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Animal Protection NGOs in Kosovo and from abroad, acting in Kosovo, protest against 
maltreatment of street dogs through veterinarians in the ongoing tender from Food & Veterinary 
Agency. Members of “Oda Veterinare e Kosoves” are allowed to sterilize 200 street dogs, 
although they did either an unprofessional work already 2018, which is proven, or do actually 
harm street dogs, because they can neither spay nor neuter properly and sterile. Dogs with open 
wounds can be already seen in the streets, dogs fresh from surgery sick and without ear-tags, 
dogs sitting in very dirty cages of the veterinary farms, dogs with purulent wounds – suffering.  
 
Instead of acting and replacing veterinarians that cannot do a proper and professional 
sterilization of street dogs, Food & Veterinary Agency under the lead of CEO Valdet Gjinovci, 
Director Sadik Heta and “Animal Welfare” Employee Nol Kabashi, let their vet friends 
continue their horrible job and accept the suffering of the animals. This raises a very bad 
reputation on the qualification of the veterinarians in Kosovo on the whole. To cover faulty 
operations and dirty keeping in shelter boxes dogs for 7 days (!) like rabbits, Food & Veterinary 
Agency has been trying to hinder the work of the foundation since the beginning upon 
complaints from the faulty veterinarians that want to continue their miserable and cruel work 
on unprotected street dogs without disturbance because the taxpayers of Kosovo are paying for 
each “treatment” 74 Euro – disregarding the quality of the work. 
 
We ask the Government and the Parliament to appoint an independent expert for supervision 
of the veterinarians and to relieve the above-mentioned persons from the FVA from this task, 
to stop immediately the tender contract for unqualified vets for the surgery on pets, the names 
can be provided, and support the independent observation through the Kosovo Fondacioni për 
të Drejtat e Kafshëve (Animal Rights Foundation) to guarantee a painless and professional 
surgery through veterinarians for pets. Your reputation is at stake, because maltreatment of pets 
is no longer accepted in most European countries. 
 
https://animalrights-rks.org/dyshimet-per-abuzimi-veterinar-gjate-projektit-
ksvl/?fbclid=IwAR1v9oyfLiRpvA33YRln7vJBDtZb9_xxrTPc1ksqWvSQsRQeacdePam2GK
Y 
 
Shoqata jofitimprurësë në mbrojtje të kafshëve që veprojnë në Kosovë dhe jashtë saj protestojnë 
kundër keqtrajtimit të qenve të rrugës nga veterinerët gjatë tenderit aktual Nr. 40800-19-6574-
2-1-5, Anëtarët e Odës Veterinare të Kosovës, të cilët kanë fituar që të sterilizojnë nga 200 qen 
të rrugës, edhe pse deri tani kanë bërë punë jo profesionale si p.sh në vitin 2018, gjë e cila është 
provuar tashmë. Momentalisht ata po i lëndojnë qentë e rrugës sepse nuk dinë as të sterilizojnë 
as të kastrojnë si duhet dhe në kushte sterile. Qen me plagë të hapura po duken tashmë nëpër 
rrugë, ose qen të sapooperuar pa matrikullën në vesh – gjë që na e bën të pamundur identifikimin 
e veterinerit përkatës. Qen duke qëndruar në kafaze të ndotura të subjekteve veterinare, apo qen 
me plagë të infektuara. 
 



 
 

 
 
 
Në vend që të veprojnë dhe të zëvendësojnë veterinerët që nuk janë në gjendje ta bëjnë 
sterilizimin si duhet, Agjensia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës (AVUK) nën drejtimin e 
Valdet Gjinovcit, me drejtor të Drejtorisë së Mirëqenies së kafshëve, Sadik Hetën dhe 
nëpunësin e mirëqenies së kafshëve Nol Kabashin, i lejojnë miqtë e tyre veterinerë të vazhdojnë 
me këtë punë të tmërrshme dhe pranojnë kësisoj vuajtjen e kafshëve. Kjo gjë ndikon në një 
reputacion shumë të keq në kualifikimin e veterinerëve të kafshëve të vogla në Kosovë. Për t’i 
mbuluar këto operacione gjithë mangësi dhe mbajtjen e qenve në bokse të ndotura për 7 ditë (!) 
si të ishin lepuj, AVUK-u është përpjekur ta pengojë punën e Fondacionit për të Drejtat e 
Kafshëve që nga fillimi i punës përmes ankimeve të veterinerëve të paaftë që duan ta bëjnë 
punën e tyre joprofesionale dhe të keqe me qen të pambrojtur pa u shqetësuar nga askush 
ndërkohë që taksapaguesit e Kosvës paguajnë për cdo “trajtim” 74 Euro – pa respektuar cilësinë 
e punës. 
 
 
Ne i kërkojmë qeverisë dhe Parlamentit të Kosovës të kontrollojë punën mbikqyrëse të AVUK-
ut; që personi përgjegjës i lartpërmendur ta përfundojë kontratën me veterinerë të pakualifikuar 
për të kryer operacione në kafshë – emrat mund t’ju dorëzohen – dhe të mbështetet observimi i 
pavarur nga ana e Fondacionit për të Drejtat e Kafshëve për të garantuar një operacion 
profesional që nuk shkakton dhembje për qentë endacak. Keqtrajtimi i kafshëve shoqëruese nuk 
është më i pranueshëm në vendet e civilizuara të Evropës. 
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