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Profesori
amerikan Edward
P. Joseph ka thënë
se nisma e
“Ballkanit të
hapur” minon
“Procesin e
Berlinit” dhe i jep
më shumë fuqi
ekonomike dhe
politike Serbisë. Ai
ka theksuar për
“Deutsch Welle” se
ambiciet
nacionaliste serbe
janë shqetësuese.
“Thelbi është se
nisma në vetvete,
pavarësisht prej
motiveve ose
qëllimeve, është
shumë
problematike”, ka
pohuar Joseph 
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JERUSALEM, 8 GUSHT - Kamionë të
ngarkuar me karburant hynë në
Gaza ditën e hënë më 8 gusht
pas një armëpushimi të
ndërmjetësuar nga Egjipti midis
Izraelit dhe militantëve të
Xhihadit Islamik, duke rritur
kështu shpresat se konflikti që
la dhjetëra palestinezë të
vdekur tashmë është drejt
fundit. 
Një gazetar i AFP-së në
pikëkalimin e mallrave për në
Gazën jugore pa kamionë të
ngarkuar me karburant që hynë
në enklavën palestineze, duke i
dhënë fund një mungese që
kishte bërë që stacioni i vetëm i
energjisë atje të mbyllej nga dita
e shtunë. 
Armëpushimi hyri në fuqi
mbrëmjen e së dielës, për t’i
dhënë fund dhunës që zgjaste
prej 3 ditësh mes ushtrisë
izraelite dhe militantëve
palestinezë në Gaza. Pasi hyri

në fuqi, armëpushimi i
ndërmjetësuar nga Egjipti u
respektua nga të dyja palët,
pavarësisht të shtënave
sporadike në orët e para të tij.
Të paktën 44 persona janë vrarë
në sulmet e fundit të ushtrisë
izraelitë në Gaza, 15 prej të
cilëve fëmijë, në përplasjen më

të dhunshme mes palëve që
prej majit të vitit të kaluar.
Udhëheqësit e ShBA-së dhe të
Kombeve të Bashkuara
vlerësuan arritjen e
armëpushimit dhe bënë thirrje
për respektimin e tij. Presidenti
amerikan Joe Biden kërkoi
gjithashtu që t’i vijojnë

furnizimet me karburante dhe
ndihma humanitare në Gaza.
Dhuna e fundit filloi me sulmet
izraelite në vendet në Rripin e
Gazës, për të cilat ushtria e saj
tha se po iu përgjigjej
kërcënimeve nga një grup
militant. Ajo u pasua me ditë
tensionesh pasi Izraeli arrestoi

një anëtar të lartë të Xhihadit
Islamik në Bregun Perëndimor.
Organizata e Xhihadit Islamik
është në linjë me Hamasin, por
shpesh vepron në mënyrë të
pavarur. Hamasi ka zhvilluar
katër luftëra me Izraelin që kur
mori kontrollin e Gazës në vitin
2007, përfshirë konfliktin në
maj të vitit të kaluar.
Izraeli ka thënë se ishte e
nevojshme të fillonte një
operacion "parandalues"
kundër Xhihadit Islamik, ndërsa
zyrtari diplomatik tha se grupi
kishte planifikuar një sulm me
snajper ose me raketa antitank.
Ushtria izraelite vrau dy
udhëheqës të lartë të Xhihadit
Islamik në Gaza, Taysir al-Jabari
dhe Khaled Mansour.
Zyrtari i lartë diplomatik izraelit
tha se Xhihadit Islamik i është
dhënë “një goditje shumë e
rëndë”, e cila “i kishte kthyer ata
dekada prapa”.

Rihapen rrugëkalimet në Gaza pas armëpushimit 
në mes të Izraelit dhe Xhihadit Islamik

KIEV, 8 GUSHT - Presidenti
ukrainas Volodymyr Zelensky
ka thënë se nëse Moska mban
referendume në zonat e
pushtuara të vendit të tij për
bashkimin me Rusinë nuk
mund të ketë bisedime me
Ukrainën apo aleatët e saj
ndërkombëtarë.
Zelensky tha në adresimin e
tij të vonë të natës së 7 gushtit
se Ukraina po qëndron fort
në pozicionin e saj për të mos

i dhënë asnjë territor Rusisë.
“Nëse pushtuesit vazhdojnë
rrugën e pseudo-
referendumeve, ata do të
mbyllin çdo shans për
bisedime me Ukrainën dhe
botën e lirë, të cilat qartë do
t’i duhen palës ruse në një
moment”, tha ai.
Trupat ruse dhe separatistët e
mbështetur nga Moska tani
mbajnë sipërfaqe të mëdha
territori në rajonin Donbas të

Ukrainës lindore dhe në
zonat jugore.
Zyrtarët e mbështetur nga
Rusia në të dyja zonat kanë
ngritur mundësinë e mbajtjes
së referendumeve për
bashkimin me Rusinë.
Zyrtarët rusë dhe ukrainas
mbajtën disa seanca
bisedimesh në mars, por u
arrit pak përparim, ku secila
palë fajësoi tjetrën për
ndërprerjen e kontakteve.

Zelensky përjashton bisedimet nëse Rusia mban 
referendume në zonat e pushtuara

TOKIO, 8 GUSHT - Sekretari i
Përgjithshëm i Kombeve të
Bashkuara, Antonio Guterres, bëri
thirrje që inspektorëve
ndërkombëtarë t’u jepet qasje në
centralin bërthamor të Zaporizhjas.
Kjo thirrje më 8 gusht e shefit të
OKB-së u bë pasi Ukraina dhe Rusia
shkëmbyen akuza lidhur me
granatimet gjatë fundjavës në
centralin më të madh bërthamor
në Evropë. “Çdo sulm në centralin
bërthamor do të ishte një akt i
vetëvrasjes”, tha Guterres në një
konferencë në Japoni.
Guterres i bëri këto komente pasi
gjatë fundjavës vizitoi Hiroshimën,
ku mbajti fjalim në 77-vjetorin e
sulmit të parë me bombë
bërthamore në botë.
Ukraina tha se granatimet e reja
ruse, që nisën më 6 gusht, kanë
dëmtuar tre sensorë të rrezatimit
dhe është lënduar një punëtor në
centralin bërthamor të
Zaporizhjas, që ishte dita e dytë e

grantimeve mbi këtë central.
Presidenti ukrainas Volodymyr
Zelensky ka akuzuar Rusinë se po
kryen “terror bërthamor” që, sipas
tij, duhet të nënkuptojë më shumë
sanksione ndërkombëtare, këtë
herë në sektorin bërthamor të
Moskës. “Nuk ka shtet në botë që
mund të ndihet i sigurt kur një shtet
terrorist sulmon një central
bërthamor”, tha Zelensky gjatë një
adresimi televiziv më 7 gusht.
Centrali bërthamor i Zaporizhjas
gjendet rreth 200 kilometra në
veriperëndim të Mariupolit, që
kontrollohet nga rusët. Ky central
ka qenë nën mbikëqyrjen ruse
qëkur trupat e Moskës e morën
nën kontroll në fillim të luftës, por
stafi ukrainas ka vazhduar të
operojë me centralin.
Autoritetet e instaluara nga Rusia
në këtë zonë kanë thënë se forcat
ruse kanë goditur centralin me
granatahedhës, duke dëmtuar
ndërtesat administrative dhe një

zonë afër një depoje. Ambasada
ruse në Uashington, po ashtu, ka
lëshuar një deklaratë duke fajësuar
“nacionalistët ukrainas” për këtë
dëm.
Luftimet në Zaporizhja kanë
alarmuar botën.
Guterres tha se Agjencia

Ndërkombëtare për Energji
Bërthamore (IAEA) duhet të ketë
qasje në këtë central. “Ne
mbështesim plotësisht AIEA-n në
përpjekjet e saj në lidhje me
krijimin e kushteve për stabilizimin
e centralit”, tha Guterres. 
Shefi i IAEA-s, Rafael Mariano

Grossi, paralajmëroi më 6 gusht se
sulmet e fundit “paraqesin një
rrezik shumë real për katastrofë
bërthamore”.
Grossi u bëri thirrje të gjitha palëve
në konflikt që të “tregojnë
përmbajtje” pranë këtij centrali
bërthamor.

Guterresi kërkon qasje të inspektorëve 
ndërkombëtarë në centralin e Zaporizhjas
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PRISHTINË, 8 GUSHT - Kryetari i
AAK-së, Ramush Haradinaj,
është takuar me presidentin e
Shqipërisë, Bajram Begaj, me
të cilin ka biseduar rreth
temave me interes të
përbashkët për qytetarët e të
dyja vendeve. “Me presidentin
e Republikës së Shqipërisë,

Bajram Begaj, zhvilluam sot
një bisedë të hapur dhe
vëllezërore për situatën
politike në rajon dhe për temat
me interes të përbashkët për
qytetarët e të dy vendeve.
Shpreha gatishmërinë time
për bashkëpunim të ngushtë
në shërbim të interesit të

përbashkët kombëtar.
Bashkëpunimi bilateral mes
dy vendeve dhe sinqeriteti në
bashkëpunim me aleatët tanë
të sigurisë, të prirë nga Shtetet
e Bashkuara të Amerikës, është
më jetik se asnjëherë më parë”,
ka shkruar Haradinaj në
“Facebook”.

Haradinaj takon presidentin e Shqipërisë: Të bashkëpunojmë në shërbim të interesit kombëtar

PRISHTINË, 8 GUSHT - Në komunat
veriore të Kosovës, më 31 korrik,
pati rrezik për përshkallëzim të
situatës në konflikt të
armatosur, “për shkak të frikës
së injektuar nga Beogradi dhe
për shkak të planeve të bëra në
Rashkë dhe në Beograd”. Kështu
ka thënë kryeministri i Kosovës,
Albin Kurti, në një intervistë për
“Radion Evropa e Lirë”. Sipas tij,
barrikadat që u vendosën në
rrugët e veriut, në kundërshtim
të zbatimit të vendimit për

targat dhe dokumentet hyrëse
për shtetasit serbë, ishin të
pozicionuara në atë mënyrë që
të qëllohej me armë mbi
automjete dhe njerëz që kalojnë
në atë zonë. 
Kurti ka thënë se nuk do të
diskutojë lidhur me vendimet
për targat dhe dokumentet
hyrëse në takimin që do ta ketë
me presidentin serb Aleksandër
Vuçiq më 18 gusht në Bruksel.
“Ne nuk kemi një njoftim zyrtar
mbi agjendën. Por, ajo çfarë

kemi shkëmbyer gjatë
komunikimit me Josep
Borrellin, që është njëkohësisht
edhe zëvendëspresident i
Komisionit Evropian, është se
duhet ta synojmë dialogun për
marrëveshje - jo dialogun për
dialog, por dialogun për
marrëveshje - që kjo
marrëveshje duhet të jetë
ligjërisht e obligueshme dhe
përveç kësaj një marrëveshje, e
cila e bën normalizimin e plotë,
duke e pasur në qendër njohjen

reciproke. Në këtë kuptim, unë
jam i interesuar që më 18 gusht
të diskutojmë hapur mbi
elementet përbërëse të kornizës
së përgjithshme të marrëveshjes
që duam ta arrijmë me dialog”,
ka deklaruar Kurti. Sipas tij, në
mënyrë që më 1 shtator të
shmangen tensionet e 31
korrikut, faktorët
ndërkombëtarë “duhet ta
zmbrapsin Beogradin në qasjen
e tij destruktive ndaj Kosovës”. 
Kryeministri ka bërë me dije se

ka dyshime për infiltrime nga
Rusia pasi, sipas tij, Kremlini po
dëshiron ta përdorë Serbinë si
platformë për ta destabilizuar
Ballkanin dhe, në veçanti, për ta
sulmuar Kosovën. Sa i përket
marrëveshjes për Asociacionin
për Komunat me Shumicë
Serbe, ai ka thënë se
organizimet që bashkojnë
komunat me veçanti gjeografike
apo ekonomike janë të
nevojshme, por jo ato në bazë të
etnisë.

Kurti: Duhet ta synojmë dialogun për
marrëveshje, jo dialogun për dialog

PRISHTINË, 8 GUSHT - Ministria e
Shëndetësisë ka njoftuar se në
24 orët e fundit, pas 1 125
testimeve, janë konfirmuar 331

raste të reja me Covid.
Në këtë 24 orësh kanë vdekur
edhe dy presona si pasojë e këtij
virusi.

918 persona janë shëruar në
këtë periudhë kohore. Raste
aktive me Covid janë 7 399,
ndërkaq 88 pacientë janë të

spitalizuar nga Covid-19, sipas
raportimeve e datës 8 gusht 2022
nga klinikat e QKUK-së dhe
spitalet e përgjithshme.

Dy të vdekur dhe 331 raste të reja me Covid
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PRISHTINË, 8 GUSHT - “Serbia do të
përfitojë gjithmonë më shumë
se të tjerët. Ky është një tjetër
gabim thelbësor i ‘Ballkanit të
hapur’. Mbështetësit e saj flasin
sikur të gjitha ekonomitë e
rajonit kanë të njëjtat përmasa
dhe tipare. Ato nuk janë njësoj.
Për shembull, ekonomia e
Serbisë është rreth 14 herë më e
madhe se ajo e Malit të Zi”.
Kështu ka thënë profesori dhe
eksperti amerikan, Edward
Joseph. Ai në një intervistë për
“Deutsch Welle” ka deklaruar se
nisma “Ballkani i hapur” minon
Procesin e Berlinit. Sipas tij,
“Ballkani i hapur” nuk është
vetëm një shpërqendrim nga
problemet thelbësore të rajonit,
por është një rrezik që, sipas tij,
mund të çojë në përkeqësimin e

këtyre problemeve politike.

Z. Joseph, ju keni një përvojë të
gjatë pune në vendet e Ballkanit
Perëndimor. Si e konsideroni
nismën “Ballkani i hapur”?
Edward Joseph: Pyetja juaj vjen
në kohën e duhur. Anëtarët e
Senatit të ShBA-së sapo kanë
prezantuar legjislacionin për
Ballkanin, që përfshin
propozimin për “vlerësimin e
nismave bashkëpunuese
rajonale, siç janë nisma “Ballkani
i hapur” dhe “Tregu i Përbashkët
Rajonal i Ballkanit Perëndimor”.
Rreziqet e “Ballkanit të hapur”
nuk janë kuptuar mirë, edhe pse
ato janë të qarta për shumë
njerëz në Ballkan. Po, unë kam
shërbyer për rreth 12 vite në
rajon, duke përfshirë vitet e

luftës në të gjitha vendet e
konflikteve. Si shumë të tjerë në
rajon, unë vërej dinamikë e
zhvillime, veçanërisht në
diskursin e nacionalizmit të
“Serbisë së Madhe”, të çuar
përpara nga presidenti
Aleksandër Vuçiq dhe të
deleguarit te tij, nën flamurin
“Bota Serbe”. Nisma “Ballkani i
hapur” nuk është vetëm një
shpërqendrim nga problemet
thelbësore të rajonit, të cilat janë
politike, por në fakt është një
rrezik që mund të çojë në
përkeqësimin e këtyre
problemeve politike. Problemet
e “Ballkanit të hapur” mund t’i
përmbledhim në këtë formë:
“teori e dyshimtë, strukturë
naive dhe pasoja të rrezikshme”.
Po nis me teorinë e pretenduar
për “Ballkanin e hapur”: “Tregtia
është e barabartë me besimin”.
Kështu e përshkruaj unë.
Fatkeqësisht, kjo teori bie ndesh
me realitetin. Mjafton të shikoni
agresionin e tërbuar rus ndaj
Ukrainës. Deri më 24 shkurt,
Rusia dhe Ukraina kishin një
bashkëpunim gjigant tregtar, me
vlerë afro 10 miliardë dollarë në
eksport-importe. Ndërkohë që
flasim, Kina po dirigjon manovra

agresive ushtarake ndaj Tajvanit,
një vendi që eksporton mallra në
vlerë rreth 273 miliardë dollarë
drejt Kinës, ku përfshihen edhe
gjysmëpërçuesit elektrikë. Kina
është partneri tregtar nr. 1 i
Tajvanit, duke mbizotëruar 1/3 e
ekonomisë vendase.
Sipas teorisë së “Ballkanit të
hapur”, të gjithë këto vende
duhet të ishin në paqe.
Përkundrazi, ata ose janë në
luftë, ose në hapat drejt një lufte.
Mbështetësit e “Ballkanit të
hapur” duhen pyetur për të
dhënë një shpjegim rreth kësaj
logjike.
Në vend të konceptit “tregtia
është e barabartë me besimin”
unë ofroj një përfundim krejt të
ndryshëm: ndikimi i tregtisë
varet nga tiparet e një regjimi,
nëse është regjim demokratik
ose autokratik/autoritar. Nëse
bëhet tregti mes demokracive të
orientuara nga Perëndimi,
atëherë po, ka përfitime politike.
Por nëse autokracitë, veçanërisht
ato si Rusia, Kina dhe po, si
Serbia nën udhëheqjen e
Aleksandër Vuçiq të cilat kanë
ambicie territoriale dhe politike
dhe destabilizojnë fqinjët e tyre
drejtojnë tregtinë, atëherë ka një

mosbesim në rritje, dhe aspak
besim. Serbia është partneri nr.
1 i Malit të Zi, për importet dhe
eksportet. E besoni këtë?
Ekziston një mosbesim i gjerë
ndaj “Ballkanit të hapur”,
veçanërisht në mesin e atyre që
rrezikohen nga agresioni serb.
Mund t’iu them se pasi kam
vizituar 5 shtete të rajonit,
zyrtarë të një shteti që është
pjesë e nismës e pranojnë
qartazi faktin, se Vuçiqi po
ndërton një pushtet agresiv dhe
anti-demokratik. Përkrahësit e
“Ballkanit të hapur” duhet të
përballen dhe të marrin në
konsideratë faktin se ngado ka
kundërshtim dhe mosbesim për
këtë nismë. Sa i përket
“sondazheve” që gjoja tregojnë
mbështetje të gjerë për nismën,
mjafton të kontrolloni mënyrën
se si janë formuluar pyetjet
sipas të cilave “Ballkanit të
hapur” është vetëm nismë
pozitive. Nuk ka asnjë mundësi
për të shprehur pakënaqësitë
apo ndonjë alternativë tjetër.

Në këndvështrimin tuaj, a është
kjo nismë e strukturuar apo një
“ide në ajër”?
Edward Joseph: Nuk dua që ta

‘Ballkani i hapur’ minon Procesin 
e Berlinit, ambiciet nacionaliste 

serbe janë shqetësuese
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INTERVISTË ME PROFESORIN AMERIKAN EDWARD JOSEPH

Profesori amerikan Edward P. Joseph ka
thënë se nisma e “Ballkanit të hapur” minon
“Procesin e Berlinit” dhe i jep më shumë
fuqi ekonomike dhe politike Serbisë. Ai ka
theksuar për “Deutsch Welle” se ambiciet
nacionaliste serbe janë shqetësuese. “Thelbi
është se nisma në vetvete, pavarësisht 
prej motiveve ose qëllimeve, është shumë
problematike”, ka pohuar Joseph
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përkufizoj këtë nismë në
asnjërën formë, sepse nuk dua
të sugjeroj që krijuesit apo
mbështetësit e “Ballkanit të
hapur’ janë në vetvete “në ajër”.
Thelbi është se nisma në
vetvete, pavarësisht motiveve
ose qëllimeve është shumë
problematike.

Pjesë e kësaj nisme, deri tani,
janë Shqipëria, Serbia dhe
Maqedonia e Veriut. Shtetet e
Malit të Zi, Kosovës dhe Bosnje
Hercegovinës nuk kanë pranuar
të jenë pjesë e saj. E konsideroni
këtë një projekt jo-
gjithëpërfshirës?
Edward Joseph: E kam shprehur
edhe më herët se pse
Maqedonia e Veriut dhe
Shqipëria e pranojnë “Ballkanit
të hapur”: sepse ato nuk
kërcënohen drejtpërdrejt nga
ambiciet nacionaliste serbe, të
shpërfaqura nga Vuçiq. “Bota
serbe” nuk ka të bëjë me
Shqipërinë ose Maqedoninë e
Veriut. Në mënyrë
ekstravagante, Vuçiqi u thotë
maqedonasve se ai nuk e sfidon
gjuhën e tyre (siç bëjnë
bullgarët), por Vuçiqi mbështet
përpjekjet që minojnë
identitetin e Malit të Zi. Është e
qartë si kristali: nacionalizmi
serb është kërcënim për
malazezët, jo për maqedonasit,
edhe pse këta të fundit e
kuptojnë mjaft mirë se si
“Ballkani i hapur” do ta
përforcojë nacionalizimin serb
të Vuçiq.

Në një intervistë të dhënë pak
ditë më parë, presidenti i Malit të
Zi, Milo Gjukanoviq, deklaroi se
nisma “Ballkani i hapur” do të
përfundonte me zhbërjen e Malit
të Zi, Kosovës, Maqedonisë së
Veriut dhe Bosnje Hercegovinës.
Si e komentoni këtë deklaratë?
Edward Joseph: Më duket
domethënëse për një arsye
madhore: konfirmon realitetin
që mbështetësit e “Ballkanit të
hapur” injorojnë: kundërshtitë e
forta. Nuk ka rëndësi se çfarë
mendimi keni për Gjukanoviqin
ose Albin Kurtin, ose për
udhëheqësit boshnjakë apo
kroatë që ndajnë shqetësime të
ngjashme.
Më e rëndësishmja është që ka
një oponencë të fortë ndaj një
nisme për të cilën mbështetësit
e saj thonë se ka të bëjë “vetëm
me krijimin e vendeve të punës
dhe fuqizimin e ekonomisë”.
Mbështetësit e saj duhet t’i
bëjnë vetes një pyetje: pse
kundërshtohet kaq shumë
nisma jonë (gjoja) dashamirëse?
Pse e kundërshtojnë atë?
Përgjigjja do të ishte: atëherë
nëse ka kaq shumë kundërshti,
nisma s’mund të jetë krejtësisht
dashamirëse. Këto shqetësime
duhet të jenë legjitime.
Mbështetësit duhet të dëgjojnë

kundërshtitë e skeptikëve në
rajon, në vend që t’i shtyjnë ata
për ta pranuar këtë nismë.

Udhëheqësit e shteteve që janë
pjesë e nismës, e konsiderojnë
“Ballkanin e hapur” si një nismë
nga e cila do të përfitojnë vendet
dhe qytetarët e tyre. Nëse flasim
me terma ekonomikë por dhe
politikë, cili shtet përfiton më
shumë?
Edward Joseph: Serbia do të
përfitojë gjithmonë më shumë
se të tjerët. Ky është një tjetër
gabim thelbësor i “Ballkanit të
hapur”. Mbështetësit e saj flasin
sikur të gjitha ekonomitë e
rajonit kanë të njëjtat përmasa
dhe tipare. Ato nuk janë njësoj.
Për shembull, ekonomia e
Serbisë është rreth 14 herë më e
madhe se ajo e Malit të Zi.
Ekonomia e Serbisë është rreth
2 herë më e madhe se
ekonomitë e Shqipërisë dhe
Maqedonisë së Veriut, të marra
së bashku. Serbia do të përfitojë
gjithnjë më shumë se sa fqinjët
e saj dhe do të jetë në gjendje të
prodhojë mallra me vlerë të
lartë eksporti, duke u bërë
kështu akoma më dominuese.
Kjo fuqi ekonomike përkthehet
në fuqi politike. Shihni
Gjermaninë në Bashkimin
Evropian dhe do ta kuptoni.
Kujtoni që fqinjët e Gjermanisë,
si për shembull Franca, ishin të
shqetësuar për fuqinë
ekonomike gjermane edhe pas
përfundimit të Luftës së Dytë
Botërore. Franca dhe shtetet e
tjera evropiane nuk donin që
Gjermania të kishte akses te
qymyri dhe resurset e tjera.
Franca nuk pranoi një nismë
“Evropa e hapur” me
Gjermaninë, derisa u sigurua që
marrëdhëniet tregtare do të
zhvilloheshin nën një ombrellë
të barabartë e gjithëpërfshirëse.
Ajo strukturë ishte baza e
Bashkimit Evropian që ne
njohim sot. Gjermania
konsolidoi demokracinë që ne
njohim dhe respektojmë sot.
Një luftë mes Francës dhe
Gjermanisë do të ishte e
pamendueshme në ditët tona.
Por dhuna, madje dhe lufta, nuk
është e pamendueshme mes
Serbisë ose mbështetësve të saj,
dhe vendeve të tjera të Ballkanit.
T’i japësh më shumë pushtet një
shteti autokratik si Serbia nën
udhëheqjen e Vuçiqu, është
papërgjegjshmëri. Do të ishte
ndryshe nëse Serbia do të ishte
demokraci e përkushtuar, që
përqafon rendin e Perëndimit.
Çka është e logjikshme, është
ndjekja e një modeli
bashkëpunimi ekonomik nën
një ombrellë më të gjerë. Në këtë
rast, një ombrellë që këmbëngul
në respekt reciprok,
gjithëpërfshirje, vlera të BE-së
dhe një shtet mbikqyrës
gjithëpërfshirës si Gjermania.

Nga këndvështrimi juaj, a e
minon “Ballkani i hapur”
nismën e “Procesit të Berlinit”?
Edward Joseph: Sigurisht që e
minon! “Ballkani i hapur” është
një nismë konkurruese e disa
nismave të tjera në rajon,
përfshirë “Procesin e Berlinit”,
CEFTA-n, dhe Këshillin e
Bashkëpunimit Rajonal, që
ndihmon në koordinimin dhe
promovimin e hapave konkretë.
Ka pasur arritje, si marrëveshja
e Roaming. Shtetet e Bashkuara
mund të ofrojnë energjinë dhe
entuziazmin e tyre për
bashkëpunimin ekonomik
brenda “Procesit të Berlinit”, për
shembull. SHBA mund të
katalizojë progresin brenda një
strukture që kërkon respektin
reciprok dhe nuk lejon
bullizmin dhe ndasitë. Dhe kjo
është në të njëjtën linjë me
konceptin e suksesshëm që çoi
në krijimin e BE-së.

A është ShBA-ja mbështetëse e
kësaj nisme dhe, nëse po, në
ç’formë?
Edward Joseph: ShBA-ja po e
mbështet fuqishëm “Ballkani i
hapur” në mënyra të dukshme,
përfshirë eventin në Ohër, dhe
në përpjekje të ndryshme
diplomatike. Di që zyrtarë të
rajonit kanë ndarë shqetësimet
e tyre me zyrtarët amerikanë,
duke përfshirë shqetësime
serioze në lidhje me sigurinë e
kërcënuar, duke i dhënë Serbisë
së drejtuar nga Aleksandër
Vuçiqi më shumë fuqi
ekonomike dhe duke e
konsideruar Vuçiqi si një
‘partner’, kur ai kundërshton
hapur sanksionet e vendosura
ndaj Rusisë nga ShBA dhe BE.
Është e vërtetë që ka përfitime
madhore ekonomike për të
çuar përpara një Treg të
Përbashkët Rajonal, duke
lehtësuar pengesat. Por këto
përfitime mund të merren nga
nisma të tjera dhe më të
arsyeshme se “Ballkanit të
hapur”. Në të njëjtën kohë, aty
ku ka dyshime rreth qëllimit që
kanë fqinjët, do të ketë hezitime
për ta përqafuar këtë nismë. Një
zyrtar i rajonit shprehu
shqetësimin për armët që po
hynin në vendin e tij nga Serbia,
për shkak të tensioneve
politike.
Ky është një tjetër detaj që
mbështetësit e “Ballkanit të
hapur” harrojnë: nëse mund të
ketë më shumë konflikte si
pasojë e tensioneve të
përshkallëzuara që nxit kjo
nismë, atëherë do të dëmtohet
perspektiva ekonomike e
rajonit dhe qytetarët do të
vijojnë të braktisin vendet e
tyre. Shumë pak flitet nga
mbështetësit e “Ballkanit të
hapur” rreth luftës ndaj
korrupsionit. Njëri prej tyre

pretendoi se investuesit e huaj
do të kërkojnë sundimin e ligjit
dhe kontrollet kundër
korrupsionit. Qartësisht kjo nuk
është e vërtetë duke parë sasinë
e investimeve të huaja në Serbi,
dhe mungesën e kërkesës për
sundimin e ligjit. Pyeta një
biznesmen me eksperiencë nga
rajoni rreth kësaj teme dhe më
shpjegoi se shumica e
bizneseve këmbëngulin në
zgjidhjen e mosmarrëveshjeve -
për shembull shkeljen e
kontratave jashtë sistemit
juridik serb, në arbitrazhin
ndërkombëtar. Pra duket se
mund të ketë investime të huaja
edhe në një sistem të
korruptuar.

Skepticizmi rreth kësaj nisme
lidhet edhe me pretendimet se
ajo “mund të jetë frymëzuar”
nga ndikimi rus. Cili është
opinioni juaj rreth kësaj
çështjeje?
Edward Joseph: Çka është
domethënëse rreth
pozicionimit rus në “Ballkanin e
hapur” është mbështetja.
Lavrovi shprehu hapur
mbështetjen e Rusisë ndaj kësaj
nisme. “Sputnik Serbia” ka
publikuar shumë artikuj me
tituj shumë mbështetës ndaj
‘Open Balkans’. Rusia i kupton
fare mirë efektet e kësaj skeme
për Beogradin dhe Vuçiq, jashtë
sistemit të vlerave të Bashkimit
Evropian.

Si e shihni të ardhmen e
“Ballkanit të hapur”?
Edward Joseph: Kjo varet nga
mençuria e liderëve të rajonit,
të SHBA dhe BE. Nëse ata do ta
kuptojnë se sfidat e rajonit kanë
natyrë politike - madje edhe
problemet ekonomike - ata nuk
do ta mbështesin një regjim që i
rëndon problemet politike.
Është e rëndësishme të merret
mendimi i ekspertëve si për
shembull Banka Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim
(BERZh). Në analizimin e
situatës politike të Bosnjës,
BERZh-i thekson problemet
politike, pengesë e krijuar nga
Marrëveshja e Dejtonit.
Në fakt, Bosnje Hercegovina i
gëzon “katër liritë” e
promovuara nga “Ballkani i
hapur”. Për më shumë se dy
dekada, ka pasur liri në lëvizjen
e njerëzve, mallrave,
shërbimeve dhe kapitalit. Një
boshnjak në Sarajevë mund të
hapë një biznes në Banja Luka
dhe një serb anasjelltas. E njëjta
gjë me kroatët.
Të njëjtat “pretendime magjike”
rreth “Ballkanit të hapur” u
ngritën edhe rreth tregtisë me
Bosnje Hercegovinën: “sa më
shpejt që të bëjnë tregti, ata do të
përqendrohen tek fitimi i parave
dhe do të harrojnë çdo ndasi”.
Përkundrazi, siç vëren BERZh-i,

ekziston një pengesë e rëndë
ekonomike si pasojë e
Marrëveshjes së Dejtonit, e cila
mbështetet në ndarjen etniko-
territoriale të vendit dhe të
drejtat e ndërlikuara politike. Kjo
kërkon një strategji serioze
politike, jo vetëm për Bosnje
Hercegovinën, por për të gjithë
rajonin. Ne e propozuam këtë në
janar, në raportin SAIS-Woodrow
Wilson, të quajtur “Nga kriza, në
konvergjencë: Si ta trajtojmë
burimin e paqëndrueshmërisë
së Ballkanit”.

A është ndikimi rus në Ballkan
një kërcënim serioz, në kontekstin
e pushtimit rus të Ukrainës?
Edward Joseph: Ndikimi i Rusisë,
ndikimi i Kinës por edhe ndikimi
i Hungarisë janë kërcënime
serioze. Të gjitha ndikimet e
regjimeve anti-demokratike janë
faktorë negativë në Ballkan.
Problemi është të njohim se nga
buron kjo dobësi: vetëm një
shtet i rajonit, Serbia, refuzon
rendin e Perëndimit për rajonin.
Kjo është arsyeja se pse regjimi i
udhëhequr nga Vuçiqi është i
lidhur me Hungarinë, Kinën dhe
Rusinë.
Siç e shpjeguam në raportin tonë
të janarit SAIS-Wilson Center,
“avantazhi” i Serbisë ndaj
Kosovës lidhet me faktin se
Kosova nuk është njohur ende si
shtet nga katër vende anëtare të
NATO-s: Spanja, Sllovakia,
Rumania dhe Greqia. Ne madje e
shpjegojmë lidhjen mes
problemit të avantazhit serb
ndaj Kosovës dhe
mosmarrëveshjes së hidhur mes
kroatëve dhe boshnjakëve. Nuk
është një mister: kroatët dhe
boshnjakët do të jenë gjithnjë në
mosmarrëveshje për aq kohë sa
serbët e Bosnjës, të fuqizuar nga
Beogradi, do ta refuzojnë Bosnje
Hercegovinën.
Ne propozuam një mënyrë
praktike për të trajtuar çështjen e
ambicieve nacionaliste serbe, të
shprehura nën udhëheqjen e
Vuçiqit si “Bota serbe”. Ky
propozim ofron parakushtet për
trajtimin e vështirësive në
Bosnjë-Hercegovinë, Mal të Zi
dhe sigurisht, Kosovë.
Fatkeqësisht, “Ballkani i hapur” i
çon gjërat në drejtimin e
kundërt, duke legjitimuar
Aleksandar Vuçiqi si “partner”,
edhe pse ai mbështet hapur
Rusinë dhe nënshkruan
marrëveshje energjie me mikun
e tij, Putin. Ka dy zgjedhje për
Ballkanin: adresimi i problemit
të “avantazhit” serb ndaj Kosovës
dhe fqinjëve të saj, që
shfrytëzohet nga një autokrat si
Vuçiqi ose të pretendosh se
Aleksandër Vuçiqi është një
‘partner’, i cili papritmas do të
sillet si demokrat, nëse Serbia
fiton qasje tek të njëjtët fqinjë
që rrezikohen nga Beogradi.
/DW/
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FERIZAJ, 8 GUSHT - Drejtori i
Drejtorisë së Bujqësisë dhe
Pylltarisë në Ferizaj, Burim
Bajrami, ka vizituar fermerët
Ruzhdi Murseli dhe Ardiana
Avdyli në fshatin Komogllavë,
ku po zbatohet projekti për
montimin e 155 serrave 50m2
dhe 10 serrave 300m2,
përkrahje dhënë fermerëve

ferizajas nga Drejtoria e
Bujqësisë dhe Pylltarisë në
komunën e Ferizajt.
Me këtë rast, drejtori Bajrami
tha se kjo mbështetje do të
vijojë për të mundësuar
zhvillim më të madh dhe
qëndrueshmëri në
veprimtarinë e tyre për fermerët
ferizajas. Ai shtoi se Drejtoria e

Bujqësisë dhe Pylltarisë mbetet
e përkushtuar t’u gjendet pranë
fermerëve ferizajas si me këtë
mbështetje, po ashtu edhe me
dhjetëra skema subvencionesh
bujqësore dhe përkrahje me
pajisje që ky sektor i
rëndësishëm ekonomik të
njohë ritëm zhvillimi të
qëndrueshëm.

Vazhdon zbatimi i projektit për montimin e serrave në Ferizaj

FERIZAJ, 8 GUSHT - Policia
Rajonale e Ferizajt ka
ndërmarrë një sërë aktivitetesh
për identifikimin e
kundërvajtësve të ndryshëm në
komunikacion me qëllim të
parandalimit të aksidenteve.
Sipas një njoftimi, thuhet se në
kuadër të këtyre aktiviteteve
policia rajonale e Ferizajt gjatë
javës që shkoi ka shqiptuar 1 600
gjoba për kundërvajtje.
Në njoftim thuhet se nga
mosrespektimi i shpejtësisë së
kufizuar janë shqiptuar 550
gjoba, ndërsa për tejkalim në
vijë të plotë apo vend të ndaluar
37 gjoba.
Gjithashtu, bëhet me dije se
katër gjoba janë shqiptuar për
drejtuesit të cilët janë kyçur në
mënyrë të parregullt në rrugën

kryesore, tri gjoba për ata që
kanë drejtuar automjetin nën
ndikimin e alkoolit dhe për
mosrespektim të urdhrit të
policit dy gjoba. “Për drejtimin e
automjetit pa patentë shofer, 30

gjoba. Për kalimin e afatit të
regjistrimit të automjeteve, 36
gjoba. Për gjendje jo të rregullt
teknike të automjetit, 5 gjoba.
Për xhamat e errët, vendosjen e
foljes ose materialit tjetër, 30

gjoba. Për drejtimin e
motoçikletës pa regjistrim, 2
gjoba. Motoçikletë e
konfiskuara, 1”, thuhet në
njoftim.
Për drejtuesit të cilët nuk e kanë

vendosur rripin e sigurimit janë
shqiptuar gjithsej, 204 gjoba dhe
për përdorimin e telefonit gjatë
ngasjes, 88 gjoba. “Kundërvajtje
të tjera, bazuar në ligjet në
fushën e trafikut rrugor, 608
gjoba”, thuhet tutje në njoftim.
Policia Rajonale e Ferizajt po
ashtu ka bërë me dije se 23
shoferëve ua ka marrë patentë
shoferin. E sa iu përket
aksidenteve, javën që lamë pas
janë shënuar gjithsej 62
aksidente, 23 me lëndime dhe 39
me dëme materiale. Policia
Rajonale e Ferizajt ka bërë me
dije se do t’i vazhdojë aktivitetet,
me synim parandalimin e
aksidenteve në komunikacionin
rrugor dhe u bën thirrje
shoferëve që të bëjnë kujdes në
komunikacionin rrugor.

Policia në Ferizaj për një javë 
shqiptoi 1 600 gjoba

GJILAN, 8 GUSHT - Drejtoria e
Shëndetësisë dhe Mirëqenies
Sociale në Gjilan ka bërë me dije
se më 10 gusht do të fillojë faza e
dytë e dezinsektimit hapësinor
dhe do të zgjasë deri më 15 gusht.
Drejtoresha e Shëndetësisë,
Aurorë Osmani, ka njoftuar se
dezinsektimi do të bëhet nga ora
19:30 deri në orën 24:00, ndërkaq
ka kërkuar nga qytetarët që gjatë
kësaj kohe t’i mbajnë dritaret e
mbyllura që të mos futen
mushkonjat (insektet) brenda.
“Faza e dytë e dezinsektimit
fillon nga lagjja ‘Zabeli’,
gjegjësisht nga kolektori ku
zakonisht është burim i
mushkonjave dhe insekteve të
tjera, për të vazhduar përgjatë

lumit Mirusha në të dyja anët e
tij deri afër hotelit ‘Kristal’. Po
ashtu, do të përfshihen lagjet

Reshat Ymeri e Dheu i Bardhë.
Në ditët në vijim do të
përfshihen lagjet Dardania,

Kodra e Dëshmorëve, Arbëria si
dhe tërë lagjet e hapësirat e tjera
të qytetit”, ka thënë Osmani.

Drejtoresha e Shëndetësisë ka
theksuar se në zonat rurale ku ka
potencial të lartë të zhvillimit të
mushkonjave (insekteve),
sidomos rreth lumenjve, do të
bëhet dezinsektimi në këto
fshatra: Malishevë, Uglar,
Pogragjë, Dobërçan, Përlepnicë,
Livoçi i Epërm, Livoç i Poshtëm,
Cërrnicë, Lladovë, Zhegër,
Llashticë dhe Velekincë. Në rast
të kushteve të pafavorshme
klimatike (shi, erë e fortë) punët
do të shtyhen deri në ditën e
ardhshme me mot të mirë dhe
vazhdojnë sipas orarit të
paraparë. Ndryshe, faza e parë e
dezinsektimit hapësinor është
realizuar më 18 korrik, e cila ka
zgjatur gjashtë ditë.

Më 10 gusht në Gjilan nis faza e dytë 
e dezinsektimit hapësinor

Malishevë, 8 gusht - Komuna e
Malishevës, përkatësisht
Drejtoria e Urbanizmit, e ka
detyruar operatorin
ekonomik, i cili është duke
ndërtuar rrugën Malishevë -
Banjë, që t’i eliminojë defektet
që janë gjetur në asfaltimin e
rrugës. 
Me këtë rast, komuna i
paralajmëron të gjithë
operatorët që kryejnë punime,
se nuk do të tolerohen

mangësitë apo defektet në
realizimin e projekteve.
Drejtori i Drejtorisë së
Urbanizmit në komunën e
Malishevës, Avdi Morina, që së
bashku me zyrtarët përgjegjës
komunalë i ka inspektuar
punimet që janë duke u kryer
në rrugën Malishevë - Banjë,
ka deklaruar se “në asnjë
mënyrë dhe tek asnjë operator
nuk do të lejohen lëshime të
tilla gjatë realizmit të

projekteve”.
Sipas drejtorit Morina,
“operatori ekonomik nuk e ka
realizuar projektin sipas
kritereve dhe, si pasojë, janë
shfaqur disa defekte në këtë
rrugë, andaj e kanë detyruar
operatorin që t’i eliminojë të
gjitha defekt, ta bëjë
gërryerjen e tërësishme të
rrugës dhe ta shtrojë përsëri
me asfalt (shtresën e dytë)
rrugën në tërësi”.

Komuna detyron operatorin t’i eliminojë defektet në rrugën Malishevë - Banjë
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PRISHTINË, 8 GUSHT - Në
Klinikën e Psikiatrisë të
Qendrës Klinike
Universitare të Kosovës, në
gjashtëmujorin e parë të
vitit 2022, ndihmë
mjekësore në ambulancën
psikiatrike për të rritur
kanë kërkuar 4450 pacientë,

ndërsa janë pranuar për
trajtim të mëtejmë 362
raste. 
Raste urgjente kanë qenë 1
257, vizita ambulatore
psikiatrike për fëmijë dhe
adoleshentë 1 652. 
Vizita diagnostike
psikologjike për të rritur

kanë qenë 571, kurse vizita
diagnostike psikologjike
për fëmijë dhe adoleshentë
771. 
Sa iu përket shërbimeve
pedagogjike në Shërbimin e
Psikiatrisë për Fëmijë dhe
Adoleshentë gjithsej janë
kryer 306 shërbime.

Për gjashtë muaj mbi 4 000 pacientë kërkuan ndihmë në Psikiatri 

Faton DËRMAKU

PRISHTINË, 8 GUSHT - Ambasadori
i BE-së në Kosovë, Tomas
Szunyog dhe shefja e UNICEF-it
në Kosovë, Nona Zicherman, u
kanë dorëzuar të hënën në
Prishtinë 230 pajisje tabletë
punëtorëve socialë të 40
qendrave për punë sociale që
veprojnë në Kosovë. Furnizimi
me këto pajisje të TI-së është një
nga aktivitetet e projektit të
financuar nga BE-ja dhe të
zbatuar nga UNICEF-i me vlerë
5 milionë euro, gjë që po
ndihmon në zvogëlimin e
ndikimit të pandemisë Covid-19
në jetën e fëmijëve dhe familjeve
në Ballkanin Perëndimor dhe
Turqi.
Këta tabletë do t’u mundësojnë

punëtorëve socialë të ofrojnë
përgjigje më të mira dhe më të
shpejta ndaj nevojave të
fëmijëve dhe prindërve të tyre,
duke përfshirë edhe
komunikimin në internet, si dhe
mësimnxënien praktike në
punë. “Punëtorët socialë janë
shpesh pika e parë e kontaktit
për anëtarët më të cenuar të
shoqërisë dhe luajnë rol kyç për
të siguruar që atyre t’u ofrohet
mbrojtja e duhur. Prandaj, është
e rëndësishme që t’i kenë
kapacitetet e nevojshme teknike
për të reaguar me efektivitet për
secilin rast”, ka thënë Szunyog,
duke shtuar se furnizimi i sotëm
me pajisje të IT-së shërben si
mbështetje e mëtejshme e
digjitalizimit të administratës
publike në Kosovë dhe do t’i
ndihmojë punëtorët socialë të

kenë qasje në platformat online
të zhvilluara me ndihmën e BE-
së për mbështetje teknike dhe
menaxhim të rasteve. “BE-ja, së
bashku me partnerët e saj, do të
vazhdojë t’i mbështesë
përpjekjet institucionale të
Kosovës për të ofruar mirëqenie
të barabartë dhe adekuate, duke
mos lënë askënd anash”, ka
theksuar ai.
Projekti rajonal i financuar nga
BE-ja dhe i zbatuar nga
UNICEF-i synon ta forcojë
sistemin shëndetësor, arsimor
dhe sistemin e mbrojtjes së
fëmijëve dhe të ndihmojë në
ofrimin e shërbimeve kritike për
fëmijët dhe familjet e tyre gjatë
periudhës së emergjencës dhe
rimëkëmbjes nga pandemia. 
Projekti, gjithashtu, ndihmon në
adresimin e rrezikut në rritje të

shfrytëzimit dhe dhunës ndaj
fëmijëve si rezultat i pandemisë.
Së bashku me furnizimin me
tabletë, projekti në Kosovë
përfshin zhvillimin e një
programi trajnimi mbi ofrimin e
mbështetjes lidhur me
shëndetin mendor dhe
mbështetje psikosociale, si dhe
krijimin e një platforme
mësimore online për zhvillimin e
vazhdueshëm profesional të
fuqisë punëtore në fushën e
shërbimeve sociale. “Fuqia
punëtore në fushën e
shërbimeve sociale luan rol
kryesor në mbështetjen e
fëmijëve dhe familjeve duke
identifikuar dhe menaxhuar
rastet e fëmijëve në rrezik dhe
duke lehtësuar qasjen në një sërë
shërbimesh sociale për ta
përmirësuar mirëqenien e

fëmijëve dhe familjes”, ka
theksuar shefja e UNICEF-it në
Kosovë, Nona Zicherman. Ajo ka
thënë se një fuqi punëtore e
mbështetur mirë, e pajisur siç
duhet dhe e mbrojtur në fushën
e shërbimeve sociale, është
thelbësore për zbutjen e efekteve
negative të pandemisë Covid-19.
BE-ja e mbështeti Kosovën gjatë
krizës mjekësore dhe
rimëkëmbjes socio-ekonomike
pas pandemisë me 168 milionë
euro.
UNICEF-i në Kosovë vazhdon të
punojë ngushtë me Ministrinë e
Financave, Punës dhe
Transfereve për forcimin e
kapaciteteve të fuqisë punëtore
në fushën e shërbimeve sociale
për të ofruar shërbime cilësore
për fëmijët dhe familjet në
nevojë.

BE-ja dhe UNICEF-i dorëzojnë pajisje të IT-së 
për qendrat për punë sociale 

PRISHTINË, 8 GUSHT -
Nënkryetarët e Partisë
Demokratike të Kosovës
(PDK), Vlora Çitaku, Uran
Ismaili dhe sekretari për
Marrëdhënie Ndërkombëtare,
Bernard Nikaj, kanë pritur sot
në takim ambasadoren e
Izraelit në Kosovë, Tammy Ziv.

Ata kanë diskutuar për
mundësitë e bashkëpunimit
në mes të Kosovës dhe Izraelit
pas forcimit të
marrëdhënieve diplomatike
ndërmjet dy vendeve, ku
ambasadorja Ziv ka shprehur
gatishmërinë e shtetit të saj
për ta ndihmuar shtetin tonë

në sektorë të ndryshëm.
“PDK-ja si lidere e opozitës në
Kosovë është e angazhuar për
ruajtjen dhe kultivimin e
raporteve të mira me shtetet
aleate dhe sjelljen e
investimeve të huaja në
vend”, është thënë në
njoftimin e PDK-së.

Udhëheqja e PDK-së pret në takim ambasadoren e Izraelit
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PRISHTINË, 8 GUSHT - Numri i
vizitorëve gjatë muajit maj
2022 ishte 32 444, prej të cilëve
rreth 63 për qind ishin të
jashtëm. Kështu thuhet në
raportin “Statistikat e
Hotelerisë, maj 2022”,
paraqitur nga Agjencia e
Statistikave të Kosovës. “Numri
i vizitorëve (vendorë dhe të

huaj) ishte 32 444, prej të cilëve
37.12 për qind ishin vendorë
dhe 62.88 për qind ishin të
jashtëm, ndërsa numri i net-
qëndrimeve ishte 50 247, prej
tyre 32.1 për qind nga vendorët
dhe 67.9 për qind nga të huajt”,
ka njoftuar ASK-ja. Numrin më
të madh të vizitorëve dhe net-
qëndrimeve të tyre e ka rajoni i

Prishtinës me 15 223 vizitorë
dhe 24 358 net-qëndrime,
ndjekur nga Prizreni dhe Peja.
Sa iu përket vizitorëve të huaj
numri më i madh ishte nga
Shqipëria, Zvicra dhe
Gjermania. Për këtë muaj, pjesë
e anketës ishin 206 hotele, që
ushtrojnë veprimtari hoteliere
në territorin e Kosovës.

Mbi 32 mijë vizitorë gjatë majit në hotelet e Kosovës, 63 për qind prej tyre të huaj

ROMË, 8 GUSHT - Marrëveshja
e ndërmjetësuar nga
Organizata e Kombeve të
Bashkuara dhe Turqia që
çliroi eksportin e drithit
ukrainas të bllokuar prej
muajsh nga Ushtria ruse
pati ndikim të drejtpërdrejtë
në reduktimin drastik të
çmimit të ushqimeve. 
Të dielën katër anije të tjera
që transportonin drithëra
dhe ushqime u nisën nga
portet ukrainase.
Organizata për Bujqësinë

dhe Ushqimin (FAO) njoftoi
se gjatë muajit korrik pati
një rënie me 8.6 për qind të
Indeksit mujor të Çmimeve
të Ushqimeve. 
Bëhet fjalë për reduktimin
më të madh mujor që prej
vitit 2008. Ky indeks arriti
kuotën e 140.9 pikëve në
korrik dhe kjo përbën
rënien e katërt mujore
radhazi. Sipas FAO-s,
marrëveshja që garantohet
nga pala turke për eksportet
e grurit po jep sinjale

pozitive sidomos për ato
vende që po vuajnë nga
kriza e urisë. Megjithatë,
ekspertët thonë se tregu
botëror i ushqimeve vijon të
mbetet i mbërthyer nga
pasiguritë për shkak të
presionit të çmimit të
plehrave kimikë, prodhuesi
më i madh i të cilëve është
Rusia. Ky indeks bazohet në
çmimet botërore për 23
kategori të mallrave
ushqimore që mbulojnë 73
produkte të ndryshme.

Bie çmimi i grurit në tregjet botërore

GJENEVË, 8 GUSHT - Zyrtarët e
shëndetit publik thonë se një
nga efektet e bllokimeve gjatë
pandemisë së koronavirusit
ishte se më shumë njerëz
filluan të konsumonin më
shumë alkool. Organizata
Botërore e Shëndetësisë
paralajmëroi për shqetësime
të përkeqësuara shëndetësore
dhe një rritje të sjelljeve të
rrezikshme. 
Bari “Awake” në Denver të
Kolorados, duket si shumica e
pikave të tjera të pijeve, por me
një ndryshim të madh: nuk ka
alkool. “Ne nxisim një mënyrë
jetese pa alkool dhe
mirëpresim këdo që është i
gatshëm të mos pijë”, thotë

menaxherja e barit Grace
Mestecky.
Duke pirë “mocktails” dhe
alternativa të tjera të alkoolit,
shumë klientë të rregullt flasin
për daljen nga izolimi social
dhe stresi që çoi në
konsumimin e më shumë
pijeve alkoolike gjatë
pandemisë. “Ne duam të
sigurohemi që të gjithë të
ndihen plotësisht të sigurt dhe
mirë në këtë hapësirë. Ne kemi
shumë aktivitete me tema
sociale në këtë bar, thjesht pa
alkool. Kemi natën e beqarëve,
çdo të mërkurë, në mënyrë që
njerëzit të mund të dalin
jashtë dhe të takojnë njerëz të
tjerë, pa pasur nevojë të

konsumojnë alkool”, thotë
menaxherja e barit Grace
Mestecky.
Klienti Taylor Brenner thotë se
netët e muzikës “live” të enjten
dhe të premten bëjnë që mos
pirja e alkoolit të ndihet më
pak jashtë normave sociale në
ShBA. “Unë nuk kam pirë
alkool për një vit e dy muaj.
Kur ndalon pirjen padyshim të
mungon jeta sociale, kështu
që është mirë të kesh një vend
ku mund të shkosh dhe të
shoqërohesh dhe të mos
ndiesh presion për të pirë”,
thotë ai. 
Heqja e alkoolit nga jeta
sociale është gjithashtu një
lehtësim për disa nga

punonjësit e barit. “Më pëlqen
mjedisi. Më pëlqen fakti që
nuk shqetësohem se po marr
ndonjë koment të
papërshtatshëm”, thotë
menaxherja e medieve sociale
Jaclyn Church.
Megan Owner thotë se bari i
ka ndryshuar jetën: “Mund të
tingëllojë pak dramatike, por
puna këtu me të vërtetë më ka
shpëtuar jetën. Jam në një
mjedis ku mund të jem ende
vetvetja, të jem krijuese, t’i
shijoj pijet dhe t’i bëj të tjerët
të lumtur me këto pije, por
duke mos pasur një efekt
anësor negativ”. 
Për klientin Taylor Abrego, bari
“Awake” ndihmon në

ndryshimin e perceptimit se të
dalësh dhe të argëtohesh do të
thotë të pish alkool. “Nuk kam
pirë alkool për katër vjet dhe
është kaq emocionuese të
kesh një vend për t’u qetësuar
dhe për t'u shoqëruar me
miqtë jo nën presionin për të
pirë. Thjesht më duket shumë
qetësues ky vend”, thotë Taylor
Abrego.
Me më shumë bare që ofrojnë
alternativa joalkoolike për t’i
tërhequr klientët që nuk duan
alkool, pronarët e barit
“Awake” po kërkojnë të hapin
degë të reja në pjesë të tjera të
Kolorados, me synimin për t'u
zgjeruar edhe jashtë këtij
shteti.

Lokalet pa alkool pas pandemisë
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Nga Ronald E.RIGGIO
“Psychology Today”

Ndërsa pandemia Covid-19 vazhdon vit
pas viti, ajo ka sjellë ndryshime të mëdha
në sjelljen tonë të përditshme:mbajtjen e
maskave në ambiente të mbyllura,
distancim social, më pak kontakte fizike,
dhe prirjen për të shmangur tubimet e
mëdha sociale. Këto ndryshime prekin
edhe sjelljen tonë jo–verbale. Po si ka
ndryshuar gjuha jonë e përditshme e trupit
për shkak të pandemisë? Dhe a do të jenë të
përhershme disa nga këto ndryshime?

Maskat

Edhe pse mbajtja e masave në ambiente të
mbyllura është në rënie, pasi njerëzit po
vuajnë nga dukuria e “lodhjes nga
pandemia”, ka të ngjarë të ketë ende disa
njerëz që e ruajnë këtëpraktikë, dhe disa
vende të tej–populluara me njerëz (p.sh
avionë, trena) ku maskat mbahen nga një
numër i madh njerëzish të kujdesshëm.
Mbajtja e një maske, e bën shumë më të
vështirë leximin e shprehive të
rëndësishme të fytyrës, të cilat na japin

informacion se çfarë ndjen tjetri dhe si
reagon ai. Mendoni pak për buzëqeshjen
miqësore. Është pothuajse e pamundur ta
lexosh atë pas një maske kirurgjikale.

Flluska e hapësirës 
personale

Të gjithë ne kemi një lloj “flluske” të
hapësirës personale mes nesh dhe të
tjerëve. Flluska jonë është më e vogël, kur
jemi përreth atyre me të cilët jemi afër, dhe
më e madhe për të huajt. Me kalimin e
kohës, secili prej nesh zhvillon një hapësirë
personale   “komode”.
Nxitja e njerëzve gjatë pandemisë për të
qëndruar rreth 2 metra larg nga të tjerët,
duket se ka çuar në një rritje të ndjeshme të
distancimit tonë fizik. Pyetja pa përgjigje,
është nëse ky distancim do të jetë apo jo një
ndryshim i përhershëm, duke bërë që
shumica prej nesh të ketë “flluska” më të
mëdha të hapësirës personale.

Puthja ajrore

Në shumë pjesë të SHBA-së, por më
shpesh në Evropë, ekziston zakoni i

puthjes përshëndetëse në faqe të një
shoku apo të afërmi. Në Evropë, kjo
praktikë mund të përfshijë 2-3 puthje. Që
nga koha e pandemisë, ka pasur një
reduktim të këtij gjesti (i zëvendësuar nga
një shumëllojshmëri përshëndetjesh më
të largëta) dhe më shumë “puthje ajrore” –
duke shmangur kontaktin e buzëve më
faqet, dhe shpesh me paksa hapësirë
midis dy fytyrave.

Gjysmë-përqafimet

Kur 45 vite më parë fillova të bëja për herë
të parë kërkime mbi përshëndetjet, burrat
përqafoheshin rrallë gjatë përshëndetjes
midis tyre. Por gjatë dekadave, përqafimi u
bë një përshëndetje shumë më e
zakonshme, madje çoi në “përqafime
masive e vëllazërore”. Sigurisht, gratë dhe
çiftet e përziera janë përqafuar gjithmonë
gjatë përshëndetjes. Unë kam vënë re gjatë
pandemisë, se përqafimet midis burrave
janë prirur të shndërrohen në një “gjysmë-
përqafim”, duke e vendosur njërën dorë
pjesërisht rreth shpatullës së tjetrit.
Për më tepër, për shkak të pandemisë,
ka rënë shpeshtësia e përqafimeve
gjatëpërshëndetjeve. Edhe kohëzgjatja e

çdo kontakti, përqafim i plotë ose
gjysmë–përqafimi, priret të jetë më e vogël.

Takimi me grusht

Në mjediset e biznesit, shtrëngimi i duarve
ka qenë përshëndetja e pranuar dhe
“zyrtare”. Që nga pandemia, në shumë
mjedise biznesi takimi përmes grushtit, që
ofron më pak kontakt lëkurë me lëkurë, ka
zëvendësuar shtrëngimin e duarve.
(Presidenti amerikan takoi kështu së
fundmi një kryetar tjetër shteti).
Sa i përket formalitetit, shtrëngimi i duarve
është më formal, dhe takimet me grusht
janë përdorur si një përshëndetje më pak e
rastësishme mes miqve dhe të njohurve në
mjediset sociale. Ndoshta shtrëngimet e
duarve mund të fillojnë të zbehen nga
repertori ynë tipik i sjelljes gjatë
përshëndetjes, të zëvendësuara nga
takimet më pak formale me grushte ose
përshëndetje të tjera. Këtë do ta tregojë
vetëm koha.

Shënim: Ronald E.Riggio, profesor i
psikologjisë organizative në Kolegjin

Klermont Mekena.

Si e ndryshoi gjuhën tonë të trupit 
pandemia e Covid-19?
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PRISHTINË, 8 GUSHT -
Basketbollisti i Kosovës U18,
Bardh Istrefi, është renditur i
pari në bazë të pikëve të
shënuar në Kampionatin

Evropian për U18, Divizioni
B, që është zhvilluar në
Rumani. Istrefi ka arritur që
në shtatë ndeshjet që i ka
zhvilluar për Përfaqësuesen e

Kosovës të realizojë 156 pikë,
me mesatare 22.3 pikë të
shënuar për ndeshje. Kosova
U-18 e ka mbyllur
kampionatin me një fitore

ndaj Qipros dhe gjashtë
humbje, duke u renditur në
vendin e 21-të. Bardh Istrefi,
gjithashtu, ka qenë pjesë e
Përfaqësueses U20.

Bardh Istrefi, shënuesi më i mirë në Evropian

Superkupa ‘Kosovë - Diasporë’ 
do të zhvillohet më 18 tetor

PRISHTINË, 8  GUSHT - Kryetari i
Federatës së Futbollit të Kosovës
(FFK), Agim Ademi dhe u. d.
sekretari i përgjithshëm, Taulant
Hodaj, janë pritur ngrohtësisht
në ambasadën e Katarit në
Tiranë nga ambasadori Ali Bin
Hamad Al-Marri, e ku të
pranishëm ishin Abdulaziz
Mohammed Alsahli sekretar
dhe Nada Abdulrahman Al
Sayed konsulle. Sipas njoftimit

të FFK-së, gjatë këtij takimi edhe
një herë u konfirmua
partneriteti ndërmjet dy
vendeve, sidomos në aspektin e
futbollit. Ademi e njoftoi
ambasadorin Ali Bin Hamad Al-
Marri për ecurinë e futbollit të
Kosovës si dhe për raportet e
mira që FFK-ja ka krijuar me
Federatën e Futbollit të Katarit.
Me këtë rast u diskutua për
nevojën e realizimit të

Memorandumit të
Bashkëpunimit, të nënshkruar
me Federatën e Katarit, si dhe
për stadiumin e çmontueshëm, i
ndërtuar nga 974 kontejnerë për
finalet e Botërorit “Katari 2022” e
të cilin FFK-ja ka kërkuar që pas
përfundimit të kësaj ngjarjeje ta
fitojë si donacion nga shteti i
Katarit. Të dyja palët u pajtuan
edhe për realizimin e projekteve
të tjera të përbashkëta.

Drejtuesit e FFK-së u pritën nga ambasadori i Katarit në Tiranë

PRISHTINË, 8 GUSHT - Kryetari i
Federatës së Futbollit të
Kosovës, Agim Ademi, ka
pritur sot në takim drejtuesit e
futbollit shqiptar në Diasporë,
kryetarin e Unionit të Klubeve
Shqiptare të Futbollit në
Zvicër, Feti Demolli dhe
nënkryetarin e sekretarin e
Federatës së Futbollit Shqiptar
në Gjermani, Enver Muzliuka
e Miftar Dragidella. Gjatë këtij
takimi u diskutua për futbollin
në Diasporë dhe rëndësinë që
ka ai te bashkatdhetarët tanë si
dhe për organizimin e
Superkupës ‘Kosovë-
Diasporë’. Me këtë rast, u
vendos që ky event të mbahet
më 18 tetor në stadiumin
qendror të Kampit Nacional
në Hajvali, e ku pjesëmarrëse
do të jenë KF Llapi, si fitues i
Kupës së Kosovës, FC Kosova
Zurich, si fituese e Kupës së

Unionit në Zvicrës dhe AVK
Bardhosh Gërvalla, si fituese e
Kupës së Diasporës në
Gjermani. Shorti për ndeshjet
e këtij eventi do të tërhiqet më
17 tetor. Drejtuesit e dy
asociacioneve të futbollit
shqiptar në Diasporë e
falënderuan presidentin
Ademi dhe FFK-në për
mbështetjen e vazhdueshme
që po i japin futbollit të
Diasporës, teksa e vlerësuan
shumë të rëndësishme që
Superkupa ‘Kosovë - Diasporë’
do të organizohet në një
format të këtillë me tri ekipe.
Në anën tjetër, presidenti
Ademi ritheksoi rolin tejet të
rëndësishëm që Diaspora jonë
ka pasur gjatë tërë historisë së
re të popullit tonë, po ashtu
edhe në zhvillimin dhe
ecurinë e futbollit të Kosovës
ndër dekada.

Amerikani Tillman përforcon 
KB Ponte Prizreni 

PRIZREN, 8 GUSHT - KB Ponte
Prizreni po vazhdon
përforcimet për sezonin e
ri të Superligës së
basketbollit. Skuadra
prizrenase ka njoftuar se i
ka siguruar shërbimet e
basketbollistit amerikan
Donnie Tillman. 23-vjeçari
luan në pozitën e alo
qendrës dhe është i gjatë
202 centimetra. Ai kulmin

e karrierës e kishte arritur
kur kishte luajtur në ligën
NCAA1 me skuadra të
njohura si Urah, Unvl dhe
së fundmi në New Mexico
State. Gjatë karrierës ai e
kishte një mesatare prej 9.3
pikësh e 3.7 kërcimesh për
ndeshje. Kështu, Tillman
iu bashkua dy
përforcimeve të fundit të
prizrenasve, Ivan Koljeviq

dhe Wayne Arnold.
Ndërkohë, Ponte ka
njoftuar se nuk do të
ndalet me kaq. “Tillman
pritet të jetë një kullë
binjake së bashku me
gjigantin Urim Zenelaj.
Nuk mbaron me kaq. Së
shpejti prezantimi i
magjistarit. Një ekip”, ka
shkruar klubi prizrenas në
rrjetet sociale.
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LONDËR, 8 GUSHT - Edhe pak
ditë kanë mbetur nga
revanshi i 20 gushtit në mes
të ukrainasit Oleksandr Usyk
dhe britanikut Anthony
Joshua (në Jeddah). Ky i
fundit synon të rimarrë titujt
kampionë bote në peshën e
rëndë që humbi në shtatorin

e vitit të kaluar dhe të bëhet
kampion bote në këtë
Divizion për të tretën herë në
karrierë. “Hera e parë që u
shpalla kampion bote ishte aq
e bukur saqë desha të
shpallesha një herë të dytë”,
ka thënë Joshua kur fitoi
revanshin ndaj Andy Ruiz dhe

shpallej kampion për herë të
dytë. Por, duket se britaniku
kërkon ta shkruajë historinë
dhe të bëhet kampion bote
për të tretën herë, ashtu
sikurse legjendat Muhammed
Ali, Vitali Klitschko e Lennox
Lewis. “Revanshi ka shumë
rëndësi për mua, pasi dua të

hakmerrem për humbje në
sfidën e parë. I di mundësitë e
mia dhe se deri ku mund të
shkojë. E di që mund të
shpallem sërish kampion dhe
do të ishte diçka e
jashtëzakonshme. Koha po
afron dhe jam gati për ta
sfiduar Usyk. Dua të jem një

legjendë e këtij sporti dhe
kam mundësi të fitoj sërish”,
ka shtuar Joshua.

Joshua, mesazh Usykt para revanshit: Për hakmarrje dhe për histori

West Hami me ofertë të majme 
për Brojën 

Sulmuesi i Kombëtares së Shqipërisë, Armando Broja,
është dëshira e madhe e skuadrës së West Ham
Unitedit. Plot 38 milionë euro ofruan drejtuesit e klubit
për sulmuesin shqiptar, por Chelsea dhe trajneri
Tomas Tushel, duket se nuk dëshirojnë ta shesë lojtarin
shqiptar. Një huazim nuk shihet aspak si mundësi, me
ekspertin e transferimeve Fabrizo Romano, që tregon
se trajneri gjerman është një admirues i madh i cilësive
të 20-vjeçarit. Prandaj, Tuchel dhe drejtuesit e klubit
londinez nuk dëshirojnë ta shesin lojtarin, që ka
kontratë deri në vitin 2026 me blutë. Së paku, trajneri
dëshiron ta testojë Brojën deri në afatin kalimtar të
janarit dhe më pas ta rishikojë vendimin e tij.

Xavi: De Jongu bën pjesë
në planet e mia

Frenkie De Jong nuk pritet të largohet nga Barcelona,
pasi trajneri Xavi Hernandez llogarit në shërbimet e tij.
Mesfushori holandez është bërë qendër e spekulimeve
gjatë kësaj vere, ndërsa klubi më i përmendur për
interesim për të ishte Manchester United. “Ai e di se çka
mendoj unë dhe se çka do klubi dhe se çka ka nevojë.
Natyrisht, unë llogaris në të, ai është lojtar i madh”, ka
thënë Xavi pas turneut “Joan Gamper Trophy”.

Bayerni nuk e shet Sanen

Leroy Sane do të vazhdojë të jetë lojtar i Bayern
Munchenit. Interesimi për transferimin e Sanes në këtë
afat kalimtar është i lartë, por ekipi gjerman nuk ka
ndër mend ta shesë atë. Sipas gazetarit të afërt me
klubin, Christian Falk, Bayerni nuk dëshiron ta shesë
Sanen. Arsenali, Reali dhe, së fundmi, Machester
United janë skuadrat që kanë shqyrtuar mundësinë
për transferimin e gjermanit. Por, Sane duket i lumtur
në ekipi “bavarez”.

Cavani vazhdon karrierën në
Evropë

Sulmuesi Edinson Cavani është i vendosur të gjejë një
klub të ri në Evropë. Uruguaiani zhvilloi bisedime me
klubin argjentinas Boca Juniors, por e pranoi hapur se
preferon ekipet e Evropës, sipas Fabrizio Romano. Një
pozicion i tillë kategorik i sulmuesit 35-vjeçar është
shkaktuar edhe nga rrethanat familjare: Cavani dhe
familja e tij ëndërrojnë të jetojnë në Spanjë dhe vetë
lojtari shpreson të bashkohet në radhët e një prej
ekipeve të La Ligës. Ndër pretendentët kryesorë për një
sulmues me përvojë është Valencia. Edinson Cavani u
largua nga Manchester Unitedi këtë verë pa rënë
dakord për një kontratë të re me klubin.

SHKURT 

LOS ANXHELOS, 8 GUSHT - LeBron
Jamesi është pranë rinovimit të
kontratës edhe me dy sezone të
tjera me lakersat. Sipas medieve
amerikane, palët janë ulur në
bisedime për ta vijuar
bashkëpunimin, ndërkohë që
kontrata e mëparshme skadon më
30 qershor të verës së ardhshme.
Sipas marrëveshjes së re, “king
James” pritet të arkëtojë 97.1
milionë dollarë për dy vjetët e
ardhshme (48 milionë për sezon).
“Sinjalet tregojnë se palët
dëshirojnë të vazhdojnë të
bashkëpunojnë. Së bashku fituan
edhe një titull kampion në vitin
2020 në NBA”, shkruajnë mediet
vendase.
Lakersat dhe LeBron Jamesi
nënshkruajnë marrëveshjen e re
me idenë për të bashkëpunuar për
forcimin e skuadrës në mënyrë që
të rikthehen te titulli së shpejti.
Sezonin e fundit kalifornianët nuk
u kualifikuan dot në fazën “play-
off”.
I njohur gjithashtu me akronimin
LeBroni dhe me pseudonime të
ndryshme duke përfshirë “The kid

from Akron”, King James (King
James) dhe The Chosen One (The
Chosen One), konsiderohet si një
nga basketbollistët më të mirë të të
gjitha kohëve. Që nga viti 2022 ai
është shënuesi i dytë më i mirë në
historinë e NBA-së në sezonin e
rregullt pas vetëm Kareem Abdul-
Jabbar, si dhe i dyti në finale pas
Jerry West dhe i pari për pikët e
përgjithshme midis sezonit të
rregullt dhe “play-off”-it. Në “play-
off” ai mban rekorde të ndryshme
duke përfshirë pikët e shënuara,

vjedhjet, kërcimet në mbrojtje dhe
fitoret. Zgjedhja e parë e
përgjithshme në Draft NBA 2003
dhe u emërua Rookie of Year në
2004, ai fitoi katër tituj NBA (dy me
Miami Heat, një me Cleveland
Cavaliers dhe një me Los Angeles
Lakers) dhe po aq çmime sa MVP i
sezonit të rregullt dhe finaleve. Me
kombëtaren amerikane ai mori
pjesë në tri olimpiada, duke fituar
medaljen e bronztë në Lojërat e
Athinës 2004 dhe medaljen e artë
në Pekin 2008 dhe Londër 2012.

LeBron vazhdon edhe 
për dy vjet me lakersat

Massimiliano Allegri nuk
kërkon të justifikohet pas
humbjes së rëndë 4-0 në
miqësoren ndaj Atleticos së
Madridit. Trajneri i “Zonjës së

Vjetër” sheh edhe anën pozitive
të kësaj disfate: “Nuk ka
rrethana lehtësuese, kjo disfatë
do të na bëjë mirë. Jemi të
lodhur dhe kemi punuar

shumë pas kthimit nga
Amerika. Duhet të jemi të
vëmendshëm dhe të
përgatitemi sa më mirë për
debutimin në kampionat”.

Trajneri i Juventusit vijon: “Kemi
një javë për t’u përgatitur
veçanërisht psikologjikisht, janë
tri pikë për t’u fituar dhe
sigurisht se do të kemi një

qëndrim tjetër. Atletico e
Madridit është një nga skuadrat
më të forta në Evropë. Duke i
lejuar që të kundërsulmojë, i
dhamë ushqim për dhëmbët”.

Allegri pas ‘turpërimit’ nga Atletico: Do të na bëjë mirë

SEVILLE, 8 GUSHT - Mesfushori
spanjoll Isco ka nënshkruar një
kontratë dyvjeçare me klubin
spanjoll. Përfaqësuesi spanjoll
ishte lojtar i lirë qëkur i skadoi
kontrata me “Los Blancos” më
30 qershor, ndërsa arriti të
hënën arriti në “Estadio
Sanchez Pizjuan” për ta
kompletuar transferimin në
klubin e ri. Sevilla kishte
njoftuar të dielën për arritjen e
marrëveshjes me lojtarin,
ndërsa sot arriti edhe
zyrtarizimi. “Isco Alarcon edhe
zyrtarisht ka nënshkruar për dy
vjet me Sevilla FC. Pas arritjes së
marrëveshjes dje, lojtari e ka
nënshkruar kontratën pasi i
kaloi vizitat mjekësore. ‘The
Malagueno’ do të jetë këtu së
paku deri në fund të sezonit
2023/24. Në ditët në vazhdim,
Isco do të prezantohet në

stadium si Sevillista dhe do të
takohet me shokët e rinj të
skuadrës në ditën e parë të
seancës stërvitore”, ka njoftuar
klubi i La Ligas. Isco e ka fituar
pesë herë Ligën e Kampionëve
me Real Madridin, por u
konsiderua si i padobishëm për

trajnerin Carlo Ancelotti,
prandaj edhe madrilenët nuk ia
vazhduan atij kontratën. Përvoja
e tij në “Santiago Bernabeu” ka
qenë me luhatje të formës dhe
spanjolli nuk ka arritur
asnjëherë ta gjejë në vazhdimësi
një vend titullari në Madrid.

Sevilla zyrtarizon 
transferimin e Iscos 
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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

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

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

K O N K U R S 
 
I. Administrator i Lartë i Sigurisë së TI-së 
        Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, një (1) pozitë 
 
Referenca:                KPK/SKPK/POZ-011 
Emri pozitës:   Administrator i lartë i sigurisë së TI-së 
Pozita:   Pozitë e karrierës 
Niveli:    Profesional  
Raporton tek:   Udhëheqësi i Divizionit 
Numri i Pozitave:  Një (1) pozitë  
Koeficienti:    Nëntë (9) 
Akt emërim:   Pa afat 
Puna provuese:              12 muaj  
Vendi:    Prishtinë  
 
Qëllimi i vendit të punës:  
Nën mbikëqyrjen e Udhëheqës i Divizionit zhvillon, përditëson dhe zbaton 
politikat dhe procedurat për sigurinë e sistemeve të TI-së. 
 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:  
Zhvillon, përditëson dhe zbaton politikat dhe procedurat për sigurinë e sistemeve 
të TI-së; 
Menaxhon dhe administron Firewall-at, si dhe pajisjeve tjera të rrjetit sipas nevojës; 
Instalon, administron dhe mirëmban softuerët dhe harduerët e sigurisë, duke 
përfshirë, por jo kufizuar, ”firewall-ët”, IPS (Intrusion Prevention System), SIEM 
(Security Information and Event Managment), antiviruset dhe sisteme tjera sipas 
nevojës; 
Kujdeset për konfidencialitetin, integritetin dhe disponueshmërinë e infrastrukturës 
së TI-së dhe informatave, duke zbatuar praktika të mira; 
Mbron sistemet kundër qasjes së paautorizuar, modifikimit dhe/ose shkatërrimit. 
Kujdeset për sigurinë dhe mbrojtjen e infrastrukturës komunikuese elektronike dhe 
të dhënave dhe sipas nevojës, ndihmon institucionet relevante në luftimin e krimit 
kibernetik (cyber crime); 

 
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:  
Zhvillon dhe implementon aplikacionet/module te reja, sistemet softuerike 
dhe/ose përmirësimin e aplikacionit ekzistuese në kuadër të SKPK-se;  
Instalon, konfiguron dhe administron në mënyrë efektive ueb serverët;  
Kryen veprime të përditshme të zhvillimit, mirëmbajtjes dhe administrimit të 
sistemeve, duke përfshirë edhe funksionet e administrimit të bazës së shënimeve, 
konfigurimin dhe përshtatjen/akordimin e performances së aplikacioneve dhe 
bazave të shënimeve të aplikueshme në sistemin prokurorial;  
Siguron mirëmbajtjen dhe mbështetjen teknike për sistemet duke përfshirë 
përcaktimin dhe korrigjimin e problemeve teknike;  
Kryen instalimin e sistemeve dhe bazave të shënimeve duke përfshirë instalimin 
dhe konfigurimin e komponentëve të anës së klientit. 
Negocion ne mes të përdoruesve të sistemeve dhe bazave të shënimeve dhe 
ofruesve të jashtëm të shërbimeve në mënyrë që të arrihet një zgjidhje e shpejte e 
problemeve. Ofron asistence teknike dhe trajnime për përdoruesit fundor.  
Asiston gjatë procesit të përzgjedhjes dhe të analizës të punës së sistemeve apo 
bazave të shënimeve të reja, ridisenjimin, plotësimin me të dhëna dhe 
uljen/reduktimin e duplifikimit të të dhënave, çështjet e krijimit dhe te integrimit. 
Bënë administrimin e ueb aplikacioneve, merret me ngjarjet (events), mbështetjen, 
kopjet rezerve (back up) dhe rikthimin (recovery) e tyre në funksion;  
Kujdeset për të rregulluar punën e regjimit të sigurisë së aplikacioneve, zbulimit 
eventual të ndërhyrjeve pa leje dhe sanimit që shkaktohen nga këto ndërhyrje në 
sistemet e TI-së. Përgatit dokumentacionin e sistemit, udhëzimet punuese dhe 
procedurat standarde të punës në bashkëpunim të ngushtë me palët tjera përkatëse 
të kyçura;  
Të siguroje që procedurat e testimit janë të përcaktuar/definuar, të dokumentuara 
dhe të zbatueshme.  
Analizon dhe vlerëson proceset e punës se rregullt që duhet të kryhet.  
Kryen çdo detyre tjetër që korrespondon ose mund te ndihmoje në kryerjen e 
funksioneve te administratorit të bazës së të dhënave për të rritur efikasitetin dhe 
efektivitetin e funksioneve të infrastrukturës se sistemeve. Kryen çdo detyre tjetër 
që korrespondon ose mund te ndihmoje në kryerjen e funksioneve te 
administratorit të bazës së të dhënave për të rritur efikasitetin dhe efektivitetin e 
funksioneve të infrastrukturës se sistemeve.  
 
Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vendin e punës:  
Certifikata për zhvillimin e aplikacioneve ne platformën e Microsoft apo te 
ngjashme - përparësi;  
në programim si në: Java, ASP.Net, C#, VB.Net, XML, Web Services , HTML dhe 
platforma të tjera të njohura në web;  
Kuptoj dhe mbështes përkthimin e kërkesave funksionale të sistemeve në prokurori 

Kryen monitorime të trafikut të rrjetit, analizon dhe vendosë mekanizmat e sigurisë 
në sisteme; 
Përditëson dhe zbaton protokollet për vazhdimësinë e punës dhe të rimëkëmbjes 
pas fatkeqësive; 
Propozon projekte të reja për zhvillim, bazuar në nevojat dhe kërkesat e 
institucionit; 
Kryen auditime të sigurisë dhe bën rekomandime të politikave si dhe përgatit 
raporte në baza periodike; 
Kryen detyra të tjera të deleguara nga Udhëheqësi i Divizionit për Infrastrukturë 
(rrjet dhe server). 
 
Njohuritë, shkathtësitë dhe aftësitë për vendin e punës:  
Njohje të punës në Firewall, DNS, DHCP, IDS, IPS, VPN, catalyst, ASA Firewall 
dhe perimetër router 
Njohuri mbi pajisjet kompjuterike të shfrytëzuesve, pajisjet periferike dhe pajisjet 
ndihmese 
Trajnime dhe certifikime në CCNA, CEH apo në ndonjë trajnim tjetër relevant 
Njohja e gjuhës angleze; 
Shkathsi për punë ekipore; 
Shkathsi për hartim të akteve dhe shkresave dhe në komunikim; 
Shkathsi për të caktuar synimet më të rëndësishme dhe dhënia e prioriteteve atyre; 
Aftësi për ndërmarrjen e iniciativave konkrete gjatë punës dhe lidhur me te; 
Aftësia për ta mbajtur kualitetin e punës edhe në kushte të punës nën presion; 
Reagimi i duhur  në zgjidhjen e problemeve. 
 
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:  
Diplomë Universitare ne shkencat kompjuterike, informatikë dhe të ngjashme.  
 
Përvoja e punës:  
Tri (3) vite përvojë pune në fushën e TI-së. 
 
II. Administrator i Lartë i TI-së për Baza të të Dhënave  

Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës, një (1) pozitë  
 
Referenca:   KPK/SKPK/POZ-012 
Emri pozitës:  Administrator i lartë i TI-së për Baza të të Dhënave  
Pozita:   Pozitë e karrierës  
Niveli :   Profesional  
Raporton tek:  Udhëheqësi i Divizionit  
Numri i Pozitave:  Një (1) pozitë  
Koeficienti:   Nëntë (9)  
Akt emërim:   Pa afat  
Puna provuese:  12 muaj  
Vendi:   Prishtinë  
 
Qëllimi i vendit të punës:  

Njohuri të thellë në fushën profesionale specifike të fituar përmes arsimimit 
universitar dhe trajnimeve përkatëse;  
Shkathtësi hulumtuese, analitike, vlerësuese dhe formulim të rekomandimeve dhe 
këshillave profesionale.  
 
Përgatitja profesionale dhe kualifikimi:  
Diplomë Universitare në Inxhinieri Kompjuterike ose Shkenca Kompjuterike.  
 
Përvoja e punës:  
Tri (3) vjet përvojë punë në fushën e TI-së. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________ 

Konkursi është i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit në faqen zyrtare të sistemit 
prokurorial të Republikës së Kosovës, si dhe në gazetat ditore, duke filluar nga data 09.08.2022 
deri me datë 23.08.2022 si datë e mbylljes së konkursit.  
Kërkesa (aplikacioni) për punësim gjendet në web faqen: www.prokuroria-rks.org 
Aplikacionet dorëzohen çdo ditë pune nga ora 08:00 deri në ora 16:00, në Divizionin e 
Burimeve Njerëzore, kati VII, Zyra Nr. 702, Prishtinë, Kosovë.  
Aplikimi përmes postës: Kërkesat e kompletuara me dokumente mund të dorëzohen edhe 
përmes postës në Divizionin e Burimeve Njerëzore të Sekretariatit të Këshillit Prokurorial të 
Kosovës, adresa: Rr. “Luan Haradinaj”, nr. 100, Kati 7, zyra nr. 702, 10000 Prishtinë.  
Aplikacionet e dërguara me postë, të cilat mbajnë vulën postare mbi dërgesën e bërë ditën e 
fundit të afatit për aplikim, do të konsiderohen të vlefshme dhe do të merren në shqyrtim, nëse 
arrijnë brenda 4 katër ditësh, aplikacionet që arrijnë pas këtij afati, dhe ato të pakompletuara 
nuk do të shqyrtohen fare.  
Në rast nevoje mund të na kontaktoni në, tel: 038/200 18874 prej orës 08:00 – 16:00.  
Kushtet e pjesëmarrjes në konkurs:  

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

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

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

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

Rekomandimi nuk pranohet si dëshmi mbi përvojën e punës);  
- Dy rekomandime (nëse keni);  
- Kopjet e dy raporteve të fundit të njëpasnjëshme të vlerësimit të punës (nëse ekzistojnë të 

tilla);  
 Dokumentin e identifikimit–letërnjoftimi i fotokopjuar;  
 Certifikatë nga Gjykata që nuk jeni nën hetime.  

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

Nën mbikëqyrjen e Udhëheqësit të Divizionit për Sisteme Elektronike (softuer), 
Administratori i Lartë i TI-së për baza të të dhënave është përgjegjës për 
administrimin e gjitha aplikacioneve në sistemin prokurorial, zhvillim të 
procedurave për masat e sigurisë së aplikacioneve dhe funksionim të tyre.  
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Republika e Kosovës 
Republika Kosovo/ Republic of Kosovo 

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

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

K O N K U R S 
 
I. Viši Administrator IT-a za Bezbednost  
        Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova, jedna (1) pozicija 
 
Referenca:                KPK/SKPK/POZ-011 
Naziv pozicije:  Viši Administrator IT-a za bezbednost 
Pozicija:   Pozicija karijere 
Nivo:    Profesionalni  
Izveštava:    Šefu Odeljenja 
Broj pozicija:   Jedna (1) pozicija  
Koeficijent:    Devet (9) 
Akt o imenovanju:  Na neodre eno 
Probni rad:              12 meseci  
Mesto:    Priština  
Svrha radnog mesta:  
Pod nadzorom šefa odeljenja razvija, ažurira i sprovodi politike i procedure za 
bezbednost IT sistema. 
Glavne dužnosti i odgovornosti:  
Razvija, ažurira i sprovodi politike i procedure za bezbednost IT sistema; 
Upravlja i administrira Firewall, kao i druge mrežne ure aje po potrebi; 
Instalira, administrira i održava sigurnosni softver i hardver, uklju uju i ali ne 
ograni avaju i se na, “firewall”, IPS (Intrusion Prevention System), SIEM (Security 
Information and Event Managment), antivirusne i druge sisteme po potrebi; 
Vodi ra una o poverljivosti, integritetu i dostupnosti IT i informacione infrastrukture, 
primenjuju i dobre prakse; 
Štiti sisteme od neovlaš enog pristupa, modifikacije i/ili uništenja. 
Brine o bezbednosti i zaštiti elektronske komunikacione infrastrukture i podataka i po 
potrebi pomaže relevantnim institucijama u borbi protiv sajber kriminala (cyber crime); 
Vrši pra enje mrežnog saobra aja, analizira i primenjuje bezbednosne mehanizme u 
sistemima; 

Razvija i implementira nove aplikacije/module, softverske sisteme i/ili ispravljanje 
postoje e aplikacije u okviru STSK-a; 
Instalira, konfiguriše i upravlja veb servere na efektivan na in;  
Obavlja svakodnevne operacije razvoja sistema, održavanja i upravljanja sistema, 
uklju uju i funkcije administracije baze podataka, konfiguraciju i 
prilago avanje/akordiranje performanse aplikacija i baze podataka primenljive na 
tužila kom sistemu ; 
Obezbe uje održavanje i tehni ku podršku za sisteme uklju uju i odre ivanje i 
ispravljanje tehni kih problema; 
Obavlja instalaciju sistema i baze podataka uklju uju i instalaciju i konfiguraciju 
komponenti za klijente; 
Pregovara izme u korisnika sistema i baze podataka i spoljnih provajdera za usluge 
kako bi se došlo do brzog rješavanja problema. Pruža tehni ku pomo  i obuku za krajnje 
korisnike.  
Pomaže tokom procesa izbora i analize rada novih sistema ili baze novih podataka, 
redizajniranja, dopunjavanja podataka i smanjenja / reduktovanja dupliranja podataka, 
pitanja stvaranja i integracije.   
Upravlja veb aplikacijama, bavi se doga ajima, podrškom, rezervnim kopijama (back 
up) i njihovo ponovno vra anje u funkciji (recovery); 
Pobrine se da ure uje rad režima aplikacijskih sigurnosti, eventualnog otkrivanja 
neovlaš enih intervencija i saniranja koja se uzrokuju ovim intervencijama u sistemima 
IT-a. Priprema dokumentaciju sistema, radna upustva i standardne radne procedure u 
uskoj saradnji sa ostalim relevantnim strankama koje su uklju ene; 
Obezbediti da procedure testiranja su odre ene/definisane, dokumentovane i 
sprovodne.  
Analizira i ocenjuje procese redovnog rada koji se treba obavljati. 
Obavlja svaki zadatak koji odgovara ili može pomo i u obavljanju funkcija 
administratora baze podataka kako bi pove ao efikasnost i efektivnost funkcija 
sistemskih infrastruktura. 
Znanja, veštine i iskustva za radno mesto: 
Sertifikat za razvoj aplikacija na Microsoft platformi ili sli no; 
Iskustvo u programiranju: Java, ASP.Net, C #, VB.Net, KSML, Veb usluge, HTML i 
druge poznate platforme na vebu; 
Razumjeti i podržati prevod funkcionalnih zahteva sistema u tužilaštvo; 
Veliko znanje u specifi nu stru nu oblast ste eno kroz univerzitetsko obrazovanje i 
odgovaraju u obuku; 
Istraživa ke, analiti ke, evaluacijske veštine i formulisanje preporuka i stru nih saveta; 
Stru na sprema i kvalifikacije:  
Univerzitetska Diploma Kompjuterske Inžinijerije ili Kompjuterskih Nauka. 
Radno iskustvo:  
Tri (3) godine radnog iskustva u oblasti  IT-a. 

Ažurira i implementira protokole za kontinuitet rada i oporavak od nepredvi enih 
doga aja; 
Predlaže nove razvojne projekte, na osnovu potreba i zahteva institucije; 
Vrši bezbednosne revizije i daje preporuke za politike i priprema izveštaje na periodi noj 
osnovi; 
Obavlja i druge poslove koje delegira šef Odeljenja za infrastrukturu (mreža i server) 
 
 
 
Znanja, veštine i sposobnosti za radno mesto:  
Poznavanje rada u Firewall, DNS, DHCP, IDS, IPS, VPN, catalyst, ASA Firewall i router 
perimetar 
Poznavanje ra unarske opreme korisnika, periferne opreme kao i pomo ne opreme 
Obuka i certifikati u CCNA, CEH ili iz neke druge relevantne obuke 
Poznavanje engleskog jezika; 
Sposobnost rada u timu; 
Veštine za izradu akata i dokumenata i u komunikaciji; 
Veštine da se postave najvažniji ciljevi i davanje prioriteta istima; 
Sposobnost preduzimanja konkretnih inicijativa na poslu i u vezi sa istim; 
Sposobnost održavanja kvaliteta rada ak i u uslovima rada pod pritiskom; 
Pravilna reakcija u rešavanju problema; 
Stru na obuka i kvalifikacija:  
Universiziteska Diploma komjuterske nauke, informatike i sl. 
Radno iskustvo:  
Tri (3) godine radnog iskustva u oblasti IT-a. 
 
II. Viši Administrator IT –a za Baze Podataka 

       Sekretarijat Tužila kog Saveta Kosova, jedna (1) pozicija 
 
Referenca:                 KPK/SKPK/POZ – 012 
Naziv pozicije:  Viši Administrator IT –a za Baze Podataka 
Pozicija:            Pozicija od karijere 
Funkcionalna kategorija:    Profesional 
Raportira kod:  Rukovodilac Divizije 
Broj Pozicija:   Jedna (1) pozicija 
Koeficijenat:   Devet (9) 
Akt o imenovanju:   Na neodre eno 
Probni Rad:   Dvanaest (12) meseci   
Mesto:    Priština 

Cilj radnog mesta: 
Pod nadzorom šefa Odseka za Elektronske Sisteme (softver), Viši Administrator IT-a za 
Baze Podataka odgovoran je za upravljanje svim aplikacijama u sistemu tužilaca, 
razvijanje procedura za mere sigurnosti aplikacija i njihovo funkcionisanje. 
Glavne obaveze i odgovornosti:  

Konkurs je otvoren 15 kalendarskih dana od dana objavljivanja na službenoj 
stranici Tužila kog Sistema Kosova, kao i u dnevne novine, po evši od 
09.08.2022 do 23.08.2022 kao datum isteka konkursa. 
Prijava (aplikacie) za zaposlenje dostupna je na Internetu:  www.prokuroria-
rks.org  
Aplikacije se predaju svakog radnog dana  od 08:00 do 16:00, u Diviziji Ljudskih 
Resursa, VII sprat, Kancelarija br. 702, Priština, Kosovo. 
Prijava poštom: Zahtevi popunjeni dokumentima tako e se mogu predati poštom 
Odeljenju za Ljudske Resurse Sekretarijata Tužila kog Saveta Kosova, adresa: 
Rr. „Luan Haradinaj“, br. 100 Sprat 7, kancelarija br. 702, 10000 Priština. 
Aplikacije poslate putem pošte, koje sadrže poštanski pe at nad pošiljkom sa 
datumom poslednjeg dana roka za apliciranje, smatra e se važe im i uze e se na 
razmatranje, ako stižu u roku od 4 dana, aplikacije koje stižu posle ovog roka ili 
su nekompletirane ne e se uzeti u obzir uopšte.  
U slu aju potrebe možete da nas kontaktirate na, tel: 038 / 200 18874 od 08:00 
do 16:00 asova.  
Uslovi u eš a na konkursu: 
- Pravo apliciranja imaju svi gra ani Republike Kosova odrasle dobi koji imaju 

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

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

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

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

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

� 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.

� 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

Njoftojmë të gjithë klientët se “Global Partners” SH.P.K.

Ponare Emine Alili  Gjilan, ka marrë vendim të shuajë

biznesin me nrb. 811586132  dhe ka caktuar likuidatorin për

zhvillimin e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë

klientët që kanë raporte Kreditore - Debitorë në këtë

korporatë që të paraqiten në afatin 30 ditor nga data e

shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “Global Partners”

D.O.O. Emine Alili  Gjilan, donelo odluku o prestani rada sa

nrb. 811586132 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 “Global Partners”

L.L.C. Emine Alili  Gjilan, has come to the decision to quit

its business: 811586132 the company has appointet a

liquidator wsho is going to oversee the liquidator process. All

clients who have the mortgager – mortgage accounts in this

company are kindly request to show up within 30 days

starting from the day of newspaper announcement-

publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “STEM Trading Services”
SH.P.K. përfaqësues Tribun Dardania, ka marrë vendim të
shuajë biznesin me nrb. 811584813 dhe ka caktuar
likuidatorin për zhvillimin e procedurës së Likuidimit.
Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte Kreditore -
Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në afatin 30 ditor
nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “STEM Trading
Services” D.O.O. përfaqësues Tribun Dardania, donelo
odluku o prestani rada sa nrb. 811584813  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 “STEM Trading
Services” L.L.C. përfaqësues Tribun Dardania, has come to
the decision to quit its business: 811584813  the company has
appointet a liquidator wsho is going to oversee the liquidator
process. All clients who have the mortgager – mortgage
accounts in this company are kindly request to show up
within 30 days starting from the day of newspaper
announcement- publication. 

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “Water&Environment
Engineering” SH.P.K. me pronar Abedin Azizi Gjilan, ka
marrë vendim të shuajë biznesin me nrb. 811183566  dhe ka
caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedurës së
Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte
Kreditore - Debitorë në këtë korporatë që të paraqiten në
afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë. 

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa
“Water&Environment Engineering” D.O.O. Abedin Azizi
Gnjilane, 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 “Water&Environment
Engineering” L.L.C. Abedin Azizi Gjilan,  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
within 30 days starting from the day of newspaper
announcement- publication. 


