
sigurinë e qytetarëve, pasi që
është e ditur se si kanë qenë
trotuaret në këtë rrugë dhe se si
do të bëhen pas kubëzimit. 

Me këtë rast, banorët kanë
falënderuar nënkryetarin
Tahiri dhe drejtorin Tmava për
mbështetjen e këtij projekti për
kubëzimin e trotuareve dhe
rregullimin e hapësirave
përreth, rrugë kjo që, siç kanë
thënë ata, është e një rëndësie
të madhe për të gjithë banorët,
duke evituar kështu aksidentet
rrugore dhe për të ofruar një
siguri më të madhe për
nxënësit dhe kalimtarët e tjerë.

Nënkryetari i Mitrovicës inspekton punimet 
në kubëzimin e trotuareve te rruga e UÇK-së

FERIZAJ, 4 GUSHT - Prokuroria e
Ferizajt, Drejtoria e Krimeve
të Rënda (DKR), së bashku
me institucionet e tjera
lidhëse, ka realizuar një
inspektim të
jashtëzakonshëm në zonën e
Brezovicës, i cili është
vazhdimësi e aksioneve të
mëhershme. Bëhet me dije se
qëllimi i këtij inspektimi
është identifikimi i ndërtimit
të gjitha objekteve në zonat e
mbrojtura të parkut
kombëtar se në cilat zona
janë ndërtuar ato, a kanë leje
ndërtimore dhe të njëjtat a
janë në pajtim me ligjin.

Ndryshe, që nga dhjetori i
vitit të kaluar Policia e
Kosovës së bashku me
Prokurorinë Themelore të
Ferizajt kanë nisur aksionin
“Brezovica”, ku deri tani nën
pranga janë vënë më shumë
se 30 persona, përfshirë këtu
ish-kryetarin e komunës së
Shtërpcës, Bratislav Nikoliq,
zyrtarë të tjerë të kësaj
komune, po ashtu zyrtarë të
lartë të Ministrisë së
Infrastrukturës. Në pranga
janë vënë edhe pronarë të
kompanive të ndryshme
ndërtimore. Prokuroria
Themelore e Ferizajt kishte

njoftuar se personat që janë
arrestuar dyshohen për
keqpërdorim të detyrës
zyrtare, marrje, dhënie të
ryshfetit, si dhe ushtrim i
ndikimit. Saktësisht, aksioni
“Brezovica” kishte filluar më
21 dhjetor të vitit 2021, ku
nga aksioni i parë u arrestuan
10 persona, në mesin e tyre
ishte edhe ish-kryetari i
komunës së Shtërpcës,
Bratislav Nikoliq dhe nëntë
zyrtarë të tjerë të kësaj
komune. Pas aksionit të 21
dhjetorit, Policia vazhdoi
aksionin “Brezovica” me
datën 6 janar 2022.

Aksion i Prokurorisë së Ferizajt 
në zonën e Brezovicës

MALISHEVË, 4 GUSHT - Kryetari i
komunës së Malishevës,
Ekrem Kastrati dhe “Help Hilfe
zur Selbsthilfe”, kanë
nënshkruar një aneks
marrëveshje për vazhdimin e
marrëveshjes për përkrahjen e
biznese të vogla, duke e rritur
numrin nga 27 në 37 biznese të
cilat do të përkrahen nga
komuna dhe “Help Hilfe zur
Selbsthilfe”.
Kryetari Kastrati e ka
falënderuar “Help Hilfe zur
Selbsthilfe” për bashkëpunimin
e mirë për realizimin e këtij

projekti në Malishevë dhe “si
rezultat i suksesit, është rritur
përkrahja për mbështetje të
bizneseve të vogla, ndërsa
përkrahja për bizneset e vogla
apo fillestare është një prej
prioriteteve të qeverisë
komunale”.
Ndërsa sipas “Help Hilfe zur
Selbsthilfe”, projekti për
mbështetje të bizneseve të
vogla në Malishevë, në kuadër
të programit të tyre “Fuqizimi
socio-ekonomik në Ballkanin
Perëndimor” , është realizuar
me sukses, andaj e kanë parë të

arsyeshme, që të vazhdohet
apo të rritet përkrahja edhe për
10 biznese të tjera.
Me këtë program, “Help Hilfe
zur Selbsthilfe” mbështet
bizneset e vogla me pajisje,
ndërsa komuna e Malishevës
mbështet me tridhjetë për
qind të shumës në këtë
projekt. Marrëveshja e
mëparshme ishte bërë më
16.07.2021, ndërsa sot është
vazhduar apo nënshkruar
aneksmarrëveshja për
përkrahjen edhe të dhjetë
bizneseve të tjera. 

Komuna e Malishevës dhe “Help Hilfe zur Selbsthilfe”
vazhdojnë përkrahjen për biznese 

PRIZREN, 4 GUSHT - Kryetari i
komunës së Prizrenit,
Shaqir Totaj, ka pritur të
enjten në takim
komandantin e Regjimentit

të Karabinierëve MSU,
kolonelin Maurizio Mele,
me të cilin ka diskutuar për
çështjet e sigurisë. “Pata
kënaqësinë sot ta pres

komandantin e Regjimentit
të Karabinierëve MSU,
kolonelin Maurizio Mele,
me të cilin diskutuam për
çështjet aktuale të sigurisë,

por edhe për zhvillimin e
bashkëpunimit tonë në të
ardhmen në fushën e rendit
dhe ligjit”, ka thënë Totaj
pas takimit.

Totaj me përfaqësues të KFOR-it diskuton për situatën e sigurisë
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PRISHTINË, 4 GUSHT - Në
mbledhjen e Komisionit për
Çështje të Sigurisë dhe
Mbrojtjes, kryesuar nga Bekë
Berisha, kryetar i komisionit, u
zhvillua të enjten një diskutim
rreth diplomacisë parlamentare

në fushën e sigurisë, bazuar në
propozimin e kryetarit Berisha,
i cili prezantoi disa ide rreth
agjendave dhe vizitave që
mund t’i bëjë komisioni, me
theks të veçantë me
komisionet parlamentare

homologe në shtete të
ndryshme. Megjithatë, pasi u
shfaqën qëndrimet e anëtarëve
të komisionit për dhe kundër
këtij propozimi, u pajtuan që
për këtë çështje të diskutohet
gjatë muajit shtator.

Në shtator diskutohet për diplomacinë parlamentare në fushën e sigurisë

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 4 GUSHT - Banka
Botërore ka njoftuar se inflacioni
është rritur në pjesën më të
madhe të vendeve në zhvillim
që nga pushtimi ushtarak rus i
Ukrainës dhe ka futur disa nga
vendet më të pasura në një cikël
rritje çmimesh. 
Sipas institucionit, lufta në
pjesën e Evropës Lindore do të
godasë shumë vende me një
rritje të faturave, ndërsa vendet e
tjerat do të dështonin ta
frenonin ndikimin dhe do të
zhyten në një krizë të madhe
borxhi.
Libani ishte një nga vendet më të
goditura nga inflacioni, pasi një
shpërthim në një fabrikë
drithërash në Bejrut dy vjet më
parë kishte dëmtuar aftësinë e
vendit për të ruajtur dhe
shpërndarë misër dhe grurë për
6.8 milionë banorët e tij.
Inflacioni arriti në 332 për qind
ndjekur nga Zimbabve me një
rritje prej 255-përqindësh dhe

Venezuela me 155 për qind.
Turqia ishte e katërta me një
shtim të inflacionit ushqimor
prej 94-përqindësh.
Një marrëveshje muajin e kaluar
midis Ukrainës dhe Rusisë, e
ndërmjetësuar nga Turqia dhe
Kombet e Bashkuara, për t’i
lejuar anijet me kontejnerë që
transportonin drithëra të
largoheshin nga portet e
Ukrainës, ndihmoi në uljen e
çmimeve të mallrave.
Të dhënat e BB-së treguan një
ndryshim drastik të çmimeve të
drithërave në tregjet botërore
dhe një rënie të vlerës së
produkteve bujqësore duke iu
afruar niveleve të vitit të kaluar.
Javën e kaluar Bangladeshi i bëri
thirrje Fondit Monetar
Ndërkombëtar (FMN) për
mbështetje financiare pasi rritjet
në kostot e ushqimeve dhe
energjisë së importuar
kërcënonin të minonin
ekonominë e vendeve të Azisë
Jugore. Vendi mendohet se ka
nevojë për rreth 4.5 miliardë
dollarë, por vetëm 1 miliard deri

në 1.5 miliard dollarë janë në
dispozicion.
Çmimet e ulëta të ushqimeve
kanë dominuar rritjen botërore
në dekadat e fundit, duke u
kompensuar nga kostot e larta të
shërbimit të borxhit dhe
importeve të karburanteve për

vendet në zhvillim. Megjithatë,
Banka Botërore tha se rritja
tronditëse e çmimeve të
ushqimeve gjatë muajve të
fundit po prek shumicën e
ekonomive, përfshirë ato me të
ardhura relativisht të larta. 
Në fund, BB-ja paralajmëroi

prodhuesit e mëdhenj të grurit,
si Franca, Spanja e Italia, se do të
duhet të përshtaten me
temperaturat në rritje dhe
kushtet e pasigurta të motit të
nxitura nga kriza klimatike për të
ruajtur nivele të larta të
prodhimit.

Banka Botërore: Çmimet e ushqimeve
vazhdojnë të rriten në vendet në zhvillim

PRISHTINË, 4 GUSHT - Deputeti i
LV-së, Agon Batusha, ka
reaguar pas deklaratave të
Listës Serbe se dëshiron ta
rrëzojë qeverinë. Batusha në
“Facebook” ka shkruar se
qeveria Kurti është e vetmja
që është formuar pa votat e
Listës Serbe. “Qeveria e
Lëvizjes Vetëvendosje dhe e
kryeministrit Albin Kurti
është e vetmja qeveri që është
formuar pa votat e Listës
Serbe, pa koalicion me të dhe
nuk varemi assesi dhe
asnjëherë nga ajo. Kjo ka bërë

që qeveria të jetë më stabile, e
pashantazhueshme nga
kërcënimet e Beogradit”, ka
shkruar ai.
Sipas Batushës, për këtë arsye
Lista Serbe ka humbur fuqinë
politike që e ka pasur brenda
institucioneve të Kosovës.
“Në anën tjetër,
mospërfshirja në koalicion
apo marrëveshje ka bërë që
LS ta humbë fuqinë politike
që e ka pasur brenda
institucioneve të Republikës”,
ka shkruar deputeti i LV-së.
Batusha ka thënë se i vetmi

koalicion që dëshiron
rrëzimin e qeverisë është ai
mes të PDK-së, LDK-së, AAK-
së dhe Listës Serbe. “I vetmi
koalicion aktual është PLAS
(PDK, LDK, AAK dhe LS) për
rrëzimin e qeverisë legjitime
të zgjedhur nga populli në
mënyrë demokratike. Dëshirë
kanë, ndoshta edhe ëndërr,
por janë larg të bërit realitet”,
përfundoi Agon Batusha.
Ditët e fundit deputetët e
partive opozitare kanë
paralajmëruar mundësinë e
rrëzimit të qeverisë.

Deputeti i LV-së: Vetëm koalicioni “Plas” 
dëshiron rrëzimin e qeverisë

PRISHTINË 4 GUSHT - Ministria e
Shëndetësisë bëri të ditur se në
Kosovë janë regjistruar një
viktimë dhe 1.155 raste të reja me
koronavirus.
Rastet e reja rezultuan pas
testimit të 3.209 mostrave dhe
përqindja e rasteve pozitive është
35.99.
Sipas njoftimit, në 24 orët
paraprake janë shëruar edhe

1.850 pacientë.
Aktualisht, raste aktive me
koronavirus në Kosovë janë
9.592.
Një treg i kafshëve në qytetin
Vuhan të Kinës, ka qenë
epiqendra e pandemisë së
koronavirusit, sipas dy studimeve
të reja që janë publikuar në
revistën shkencore, Science.
Për koronavirusin e ri, që

shkakton sëmundjen Covid-19,
është raportuar për herë të parë
në dhjetor të vitit 2019 në Vuhan
të Kinës.
Organizata Botërore e
Shëndetësisë e pati shpallur
koronavirusin si pandemi më 11
mars të vitit 2020.
Deri më tani janë regjistruar mbi
6 milionë njerëz të vdekur me
këtë virus.

Një i vdekur dhe mbi 1 100 raste pozitive me Covid-19 në Kosovë
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PRISHTINË, 4 GUSHT- Me 61 vota për,
asnjë kundër dhe asnjë abstenim
deputetët e Kuvendit të Kosovës
kanë miratuar rezolutën që
kërkon marrjen e masave për
adresimin e rritjes së çmimeve të
prodhimeve bazë. Më 30 qershor
Lëvizja Vetëvendosje kishte
propozuar që të hartohet një
projektligj që përcakton marzhën
e fitimit për prodhimet bazë me 8
për qind.  
Shefja e grupit parlamentar e LV-
së, Mimoza Kusari-Lila, pati thënë

se ajo çfarë propozohet është
dhënia e mundësisë së vlerësimit
real të kostove të produkteve të
importuara dhe atyre të
prodhuara në vend. “Duke ua
njohur prodhuesve dhe
importuesve shpenzimet dhe
fitimin, por duke siguruar se në
asnjë mënyrë nuk do të krijohen
hapësira për një pozitë
dominuese apo abuzuese, që
sjellin fitime të mëdha për një
grup të vogël të bizneseve. Në
situatën e krizës së inflacionit, e

cila nuk ka kursyer as ekonomitë
më të mëdha, dizajnimi i pakos
për mbrojtjen e qytetarëve nga
ndikimi i lartë do të varet nga
specifikat e ekonomisë së vendit”,
pati thënë Kusari-Lila. 
Rezoluta e njëjtë nuk kishte pasur
kuorum që të votohet as më 21
korrik, as 3 gusht të këtij viti. Po
ashtu, Kuvendi gjatë kësaj seance
ka miratuar edhe raportet e
Agjencisë për Informim dhe
Privatësi dhe të KOSTT-it për vitin
2021.

Votohet rezoluta që adreson rritjen e çmimeve të prodhimeve bazë

PRISHTINË, 4 GUSHT -
Kryeministri i Kosovës, Albin
Kurti, së bashku me ministren
e Industrisë, ka takuar
përfaqësuesit e kompanive
“Kosmonte Foods” nga
Kosova dhe “Perutnina Ptuj
Group” nga Sllovenia, të cilat

janë përkushtuar për
investimin e ri në fushën e
mbarështimit të shpezëve dhe
prodhimit dhe përpunimit të
produkteve të mishit të freskët
të shpezëve.
Drejtori ekzekutiv i “Perutnina
Ptuj Group”, Enver Sisic, ka

paraqitur para kryeministrit
Kurti dhe përfaqësuesve të
tjerë të Qeverisë së Republikës
së Kosovës idenë e investimit
me treguesit konkretë.
Kurti e ka mirëpritur
shprehjen e interesimit të
partnerëve nga Sllovenia dhe

Kosova për të investuar në
Kosovë dhe i ka siguruar
investitorët që Qeveria e
Republikës e Kosovës është
duke u angazhuar
maksimalisht që ta lehtësojë
ambientin e të bërit biznes
dhe të investuarit në Kosovë.

Përfaqësuesit e kompanisë “Perutnina Ptuj Group” nga Sllovenia interesohen për investime në Kosovë

Albulena S. MAVRAJ

PRISHTINË, 4 GUSHT - Ministri i
Bujqësisë, Faton Peci, ka thënë
se prodhimet tona vendore po
përfaqësojnë cilësinë në raftet
e dyqaneve në mbarë
Bashkimin Evropian, duke
filluar nga frutat e imta, frutat e
tjera e perimet. “Sot 200 tonë
speca somborkë, prodhim
vendor, po përgatiten për
eksport në Suedi. Mehdi
Bresilla nga fshati Llugaxhi i
Komunës së Lipjanit po nis
dërgesën e parë në drejtim të
këtij shteti”, ka shkruar Peci në
“Facebook”.
Ai ka bërë me dije se në vitin e
kaluar Mehdiu përmes
aktivitetit të tij bujqësor ka
arritur që vetëm nga
rendimenti i specit të vjelë
rreth 170 000 kg. “Këtë vit ai

është i bindur se frytet e punës
së tij do të arrijnë 220 000 kg.
Nga kjo sasi, 50 000 kg do të
eksportohen të konservuara.
Mehdiu në bashkëpunim me
kompaninë ‘Alb Fresh’
planifikon të eksportojë edhe
100 000 kg lakër, kulturë të
cilën e kultivon si kulturë të
dytë pas korrjes së grurit”, ka
theksuar ministri Peci.
Mehdiu, përveç specave 8.5
hektarë dhe lakrës 1 hektar,
kultivon edhe 5,2 hektarë
mollë, 9,3 hektarë grurë, 8,7
hektarë misër dhe 2,2 hektarë
dredhëza, të tëra të dedikuara
për eksport. “Ai punëson 7
punëtorë të rregullt dhe rreth
40 punëtorë sezonalë duke i
kontribuar zhvillimit
ekonomik të vendit dhe
forcimit të ekonomive
familjare në rrethin ku jeton”,
ka treguar ministri i Bujqësisë.

Ministri i Bujqësisë: Prodhimet e Kosovës po 
përfaqësojnë cilësinë në raftet e dyqaneve në BE

PRISHTINË, 4 GUSHT -
Administrata Tatimore e
Kosovës ua rikujton të gjithë
tatimpaguesit se në bazë të
Ligjit nr. 03/L-222 për
Administratën Tatimore dhe
Procedurat, kërkohet
dokumentimi i origjinës së
mallit. 
Aktivitetet e ATK-së në
vazhdimësi do të
përqendrohen pikërisht te
tatimpaguesit të cilët kanë
mallra pa origjinë. “Secili
tatimpagues duhet ta 
ofrojë dokumentacionin
mbështetës i cili arsyeton
prejardhjen e mallit si në
vendndodhjen apo

vendndodhjet e
tatimpaguesit, ashtu edhe për
mallrat në qarkullim jashtë
vendndodhjes së
tatimpaguesit. Po ashtu, secili
tatimpagues duhet t’i
dokumentojë të gjitha mallrat
nga koha e pranimit (qoftë
përmes importimit, blerjes,
shkëmbimit apo mënyrave të
tjera) derisa ato të jenë shitur
apo ndryshe të jenë
sistemuar, përfshirë
dokumentacionin e shitjes
apo sistemim tjetër”, ka
njoftuar ATK-ja.
ATK i inkurajon të gjithë
tatimpaguesit që t’u
përgjigjen në mënyrë të saktë

detyrimeve tatimore, në të
kundërtën ATK-ja do të
detyrohet të ndërmarrë
masat ndëshkuese sipas
legjislacionit tatimor. “Me
kryerjen e detyrimeve tuaja
tatimore ju do të kontribuoni
direkt në financimin e
programeve qeveritare siç
janë: ofrimi i shërbimeve
publike, arsimim me
standarde të larta, mirëqenie
shëndetësore dhe sociale,
mbrojtje ligjore dhe siguri, si
dhe infrastrukturë të
përgjithshme për një
mirëqenie më të mirë
ekonomike dhe shoqërore”,
ka njoftuar ATK-ja.

ATK-ja verifikon mallrat pa origjinë
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Nga Tim BRINKHOF

Rreth 10.000 vjet më parë,
qytetërimi ynë nisi të zhvillohej
me një ritëm
eksponencial.Shpeshherë
studiuesit e kanë shpjeguar këtë
rritje përmes 2 teorive të mëdha.
Njëra fokusohet tekbujqësia dhe
tjetra tek konflikti. Këtë vit,
studiuesit analizuan statistikat e
perandorive të lashta,për të
përcaktuar se cila nga të dyja ishte
më e rëndësishme.
Nëse do të studionit zhvillimin e
qytetërimit njerëzor – i
përcaktuar nga madhësia e
popullsisë, si dhe prodhimi
ekonomik dhe kulturor, midis
faktorëve të tjerë – do të zbuloni
se zhvillimi nuk është linear, por
eksponencial. Për dhjetëra mijëra
vjet, njerëzit jetuan në të njëjtën
organizatë shoqërore bazë.
Por më pas, rreth 10.000 vjet më
parë, gjithçka ndryshoi:në një
periudhë të vogël kohore,
gjuetarët-mbledhës u vendosën
nëpër fshatra. Më pas këto të
fundit u shndërruan në qytete,
qytetet në mbretëri, dhe
mbretëritë në shtetet-kombe.
Studiuesit e disiplinave të
ndryshme akademike – përfshirë
historinë, ekonominë dhe
sociologjinë– kanë kërkuar prej
kohësh shkakun rrënjësor të këtij
zhvillimi. Aktualisht, ato ndahen
midis dy teorive: njëra
funksionaliste, dhe tjetra e bazuar
tek konflikti.
Teoria funksionaliste, e cila u
shfaq në vitet 1960, fokusohet në
aftësinë e një shoqërie për të
përballur sfidat organizative,
sikurse është ofrimi i të mirave
publike. Sipas kësaj teorie, tregtia,

kujdesi shëndetësor, sistemet
ujitëse dhe mbi të gjitha bujqësia,
ishin faktorët kryesorë që e lejuan
qytetërimin të evoluonte në
formën e tij aktuale.
Teoria e konfliktit, e cila është
shumë më e vjetër se ajo
funksionaliste, ka një qasje të
ndryshme. Sipas saj zhvillimi nuk
ka të bëjë me aftësinë e një
shoqërie për të zgjidhur
problemet që lidhen me
furnizimin me ushqim dhe
shëndetin publik, por aftësinë e tij
për t’u përballur me kërcënimet e
brendshme dhe të jashtme në
formën e luftës së klasave apo të
luftës në përgjithësi.
Teoria e konfliktit bazohet tek
biologjia. Ashtu si evolucioni i
specieve shtazore që diktohet nga
grabitqarët, edhe zhvillimi
sociologjik i çdo shoqërie të
caktuar, mbahet nën kontroll nga
fuqia ushtarake e armiqve të saj
më të afërt. Ndërsa studiuesit e
shohin bujqësinë si vendimtare
për zhvillimin sociologjik, ata
shpesh nuk dinë se çfarë të thonë
me luftën.
“Shumica e arkeologëve janë
kundër teorisë së luftës. Askush
nuk e pëlqen këtë ide të shëmtuar.
Pasi nuk ka asnjë dyshim që lufta
është diçka e tmerrshme, dhe ne
nuk na pëlqen të mendojmë
seajo mund të ketë ndonjë efekt
pozitiv”-  thotë Piter Turçin,
antropolog evolucionar në
Universitetin e Konektikat, SHBA.
Vetë Turçin e ka kaluar pjesën më
të madhe të karrierës së tij duke
hulumtuar rëndësinë historike që
ka pasur lufta në zhvillimin e
njerëzimit, përfshirë teknologjinë
ushtarake. Në fillim të këtij viti,
Turçin bëri bashkë një ekip
ndërkombëtar studiuesish për të

gjetur faktorët më të rëndësishëm
në ngritjen e perandorive më të
vjetra të botës.
Rezultatet e studimit të tyre, të
botuara në revistën akademike
“Science Advances” më 24
qershor, sugjerojnë se lufta – dhe
sidomos përdorimi i kalorësisë
dhe i armëve prej hekuri – ishte po
aq, në mos më i rëndësishëm sesa
bujqësia. Ky përfundim godet fort
teorinë funksionalist, megjithëse
jo të gjithë janë të bindur.
Zakonisht, origjina dhe qëllimi i
luftës, janë studiuar nga artistë
dhe filozofë. Pra nga njerëz që
punojnë përmes përvojës dhe
logjikës. Ndërkohë Turçin
preferon të përdorë të dhënat, të
papërpunuara, konkrete dhe
empirike. Të dhënat për këtë
studim u nxorën nga
“Seshat:Global History
Databank”, një burim dixhital që
përpilon të dhënat numerike nga
më shumë se 400 shoqëri
njerëzore. Ato variojnë nga detajet
bazë, si madhësia e popullsisë
dhe prodhimi bujqësor, deri tek
metrika shumë specifike, si për
shembull nëse shoqëria në fjalë
punësonte burokratë me kohë të
plotë.
Turçin dhe ekipi i tij ndërtuan një
analizë statistikore të ndërlikuar
por shumë të drejtpërdrejtë. Ata
zgjodhën kompleksitetin social
(të përcaktuar nga madhësia e
popullsisë, hierarkia sociale dhe
specializimi i qeverisjes) si
variablin e tyre të varur, dhe
testuan lidhjen e tij me 17
variabla të pavarur.
Një nga këto variabla ishte ofrimi
i të mirave publike, të cilat nga
ana e tyre u grumbulluan nga
variabla të tjerë edhe më të vegjël,
si prania ose mungesa e

sistemeve të furnizimit me ujë,
urave dhe vendeve të depozitimit
të mbetjeve. Disa nga variablat e
pavarur, si ai i përshkruar më
sipër, u formuluan për të testuar
hipotezën funksionaliste.
Të tjerët, si sofistikimi dhe
shumëllojshmëria e teknologjive
ushtarake të përdorura nga një
shoqëri, vlerësojnë teorinë e
konfliktit. Një variabël tjetër i
lidhur me konfliktin, është
shumëllojshmëria dhe
sofistikimi i mjeteve të një
shoqërie për t’u mbrojtur, të
përcaktuara nga sasia e burimeve
të investuara në gjëra të tilla si
armët dhe forcat e blinduara.
U zbulua se 2 variabla kishin një
lidhje veçanërisht të fortë me
kompleksitetin social. Sa më gjatë
që një shoqëri të merrej me
bujqësinë, aq më shumë gjasa
kishte që ajo të bëhej komplekse
nëaspektin social. E njëjta gjë
vlente edhe për teknologjinë
ushtarake, veçanërisht
përdorimin e armëve luftarake të
montuara dhe prej hekuri.
Historianët kishin dyshuar për
këtë prej kohësh, por tani fjalët e
tyre përforcohen nga statistikat.
Sipas studimit të Turçin, kalorësia
e rriti madhësinë maksimale të
qytetërimeve me një rend të
madhësisë, nga 100.000 në
3.000.000 km2. Ky model shfaqet
në të gjithë botën, dhe madje
përsëritet në disa momente të
historisë.
Kur kolonizatorët spanjollë çuan
kuaj në Amerikën e Veriut gjatë
shekullit XVI-të, madhësia
mesatare e qytetërimeve vendase
amerikane u rrit, ashtu siç kishte
ndodhur në Euroazi shekuj më
parë. Midis këtyre qytetërimeve
më kryesori ishte Perandoria

Komançe, e cila sundonte mbi
Rrafshinat e Mëdha, si dhe disa
pjesë të Teksasit dhe Meksikës.
Por në dallim nga Euroazia, i
ashtuquajturi “revolucion i
kalorësisë” nuk u realizua
plotësisht,pasi u tejkalua nga një
tjetër risi teknologjike:baruti.
Ndërsa studimi i Turçin ka
tërhequr shumëvëmendje nga
komuniteti i studiuesve, jo të
gjithë janë njëlloj të bindur me
tezën e tij.
Uilliam Tejlor, antropolog në
Universitetin e Kolorados, bie
dakord se kuajt ishin “një agjent i
ndryshimit shoqëror”. Por ai
thotë se arkeologët janë ende të
pasigurt se kur njerëzit nisën
t’ishalonin ata, ndaj variabli
mund të prodhojë një diferencë
të madhe gabimi kur përdoret
për qytetërimet e së kaluarës së
largët.
Mbi të gjitha, modeli statistikor i
Turçin nuk është i pagabueshëm.
Për shembull variablat e tij të
lidhura me konfliktin, nuk arrijnë
të shpjegojnë ngritjen e
Perandorisë Inkase, e cila arriti të
përfshijë një territor të madh dhe
strukturë të komplikuar
qeveritare, pavarësisht se nuk
kishte as armë prej hekuri dhe as
kuaj.
Megjithatë, ata kishin arritur të
zbutnin një kafshë që e
përdornin për transport dhe që
ishte e ngjashme me lamat.
Historianët mendojnë se kjo
mund t’u ketë dhënë inkasve një
avantazh ndaj shoqërive të tjera
në Amerikën e Jugut, duke i lejuar
ata të bëheshin po aq të mëdhenj
dhe të begatë sa ata. 

}“Big Think” – Bota.al

A i ndihmoi lufta shoqëritë të bëheshin 
më të mëdha dhe më komplekse?
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Prishtinë, 4 gusht - FC
Prishtina të enjten e ka
zhvilluar miqësoren e radhës
me 2 Korrikun. Skuadra
“bardhekaltër” është mundur
me rezultat 1:0 në ndeshjen e
zhvilluar në kompleksin
sportiv në Bërnicë. Golin e
vetëm në këtë ndeshje e

realizoi Redon Bejta në
minutën e 85-të.  Shumica e
futbollistëve të përbërjes bazë
në stërvitjen e paradites kanë
kryer stërvitje në palestër
fitnesi, kurse të tjerët e kanë
sfiduar 2 Korrikun. Kjo është
miqësorja e pestë e Prishtinës
në fazën përgatitore para nisjes

së kampionatit. Më parë
Prishtina e ka mundur Ramiz
Sadikun 3:0, ekipin nga
Maqedonia e Veriut, Struga
Trim&Lum (2:1), ka fituar 1:0
ndaj Trepçës ’89 dhe, po ashtu,
ka barazuar 1:1 me të njëjtin
ekip në ndeshjen e parë
miqësore.

Prishtina humbet miqësoren ndaj 2 Korrikut

ROMË, 4 GUSHT - Një lajm i
papritur vjen nga piloti i
Moto GP. Andrea Dovizioso
është dorëhequr në mes të
garës së San Marinos. Ky
është vendimi i pilotit
italian, i cili pas 14 vjetësh
në nivelet më të larta të
garave me motorë, ka
vendosur që ta mbyllë
përfundimisht këtë cikël.

Këtë lajm e ka bërë me dije
vetë 36-vjeçari në rrjetet
sociale, ku është shprehur
se ka ardhur koha që të
tërhiqet përfundimisht nga
kjo aventurë e bukur që ka
kaluar, por që
marrëdhëniet e tij me këtë
sport do të vazhdojnë të
jenë të njëjta. Në 245 gara ai
ka fituar 15 dhe ka arritur

62 podiume. Pengu i tij më i
madh sigurisht do të
mbetet titulli i humbur në
vitin 2017, ku e humbi
vetëm në garën e fundit
përballë Mark Markezit. Për
pjesën e mbetur të sezonit,
“Yamaha” do ta
zëvendësojë Dovizioson me
pilotin britanik Kal
Kratçlou.

Andrea Dovizioso papritmas tërhiqet nga Moto GP

PRISHTINË, 4 GUSHT - Kosova sot
(e premte) do të përballet me
Irlandën me fillim nga ora
14:00. Kjo sfidë zhvillohet në
kuadër të FIBA Kampionatit
Evropian, Divizioni B për
meshkuj U18. Ndeshja do të
zhvillohet për vendet 17-22.
Tashmë Dardanët e rinj janë në

grupin e ri së bashku me
Norvegjinë dhe Irlandën.
Humbja nga Norvegjia bartet
nga Grupi B, ku basketbollistët
e Kosovës kishin pësuar 59:50,
ndërsa Irlanda - Norvegjia do të
zhvillohet të shtunën. Në grupe
Kosova kishte pesë humbje në
pesë ndeshje të zhvilluara.

Kosova sot përballet
me Irlandën 

Tiranë, 4 gusht - Visar
Bekaj me shumë gjasë do t’i
thotë lamtumirë Tiranës.
“Panorama Sport” zbulon
se portieri nga Kosova që
ka dy sezone te
bardheblutë me shumë
gjasë do ta marrë udhën
drejt një kampionati më të
fortë. Mësohet se
menaxherët e Visar Bekajt
kanë mbyllur marrëveshjen
me një klub turk, me
shumë mundësi Manisa
dhe portieri do të
transferohet në këtë
kampionat. Sa është bërë
me dije, bardheblutë
përfitojnë 180 mijë euro
nga shitja e kartonit,
ndërsa portieri do të marrë

një rrogë shumë të mirë.
Largimi i Bekajt nga
skuadra është një tjetër
goditje për bardheblutë,
sepse ai është një nga 11
lojtarët që u shpall
kampion. Portieri ishte
normalisht në stërvitje, por
në ditët në vazhdim ai do
t’i japë fund aventurës me
Tiranën. Lojtari u bashkua
me bardheblutë shtatorin e
2020-s teksa u ble nga
Tirana për 100 mijë euro
prej Prishtinës. Nga ana
tjetër, skuadra e Kosovës do
të mbajë një pjesë të
shumës 180 mijë euro,
sepse skuadra e Prishtinës
ka një pjesë të kartonit të
Visar Bekajt.

Tirana e shet Bekajn
te Manisa, përfiton
edhe Prishtina 
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SAO PAULO, 4 GUSHT - Klubet e
mëdha të Evropës e kanë
“braktisur” Cristiano Ronaldon.
Ylli portugez ka edhe një vit
kontratë me Manchester
Unitedin, por nuk dëshiron të
qëndrojë më në “Old Trafford”.
Portugezi kërkon një ekip që

garon në Ligën e Kampionëve,
por deri tani nuk po ia del të
sigurojë asnjë akord.
Ndërkohë, Ronaldon e
ëndërron Corinthiansi. 
Presidenti i klubit brazilian,
Dulio Monteiro Alves, fton
portugezin t’i bashkohet

skuadrës së tij. “Në
ëndërrojmë, sepse jemi
Corinthians. Këtu kemi Willian
dhe Renato Augusto. Në futboll
gjithçka është e mundur. Unë e
kam detyrim të bëj më të mirën
time për Corinthiansin. Po
provojmë ta marrim Cristiano

Ronaldon. Për momentin nuk
po bisedojmë, thjesht po
monitorojmë situatën dhe jemi
vigjilentë. Imagjinoni që
papritmas ta ndieni dëshirën të
luani në Brazil”, ka deklaruar
presidenti i klubit nga Sao
Paulo. 

Në Evropë nuk e duan, por Corinthiansi ‘ëndërron’ Ronaldon 

Kosova me dy garues merr pjesë në
Lojërat Evropiane të Çiklizmit

Në Lojërat Evropiane të Çiklizmit, që mbahen në
Mynhen të Gjermanisë, Kosova do të përfaqësohet me
dy çiklistët Alban Delija dhe Blerton Nuha. Më 14 e 17
gusht të dy garuesit do t’i kenë garat në ITT dhe në
Road Race. Të dy garuesit pritet të tregojnë paraqitje
të mira marrë parasysh përvojën e tyre të mëhershme
në garat e niveleve të larta, të dyshes Delija e Nuha.
Federata e Çiklizmit e Kosovës thotë se do ta ofrojë të
gjithë mbështetjen e nevojshme për garuesit që po e
bëjnë më të mirën për përfaqësimin e shtetit tonë në
garat ndërkombëtare.

Berisha ka oferta nga Anglia dhe
Gjermania 

Mërgim Berisha është bërë objektiv i klubeve angleze
dhe të atyre gjermane. Në ditët e fundit u raportua se
Leeds Unitedi e kishte bërë një ofertë prej 2,5 milionë
eurosh për futbollistin e Kosovës, por që klubi që e
mban kartonin e tij, Fenerbahçe po i kërkon së paku 5
milionë euro. Gazetari sportiv turk Yagiz
Sabuncuoglu, i cili punon për “Vole”, ka thënë se
klubi nga Stambolli po kërkon blerës të tjerë për ish-
futbollistin e Salzburgut pasi klubi anglez nuk ka
pranuar ta rrisë ofertën. Gjithnjë sipas këtij gazetari,
Mainzi ka kërkuar informacione nga Feneri për
Berishën. Sidoqoftë, edhe oferta e klubit gjerman prej
2 milionë eurosh është e papranueshme për klubin
nga Stambolli. Ndër të tjera, javë më parë interesim
për Berishën kishte shfaqur edhe klubi tjetër gjerman
Stuttgarti. 

Carney Chukwueme paraqitet te
Chelsea

Chelsea ka konfirmuar zyrtarisht transferimin e
talentit Carney Chukwuemeka nga Aston Villa. Blutë e
Londrës kanë kryer tashmë edhe një transferim, pas
atij të Raheem Sterling nga Manchester City dhe
Kalidou Koulibalyt nga Napoli. Bëhet fjalë për talentin
Chukwuemeka, i cili vjen nga Aston Villa në një
transferim të përhershëm. “Carney Chukwuemeka ka
rënë dakord për kushtet e një kontrate gjashtëvjeçare
me Chelsean dhe ka përfunduar transferimin e tij nga
Aston Villa”, thuhet në njoftim. 
18-vjeçari është reprezentues i moshave të Anglisë,
ndërsa ka debutuar në vitin 2021 në Ligën Premiere.
Në total ai ka bërë 14 paraqitje në Ligën Premiere dhe
u bë lojtari më i ri që regjistroi një kontribut për gol
në kampionatin elitar anglez për klubin në fitoren 2-0
të dhjetorit ndaj Norwich Cityt. Transferimi i tij
thuhet se i ka kushtuar Chelseat 15 milionë funte plus
5 milionë funte të tjera bonuse.

SHKURT 

MADRID, 4 GUSHT - Rafael Nadali
përgatitet për debutimin e tij në
turneun Masters të Montrealit,
eventi i parë që pas tërheqjes nga
gjysmëfinalja e Wimbledonit, i
dëmtuar. Numri 3 në botë
përgatitet për një muaj të ngjeshur
me ndeshje, pasi ka konfirmuar
pjesëmarrjen edhe në turneun
Masters të Sinsinati e në fund në
grand slam të US Open. “Një muaj
i rëndësishëm, pasi ka mjaft evente
që janë me peshë e ku duhet një
paraqitje e mirë. Këto do të jenë
sfidat e mia të para në fushat me
beton pas disa muajsh, ndaj dua të
shoh se si do të adaptohet trupi im.
Jam përgatitur mirë dhe jam në
formë të shohim se çfarë do të
ndodhë”, ka thënë Nadali.
Spanjolli këtë vit ka fituar në
Australian Open dhe Roland
Garros e kërkon të përsëritë të

njëjtën gjë edhe në US Open. “Të
shohim, pasi këtu ka shumë
konkurrencë. Nuk dua të
nxitohem, pasi fillimisht janë këto

dy turne Masters e më
pas është grand slam. S’dua që të
përsëritet skenari i Wimbledonit”,
ka shtuar Nadali. 

Nadali: S’dua të përsëritet e
njëjta situatë si në Wimbledon 

Pierre-Emerick Aubameyang
pritet të rikthehet në Premierë
Ligë, pas vetëm gjashtë muajve
të kaluar me Barcelonën. Duket
se me ardhjen e Robert

Lewandowskit sulmuesi nga
Gaboni nuk e ka vendin e lirë në
skuadrën katalanase. Oferta e
parë që ka ardhur për 33-
vjeçarin është nga Chelsea.

“Blutë” e Londrës po mendojnë
ta rikthejnë në Premierë Ligë
Aubameyangun, me Tomas
Tuchelin që kërkon të
ribashkohet edhe një herë me të.

Negociatat mes palëve kanë
filluar dhe duket se në Londër
janë shumë optimistë për këtë
lëvizje. Aubameyang u aktivizua
për katër vjet me skuadrën e

Arsenalit përpara se të
transferohej te Barcelona dhe kjo
lëvizje nuk do t’u linte një shije të
mirë “topçinjve”, duke parë edhe
rivalitetin e tyre me Chelsean.

Aubameyangu i tepërt te Barcelona, e ardhmja drejt Chelseat 

MUNCHEN, 4 GUSHT - Drejtori
sportiv i Bayern Munchenit,
Hasan Salihamidziq, ka bërë të
qartë se sulmuesi i Tottenham
Hotspurit, Harry Kane, nuk është
në listën e dëshirave të skuadrës
bavareze. Pas largimit të Robert
Lewandowskit te Barcelona,
sulmuesi anglez u sugjerua të
transferohej në Bayern për ta
mbushur vendin vakant të lënë
nga polaku. Megjithatë, nuk ka
pasur asnjë ofertë konkrete nga
Gjermania dhe tani Salihamidziq
ka shuar të gjitha dyshimet në
lidhje me interesimin e Bayernit
për Kanen. Kontrata e Kanes me
Tottenhamin përfundon në verën
e vitit 2024 dhe sulmuesi i
rrezikshëm nuk ka rinovuar me
klubin londinez. Megjithatë,
Bayern ende nuk do ta ndjekë
sulmuesin pasi po përpiqet t’i
ndjekë hapat e Manchester Cityt
dhe Liverpoolit të cilët zakonisht
luajnë pa një numër 9 tipik.
“Këto janë thashetheme. Tani për
tani ne po shkojmë në një rrugë
tjetër. Manchester City dhe
Liverpooli kanë qenë të
suksesshëm për vite të tëra pa një

sulmues me numër nëntë”, ka
thënë fillimisht Salihamdziq për
“Suddeutsche Zeitung”.
Kampionët në fuqi të Bundesligës
u detyruan ta linin Lewandowskin
të largohet pasi reprezentuesi
polak kërkoi një largim nga
“Allianz Arena”, por Salihamidziqi
beson se ata kanë mjaft
përforcime sulmuese për ta
mbushur boshllëkun e tij. Ata
morën Sadio Manen nga

Liverpooli për një çmim të
volitshëm prej 33.5 milionë
eurosh dhe, gjithashtu, kanë
lidhur Serge Gnabry me një zgjatje
të kontratës. “Ne mund të
zëvendësojmë katër lojtarë të
pothuajse të njëjtit kualitet për
katër pozicione. Kaq shumë cilësi
sulmuese janë të rralla në Evropë.
Tani është detyra e trajnerit dhe
ekipit të tij që ta moderojnë atë”,
ka shtuar Salihamidziq.

Salihamidziq: Bayerni nuk
jemi të interesuar për Kanen
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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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P R I S H T I N Ë

� Dr. Ernad Milaim Kosumi, shpall
të pavlefshme Licencën e Punës të
lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë
(MSH), me nr: KO-06567-01, Diploma
454 dt. 30.11.2016 Kosovë.

� Ida Cakolli shpall të pavlefshme
dëftesën e kl. -X- të Gjimnazit “Sami
Frashëri” Prishtinë.

� 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 <<
NJOFTIM  

për 
shuarje të biznesit

Në bazë të Ligjit për shoqëritë tregtare Nr.06/L-

016, nenit 112 dhe nenit 114 njoftojmë të gjithë

furnitorët dhe klientët si dhe palët tjera juridike

dhe fizike se aksionari i Shoqërisë me përgjegjësi

të kufizuar, Strong Group SH.P.K. me numër unik

identifikues: 811432971 me seli në Prishtinë,

Adresa: Ismajl Dumoshi Kati II, Hyrja Nr.6-1 ka

marrë vendim për shuarjen vullnetare të subjektit

afarist dhe ka caktuar likuidatorin e paanshëm

Nora Rahimaj me ID: 1173197388 me vendban-

im në Rruga: Hasan Prishtina Nr.38 Komuna:

Kamenicë me tel: 045/627-035  për zhvillimin e

procedurës së Likuidimit.  

Njoftohen të gjithë furnitorët dhe klientët si dhe

personat tjerë juridik dhe fizik që kanë interesa të

parealizuara dhe raporte kreditore-debitore në

këtë shoqëri që të paraqiten në afatin 30 ditor nga

data e shpalljes në gazetë.  
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