
Shkup, 19 tetor - Arsimi i mesëm profe-
sional, me theks të veçantë ai i drejtime-
ve sportive, muzikore dhe artit figurativ,
vazhdon të mos jetë i akcesueshëm për
të gjithë nxënësit në Maqedoni. Hapja e
paraleleve të para të gjimnazit sportiv
para gjashtë viteve, u mendua se do të

ngushton hendekun e thellë që ekzi-
stonte deri në këtë kohë, sa i përket
mundësive apo jo që kishin nxënësit
për shkollim të mesëm sportiv, sipas
gjuhës në të cilën zhvillonin mësimin.
Mirëpo, tamam kur nis të merr hov
regjistrimi i nxënësve edhe në paralelet

me mësim në gjuhën shqipe, në Shkol-
lën e mesme sportive “Metodia M. Bri-
co”, u iniciua themelimi i Akademisë
Sportive dhe më vonë shndërrimi i saj
në shkollë të mesme. Me këtë u kthye
përsëri disavantazhi i paralelet me më-
sim në gjuhën shqipe...

Akademia e sportit sfidon shqiptarët
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Origjina
arbëreshe 
e Antonio
Kandrevës

Kosovë, edhe
dy të vdekur
nga fruthi

Ditë të zeza
për Qeverinë
Rama

Instituti Kombëtar i
Shëndetit Publik në Ko-
sovë ka konfirmuar se
është shënuar viktima e
dytë nga epidemia e
fruthit. Sipas, këtij insti-
tuti rastet kanë përfun-
duar me fatalitet për
shkak të infeksionit nga
fruthi dhe komplikimet
nga sëmundjet tjera.
Drejtori i Instituti
Kombëtar të Shëndetit
Publik në Kosovë, Naser
Ramadani...

Jinping dhe
sfida serioze
për Kinën 
e botën
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Vërshimet dhe tërmetet që goditën Maqedoninë vitin e kaluar, bënë që qytetarë të ballafaqohen me nevojën e
sigurimit të pronës dhe jetës. Dhe, në vend se të presin kompensim nga shteti, sa vjen e më shumë qytetarët po

orientohen ndaj kompanive të sigurimit

Sigurimi, investim 
e jo harxhim 

Rritje e ngadalshme, por sigurt 

� FAQE 2

Shkup, 19 tetor - Një ditë pasi
Aleanca për Shqiptarët dhe
Lëvizja BESA zyrtarizuan
bashkëpunimin për rrethin e
dytë zgjedhor, nga BDI kanë
lëshuar akuza ndaj këtyre dy
partive se ky bashkëpunim
bëhet për interesa personale
dhe se janë në një marrëveshje
të fshehtë edhe me VMRO-në, si

për rrethin e parë ashtu dhe për
rrethin e dytë zgjedhor. “Ata
kanë koalicion të fshehtë me
VMRO-DPMNE-në. Për këtë i
tërë opinioni e di, edhe me zë
edhe me fotografi janë parë”, tha
të enjten për mediat zëdhënësi i
Shtabit Qendror Zgjedhor të
BDI-së, Arbër Ademi. Ademi, në
emër të BDI-së, e përshëndeti

marrëveshjen mes Aleancës për
Shqiptarët dhe Lëvizjes BESA,
por tanimë, sipas tij, ky
bashkim është i vonshëm pasi
po bëhet për interesa person-
ale. “Ne gjithmonë kemi alud-
uar në koalicionin e tyre me
VMRO-në, por edhe dje se kanë
bashkëpunuar mes veti që në
rrethin e parë...

Akuza dhe kundërakuza për bashkëpunim me VMRO-në

� FAQE 3

35-vjeçarja 
që sfidon

Putinin!

Janeva pret
ekstradim 
të shpejtë 

Vitin tjetër
rifillojnë

punët 
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Refuzohen
ankesat e
VMRO-së
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Mbi 60% e të
punësuarve

paguhen kesh
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Nga OEM thonë se shoqatat për sigurim janë të organizuara në mënyrë mjaft profesionale,
kanë ekipe profesionale dhe ju ofrojnë shërbime adekuat klientëve të tyre, që nga pranimi
në sigurim dhe deri në zgjidhjen problemit të dëmeve Aktuale

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 19 tetor - Tregu i
sigurimit në Maqedoni në
vitin 2016 si dhe përgjatë
këtij viti është stabil. Edhe
përkundër rreziqeve poli-
tike, tregojnë rezultatet fi-
nanciare për vitin e kalu-
ar. Përgjatë vitit 2016
shoqëritë e sigurimeve
kanë nënshkruar
1.292.748 kontrata, që
është rritje prej 7,74 për
qind në raport me vitin
2015, kur janë nënshkru-
ar 1.199.860 kontrata.
Prej këtij totali, 13.733
janë polisa të sigurimit të
jetës që paraqet një rritje
prej afër 60 për qind në
raport me 8.683 polisa të
sigurimit të jetesës në
vitin 2015. Trendi i rritjes
së sigurimit jetësor si dhe
kasko sigurimit të vetu-
rave, ka vazhduar edhe në
tre muajt e parë të këtij
viti.

Sipas të dhënave
zyrtare të Agjencisë për
Supervizion të Sigurimit,

në periudhën janar – mars
të këtij viti janë regjistru-
ar 66121 sigurime jetësore
në raport me 1745 sig-
urime jetësore të nën-
shkruara në periudhën ja-
nar-mars të vitit 2016.
Gjithashtu, rritja e madhe
e kontratave të sigurimeve
jetësore ndërlidhet edhe
me lidhjen e kredive kon-
sumatore me sigurimin
jetësor si garanci për
pagesën e kredisë. Nga
ana tjetër, sigurimi kasko
i veturës është rritur prej
10.348 vetura në tre mua-
jt e parë të vitit 2016 në
12.302 vetura në të
njëjtën periudhë të këtij
viti. Qytetarët në Maqe-
doni, të shtyrë edhe nga
telashet që shkaktojnë
problemet e ndryshme po
orientohen të sigurojnë

pronën dhe jetën e tyre,
andaj edhe gradualisht
edhe në vend po rritet
vetëdija se sigurimi është
investim i shpagueshëm
në sigurinë dhe
ardhmërinë e tyre. 

Vërshimet dhe tërme-
tet që goditën Maqedoninë
në vitin e kaluar u bal-
lafaquan njerëzit me nevo-
jën e sigurimit të pronës
dhe jetës. Qytetarët në
vend se të presin kompen-
sim nga shteti, se vjen e
më shumë orientohen
ndaj kompanive të sig-
urimit. Sipas të dhënave
zyrtare të Odës
Ekonomike, në vitin e
kaluar janë shitur tre herë
më shumë polisa për sig-
urim nga vërshimet dhe
dy herë më shumë polisa
nga tërmetet. Nga Agjencia

për Supervizionin e Sig-
urimeve thonë se në vitin
2016 janë realizuar bruto
premi e polisave në vlerë
totale prej 8,72 miliardë
denarë që paraqet rritje të
të ardhurave prej 5.34 për
qind në raport me 8,28
miliardë denarë të real-
izuara në vitin 2015. “Kjo
udhëzon në rritjen e ofer-
tës së prodhimeve të sig-
urimit si dhe njohjen më
të madhe të avantazheve
që sjell sigurimi si
mekanizëm për kompen-
sim e humbjeve financiare
nga ndodhitë potenciale
me rrezik“, thotë kryetari i
Këshillit të ekspertëve
pranë Agjencisë së Super-
vizionit të Sigurimit, Klime
Popovski.

Nga Oda Ekonomike e
Maqedonisë, thonë se

shoqatat për sigurim janë
të organizuara në mënyrë
mjaft profesionale, kanë
ekipe profesionale dhe ju
ofrojnë shërbime adekuat
klientëve të tyre, që nga
pranimi në sigurim dhe
deri në zgjidhjen problemit
të dëmeve në rast të ndon-
jë ngjarje që shkakton
dëm. “Njëherazi, është
mjaft me rëndësi për çdo
kompani të sigurimeve që
çdo klient që sigurohet të
dijë konkretisht se çfarë
lloji të shërbimit të sig-
urimit kërkon, çka i nevo-
jitet dhe cilat janë rreziqet
eventuale. Në këtë mënyrë
do të anashkalohen edhe
mjaft mosmarrëveshje
midis dy palëve kontrak-
tuese”, thonë nga Oda
Ekonomike e Maqedonisë. 

Në ndërkohë,
përkundër rritjes prej 1.53
për qind të Prodhimit të
Brendshëm Bruto të
mjeteve në 3 për qind të
Prodhimit të Brendshëm
Bruto, kjo shifër është
akoma e ulët në raport me
mesataren prej 60 për
qind të Bashkimit Evropi-
an. Ekonomistët shtojnë
se niveli i sigurimit në një
shtet varet edhe nga
mundësitë ekonomike të
popullatës, si dhe traditës
për shkak se në shtetet
evropiane shpesh siguri-
mi jetësor paraqet edhe
një dhuratë për shembull
për ditëlindje. Përfaqësue-
sit e sektorit të sigurimeve
thonë se çmimet e

polisave nuk janë përcak-
tuese për rritjen e interes-
imit të qytetarëve dhe nuk
sjellin edhe numër më të
madh të kontratave.

“Pakot e sigurimeve te
llojet e obligueshme të sig-
urimeve si ajo e amvisërive
dhe sigurimi i pasagjerëve
kanë çmime mjaft të kap-
shme. Për shembull,
polisa për sigurimin e
amvisërisë që përfshin
rreziqet për zjarr, ek-
splodim, goditje të rrufesë,
breshër, tërmet, vjedhje,
vërshime etj për një
banesë me madhësi mesa-
tare të metrit katror kush-
ton afër 2500 denarë për
tërë vitin. Nga ana tjetër,
një ngjarje e dëmshme si
derdhja e ujit nga ngrohja
qendrore në rast se nuk
ka polisë që përfshin
rrezikun adekuat mund të
kushtojë afër 2000 euro.
Kjo është shumë e
barabartë me shumën që
do të paguani për sigurim-
in e banesës për 50 vjet”,
thonë nga Kompania e
Sigurimeve Viner. Nga
atje, shtojnë se sigurimi
është i kapshëm lidhur me
çmimet, ndërsa nevojitet
që të gjithë faktorët e
prekur të punojnë për rrit-
jen e vetëdijes për sigurim
cilësor. Kjo, me qëllim që
qytetarët të kuptojnë se
sigurimi është mjeti më i
mirë për mbrojtjen e
pronës së tyre që duhet të
shikohet si investim dhe
jo si harxhim.

Laura PAPRANIKU

Shkup, 19 tetor - Arsimi i
mesëm profesional, me
theks të veçantë ai i drej-
timeve sportive, muzikore
dhe artit figurativ, vazh-
don të mos jetë i akce-
sueshëm për të gjithë
nxënësit në Maqedoni.
Hapja e paraleleve të para
të gjimnazit sportiv para
gjashtë viteve, u mendua
se do të ngushton hen-
dekun e thellë që ekzis-
tonte deri në këtë kohë, sa
i përket mundësive apo jo
që kishin nxënësit për
shkollim të mesëm

sportiv, sipas gjuhës në të
cilën zhvillonin mësimin.
Mirëpo, tamam kur nis të
merr hov regjistrimi i
nxënësve edhe në para-
lelet me mësim në gjuhën
shqipe, në Shkollën e
mesme sportive “Metodia
M. Brico”, u iniciua
themelimi i Akademisë
Sportive dhe më vonë
shndërrimi i saj në shkol-
lë të mesme. Me këtë u
kthye përsëri disavantazhi
i paralelet me mësim në
gjuhën shqipe, pasi pjesa
dërmuese e këtyre para-
leleve janë hapur në ko-
muna me shumicë maqe-

donase. Në të njëjtën
kohë, për mësimin në
gjuhën maqedonase është
dukshëm më i gjerë se sa
për mësimin në gjuhën
shqipe edhe gama e disi-
plinave sportive në të cilat
formohen ato paralele. Në
gjuhën shqipe, paralele të
Akademisë Sportive ka
vetëm në Tetovë dhe Gos-
tivar, kurse vazhdojnë të
qëndrojë në sirtarët e Min-
istrisë së Arsimit dhe
Shkencës (MASH) kërke-
sat për zgjerimin e
Akademisë edhe në qytete
dhe shkolla të tjera, ku
mësimi zhvillohet në

gjuhën shqipe. 
“Dy vite më parë

kërkuam që Akademia të
hap paralele edhe në
kuadër të gjimnazit tonë”,
thotë Xheladin Muça,
drejtori i Gjimnazit
“Ibrahim Temo” në Strugë.
Sipas tij, interesim i të rin-
jve struganë për arsim
sporti, nuk mungon dhe
për këtë ishin drejtuar në
MASH me kërkesën për
formimin e paraleleve të
futbollit dhe hendbollit. 

“Mirëpo, nga MASH
nuk morëm asnjë përgjig-
je më shkrim. Me ar-
syetimet gojore na jepnim

të kuptojmë se shkak qën-
dron në distancën e afërt
gjeografike mes Strugës
dhe Ohrit”, sqaron Muça.
Pra, meqë Akademia ka
disperzuar paralele
sportive në Ohër dhe meqë
Struga nuk është shumë
larg, nuk është parë e ar-
syeshme që këso paralele
të formohen e Strugës. Ky
qytet, varetë nuk gjendet
shumë larg Ohrit, mirëpo
atje nuk ka paralele me
mësim në gjuhën shqipe.
Mësimi në gjuhën jo
amtare, pa diskutim që
është hendikep dhe kjo i
ndalon shumë të rinj
shqiptarë të cilët, edhe pse
mund të kenë potencën
dhe dhuntinë fizike, edhe
pse mund të jenë të talen-
tuar, përsëri vendosin të
regjistrohen në shkolla të
tjera. Madje, ka pasur
raste kur pasi kanë bërë
një vit shkollë në paralelet
sportive në Ohër, e kanë
braktisur atë shkollë për
të vazhduar me arsimin
gjimnaz. Një rast i tillë
konfirmohet dhe në
“Ibrahim Temo”. Drejtori
Muça thotë se është e
vërtetë që para tre viteve
një ish-nxënës i paraleleve
sportive të Ohrit erdhi dhe
vazhdoi shkollën në vitin e

dytë në gjimnazin e
Strugës. 

“Për shkak të drej-
timeve të ndryshme,
nxënësi në fjalë iu nën-
shkrua provimeve diferen-
ciale dhe fitoi statusin
gjimnazistit në shkollën
tonë. Tani është në vit të
katërt”, pohon drejtori.

Për nga niveli i shkol-
limit, paralelet e
Akademisë së Sportit janë
të barabarta me çdo lloj
tjetër të arsimit të mesëm
profesional. Në vitin 2015
Akademia e Sportit mori
edhe zyrtarisht statutin e
shkollave të mesme dhe
nisi punë si e tillë nga viti
shkollor 2015/2016. Dy
vite më parë, ishte
themeluar me paralele
eksperimentale, të cilat u
hapën në kuadër të Shkol-
lës shtetërore për edukatë
fizike “Metodi M. Brico” në
Shkup dhe ku u hapen
paralele për futboll, bas-
ketboll, hendboll dhe te-
nis. Për shkak të interes-
imit të madh të nxënësve
dhe prindërve të tyre që të
regjistrohen në Akadem-
inë e Sporteve, MASH në
vitin 20010 ndryshoi
Ligjin dhe e shndërroi
Akademinë në shkollë të
mesme sportive.

Arsimi i mesëm sportive privilegj i disa nxënësve

Akademia e sportit sfidon shqiptarët
“Dy vite më parë kërkuam që
Akademia të hap paralele
edhe në kuadër të gjimnazit
tonë”, thotë Xheladin Muça,
drejtori i Gjimnazit “Ibrahim
Temo” në Strugë. Sipas tij,
interesim i të rinjve struganë
për arsim sporti nuk mungon,
ndërsa tregon në MASH ishin
drejtuar me kërkesën për
formimin e paraleleve të
futbollit dhe hendbollit

Rritje e ngadalshme, por sigurt 

Sigurimi, investim e jo harxhim 
Vërshimet dhe tërmetet që
goditën Maqedoninë në vitin e
kaluar u ballafaquan njerëzit
me nevojën e sigurimit të
pronës dhe jetës. Qytetarët
në vend se të presin
kompensim nga shteti, se
vjen e më shumë orientohen
ndaj kompanive të sigurimit
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KSHZ, sipas Kodit zgjedhor, është e obliguar të vendosë rreth ankesave të kandi-
datëve në procedurën për votim, përmbledhjen dhe përcaktimin e rezultateve të
votimit, në afat prej 48 orëve pas pranimitAktuale

Fatos RUSHITI

Shkup, 19 tetor - Komision
Shtetëror Zgjedhor të en-
jten ka realizuar seancë të
veçantë për shqyrtimin e
ankesave nga partitë poli-
tike për rrethin e parë zg-
jedhor, si për kandidatë
për kryetarë të komunave,
ashtu dhe ata për këshill-
tarë komunal. Më shumicë
të votave, KSHZ refuzoi si
të pabaza dy ankesa të
VMRO-së edhe atë për
vendvotimet 1356 dhe
1411 në Komunën e
Prilepit, për të cilat kjo par-
ti kërkoi prishje të votimit.
Ndryshe, gjatë debatit për
shqyrtimin e ankesave -
anëtarët e KSHZ-së nuk
kishin mendime të njëjta
për punën e këshillave zg-
jedhor, gjegjësisht puna e
komisionerëve u kritikua
nga përfaqësuesit e VMRO-
së në KSHZ dhe nga për-
faqësuesja e autorizuar e
kësaj partie në KSHZ,
Nevanka Stamenkovska.
Kjo e fundit tha se gjatë
procesit zgjedhor janë vëre-
jtur shumë parregullsi të
bëra nga anëtarë të
këshillave zgjedhor e të
cilat, sipas saj, nuk janë
vërejtur gjatë cikleve të
kaluara zgjedhore. "Janë
vërejtur një sërë parregull-
sish gjatë zbatimit të pro-
cesit zgjedhor që janë bërë
nga ana e këshillave zgjed-
hor dhe veçanërisht
shqetësuese është se në
këtë cikël zgjedhor kanë
ndodhur gjëra që nuk kanë
qenë karakteristike për zg-
jedhjet paraprake. Në disa
vendvotime janë paraqitur
1 ose 2 më shumë fletëvo-
time se sa është dashur,
kurse në vende të tjera ka

pasur mungesë", deklaroi
Nevanka Stamenkovska
nga VMRO. Për mos re-
spektim të dispozitave
ligjore nga anëtarët e
KSHZ-së foli edhe Silvana
Boneva, anëtare e VMRO-
së në KSHZ. "Nga ankesat
që janë dorëzuar për një
pjesë të vogël të vendvo-
timeve dhe nga ankesat
dhe paraqitjet telefonike që
kanë arritur në KSHZ,
mund të konkludoj se një
pjesë e madhe e këshillave
zgjedhor nuk i kanë zbatu-
ar deri në fund dispozitat e
Kodit Zgjedhor", tha Bone-
va. Por për mosshënimin e
vërejtjeve në procesverbale,
foli anëtari tjetër i KSHZ-
së, Subhi Jakupi e që ishte
edhe shkaku pse u re-
fuzuan ankesat e VMRO-
se si të pabazuara juridik-
isht. "Nuk ka asnjë vërejtje
te procesverbali. Nuk ka
asnjë vërejtje të pranuar
gjatë ditës se diçka ka
ndodhur në atë vendvotim
dhe mendoj se është e
pastër si kristali, nga ajo që
pashë në origjinal, gjithçka
është nënshkruar si duhet

sipas procedurës", u sh-
preh Jakupi. "Shqyrtuam
origjinalin dhe të gjithë
anëtarët vërtetuan se të
gjithë anëtarët e këshillave
zgjedhor janë nënshkruar",
theksoi Igor Milev, anëtar
tjetër i KSHZ-së. Ndryshe,
nga 45 ankesa gjithsej të
parashtruara nga VMRO,
KSHZ ka mbetur të ven-
dosë edhe për 39 ankesa,
kjo pasi VMRO hoqi dorë
paraprakisht nga tre anke-
sa para fillimi të seancës
në KSHZ. Në shqyrtim e
sipër ishte edhe ankesa për
vendvotimin 2806/1 në
Komunën Qendër për të
cilën, në KSHZ janë ftuar
të deklarohen këshilli zg-
jedhor dhe anëtarët e
Komisionit Komunale Zg-
jedhore. Mes ankesave që
presin të shqyrtohen është
edhe ajo e Aleancës për
Shqiptarët për vendvotimin
387/1 në Komunën e Gos-
tivarit, ndërsa nga një
ankesë kanë edhe partia "E
majta" dhe "TMRO", e para
për një vendvotim në Ku-
manovë dhe e dyta për vo-
timet për qytetin e Shkupit.

Gjatë seancës të enjten,
KSHZ nuk pranoi asnjë
kërkesë për rivotim në
ndonjërin nga vendvotimet
në vend. Përveç për në
Prilep dhe në Komunën
Qendër, ankesat e VMRO-
së janë për vendvotimet në
Gjorçe Petrov, Aerodrom,
Çair, Saraj, Kisella Vodë,
Shuto Orizare, Gazi Babë,
Krivogashtan, Karposh,
Prilep, Radovish dhe
Strugë. KSHZ, sipas Kodit
zgjedhor, është e obliguar
të vendosë rreth ankesave
të kandidatëve në proce-
durën për votim, përm-
bledhjen dhe përcaktimin e
rezultateve të votimit, në
afat prej 48 orëve pas pra-
nimit. Kundër vendimit të
KSHZ-së mund të
parashtrohet padi në
Gjykatën Administrative në
afat prej 24 orëve nga pra-
nimi i vendimit. Gjykata
Administrative e Maqe-
donisë, ndërkaq pas pra-
nimit të ankesës, është e
obliguar të sjellë vendim në
afat prej 48 orëve. Raundi
i dytë i zgjedhjeve lokale do
të mbahet më 29 tetor. 

Fatos RUSHITI

Shkup, 19 tetor - Një ditë
pasi Aleanca për Shqip-
tarët dhe Lëvizja BESA

zyrtarizuan bashkëpuni-
min për rrethin e dytë
zgjedhor, nga BDI kanë lë-
shuar akuza ndaj këtyre
dy partive se ky bashkë-
punim bëhet për interesa
personale dhe se janë në
një marrëveshje të fshehtë
edhe me VMRO-në, si për
rrethin e parë ashtu dhe
për rrethin e dytë
zgjedhor. “Ata kanë koali-
cion të fshehtë me VMRO-
DPMNE-në. Për këtë i tërë
opinioni e di, edhe me zë
edhe me fotografi janë
parë”, tha të enjten për
mediat zëdhënësi i Shtabit
Qendror Zgjedhor të BDI-
së, Arbër Ademi. Ademi,
në emër të BDI-së, e për-
shëndeti marrëveshjen
mes Aleancës për Shqip-
tarët dhe Lëvizjes BESA,
por tanimë, sipas tij, ky
bashkim është i vonshëm
pasi po bëhet për interesa

personale. “Ne gjithmonë
kemi aluduar në koalicio-
nin e tyre me VMRO-në,
por edhe dje se kanë ba-
shkëpunuar mes veti që
në rrethin e parë. Kur jemi
këtu, BDI gjithmonë u ka
bërë thirrje që të ba-
shkohen dhe i urojmë për
këtë, por është i vonshëm
dhe bëhet për interesa
personale dhe ku pasojat
janë më evidente. Në të
gjitha vendet ku garojnë,
kanë takime të vazhdue-
shme që në rrethin e parë
me eksponentë të lartë të
VMRO-së, pra me zë dhe
fotografi, por ajo është
zgjedhja e tyre. Situata
është e qartë, sepse BDI
do jetë fitues absolut në
këto zgjedhje", tha Ademi.
Për atë se kë do ta përkrah
Zoran Zaevi në zgjedhje
lokale kur tani dy pjesë-
marrësit në Qeveri, BDI

dhe Aleanca për Shqip-
tarët janë përballë njëra-
tjetër dhe a do të ndikojë
diçka në përbërjen e shu-
micës parlamentare, Ade-
mi tha se “shumica parla-
mentare është stabile,
pavarësisht këtyre
ndodhive”. Nga Aleanca
për Shqiptarët ndaj aku-
zave të Arbër Ademit të
BD_-së se kjo parti dhe
Lëvizja BESA kanë ba-
shkëpunim me VMRO-në,
reagojnë duke thënë se
këto reagime janë simpto-
mat të frikës ndaj
humbjes së BDI-së në
shumë komuna në rrethi-
ne dytë zgjedhor. “Shpifjet
e BDI-së dhe të zyrtarëve
të saj dhe akuzat e sëmu-
ra për koalicion mes
VMRO dhe Aleancës për
Shqiptarët, janë simptome
të frikës ndaj humbjes se
shumë komunave në

rrethin e dytë zgjedhor,
përfshirë Komunën e Go-
stivarit dhe të Strugës nga
ana e ASH-së”, thotë
zëdhënësi i ASH-së, Flak-
ron Bexheti. Ndërkohë,
pikërisht si bashkëpunë-
torë të VMRO-së Bexheti e
akuzon BDI-në, e cila si-
pas tij, kishte ngulfatur
çdo shpresë për integrim
të vendit në BE dhe në
NATO. “Popullata shqipta-
re e di mirë se BDI i ka
ndihmuar gjatë kohë
VMRO-së në pushtet dhe
janë përgjegjëse të dyja
bashkë për gjendjen e vë-
shtirë ekonomike, për pro-
ceset e montuara politike,
për mos realizimin e plotë
të Marrëveshjes së Ohrit
që nënkupton mos realizi-
min e obligimeve të dala
siç është Ligji i përdorimit
të gjuhës shqipe që sot
është në procedurë imple-

mentimi edhe atë falë
këmbëngulësisë së ASH-
së dhe Ziadin Selës me
kushtëzim se duhet sjellë
sa më shpejt. BDI bashkë
më VMRO-në kishin ngul-
fatur çdo shpresë të inte-
grimit të Maqedonisë në
BE dhe NATO, madje
duke e izoluar vendin
edhe nga vendet fqinjë dhe
duke mos pasur për një
kohë të gjatë asnjë vizitë të
liderëve evropian. Të gjitha
raportet e BE-së në kohën
e VMRO dhe BDI kanë
qenë negative për kapjen e
shtetit nga pushteti, për
politizim të gjyqësisë dhe
për korrupsion masiv, ku
ishin të përfshirë zyrtar të
lartë të VMRO dhe BDI që
tanimë janë pjesë e proce-
durave ndërkombëtare të
hetuesisë siç është rasti i
Magjar Telekom”, thotë
Bexheti nga ASH.

Aspiratat euroatlantike
nuk e pengojnë

bashkëpunimin me Rusinë
Shkup, 19 tetor - Kryeministri i Maqedonisë, Zoran
Zaev, të enjten u takua me ambasadorin e Feder-
atës ruse në Republikën e Maqedonisë, Olek
Sherbak, ku ai e ka shprehur përkrahje për poli-
tikat energjike të kryeministrit që e lëvizin Maqe-
doninë përpara. U paralajmërua edhe përparimi i
bashkëpunimit ekonomik dhe kulturor, kumtoi
shërbimi qeveritar për informim. Në takimin e
kryeministrit Zaev dhe ambasadorit Sghçerbak u
konstatua edhe se synimet euroatlantike dhe për-
caktimet e Republikës së Maqedonisë nuk janë
dhe nuk duhet të jenë pengesë për zhvillim të
marrëdhënieve bilaterale mes Maqedonisë dhe
Rusisë, posaçërisht që, siç thuhet, që edhe te dy
shtetet ekziston qëndrim për sistem të qën-
drueshëm të sigurisë në botë që është me rëndësi
ndërkombëtare. Ambasadori rus e ka përshënde-
tur, siç tha, përkushtimin energjik të kryemi-
nistrit Zaev dhe kontributit të tij të madh drejt pro-
ceseve demokratike që e lëvizin Maqedoninë
përpara. Ka shprehur respekt ndaj politikave të
qinqerta dhe konstruktive të kryeministrit dhe të
Qeverisë, të cilat, siç tha, çojnë drejt integrimeve
euro-atlantike të Republikës së Maqedonisë, por
edhe përparimin e marrëdhënieve me shtetet tjera
në sfera me interes të përbashkët për qytetarët e
vendeve dhe për paqen në botë. Bashkarisht u
vlerësua se poltikat e hapura dhe të përkushtuara
të kryeministrit Zaev de të Qeverisë së re krijojnë
kushte për intensifikimin e bashkëpunimit mes
Republikës së Maqedonisë dhe Federatës ruse në
sferën e ekonomisë, tregtisë dhe investimeve, bu-
jqësisë, energjetikës, transportit, bashkëpunimit
shkencoro-teknik dhe kulturës, që do të përparo-
het me bashkëpunim ndërqeveritar dhe ndërpar-
lamentar. "Qeveria e Republikës së Maqedonisë
është e përkushtuar në realizimin e qëllimeve
strategjike të shtetit, BE dhe NATO, si dhe në
ndërtimin e marrëdhënieve miqësore me të gjitha
shtetet, mes të cilave edhe me Federatën ruse në
nivel parimor demokratik. Jemi të përqëndruar të
sigurojmë standard të mirë për jetë për qytetarët,
më shumë vende të punës, rroga më të mëdha,
zvogëlim të harxhimeve për jetë, Maqedonia është
vend bujqësor, me këtë edhe për zhvillim bujqësor
të shtetit  dhe në këtë drejtim është e interesuar
që të thellohen marrëdhëniet me Federatën ruse,
thuhet në kumtesën e Qeverisë.

BDI vazhdon reagimet ndaj koalicionit BESA-ASH

Akuza dhe kundërakuza për bashkëpunim me VMRO-në
Arbër Ademi të enjten ka
akuzuar ASH dhe Lëvizjen
BESA se janë në koalicion të
fshehtë me VMRO-në, ndërsa
koalicioni mes tyre, ka thënë
Ademi, është bërë për
interesa personale. Flakron
Bexheti nga ASH i është
përgjigjur Ademit se pikërisht
BDI njihet për bashkëpunime
me VMRO-në, duke ngulfatur
siç tha ai, integrimin e vendit
në BE dhe në NATO për shumë
vite

Koha

KSHZ nis shqyrtimin e ankesa për rrethin e parë zgjedhor

Refuzohen ankesat e
VMRO-së për rivotim 

Më shumicë të votave, KSHZ i
refuzoi si të pabaza dy ankesa
edhe atë për vendvotimet 1356
dhe 1411 në Komunën e Prilepit,
për të cilat VMRO-ja kërkoi
prishje të votimit. KSHZ pritej
të shqyrtonte dhe ankesat e
VMRO-së për vendvotimin
2806/1 në Qendër dhe në disa
komuna tjera në vend 
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Publikimi "Jetë cilësore në Maqedoni", me temë "Paga në zarf" tregon se të punësuarit në
rajonin e Shkupit kanë rroga më të larta që marrin në kesh apo "Paga në zarf" me rreth 57
për qind Aktuale

Zejnulla VESELI

Shkup, 19 tetor - Nga numri i
përgjithshëm i të punësuarve
në Maqedoni, 17.8 për qind
kanë marrëveshje formale për
marrëdhënie pune dhe vazh-
dojnë të marrin pagat mujore
në "zarf" nga punëdhënësit
edhe përgjatë vitit 2017. Ky
është konstatimi i publikim-
it "Jetë cilësore në Maqe-
doni", me temë "Paga në
zarf", realizuar nga Instituti
për hulumtime politike dhe
ekonomike "Finance Think". 

Qëllimi i këtij publikimi,
sipas "Finance Think", është
që të nxirren në dritë të dhë-
nat për cilësinë e jetesës së
punëtorëve në Maqedoni.
"Publikimi bazohet në an-
ketën me punëtorët dhe të
dhënat administrative. ‘Paga
në zarf" është paga e paguar
në kesh në mënyrë joformale
dhe jo ligjore bazuar në mar-
rëveshjen gojore midis
punëdhënësit dhe punëtorit",
thuhet në publikimin e "Fi-
nance Think". Kjo mënyrë e

"Pagës në zarf" thuhet në
publikim, ju mundëson
punëdhënësve të kursejnë sa
u përket pagesave të tatimeve
apo kontributeve sociale që
janë të detyruar t’i paguajnë
ndaj shtetit. 

"Kjo mënyrë e pagesës së
pagës në zarf për punëtorët
është e padrejtë që e ul
shumën e vëllimit të mbrojt-
jes sociale, kontributeve për
sigurim pensional dhe shën-
detësor si dhe në mënyrë ar-
tificiale e zvogëlon aftësinë
kreditore të punëtorëve",
thotë drejtoresha e Finance
Think, Blagica Peterski.
Sipas Petreski, ky fenomen i
pagesës së pagave në zarf më
së shumti aplikohet për të
punësuarit që në llogarinë e
tyre transaksionale pranojnë
rrogë minimale prej 12 mijë
denarësh. "Paga në zarf më
së shumti është prezent te
punëtorët, të cilët marrin rro-
ga minimale. Pothuajse 62
për qind e të punësuarve që
janë të siguruar në bazë të
pagës minimale, pranojnë
‘Pagë në zarf’. Dhe kjo pagesë
e rrogave në zarf, mesatar-
isht i bie që një i punësuar
me rrogë minimale prej 12
mijë denarëve, pagën që e

marrin kesh në zarf është po
e njëjta sa është rroga mini-
male që e marrin në bankë
apo mbi 90 për qind nga vlera
e rrogës minimale", thotë Pe-
treski. 

Kjo njëherësh, thotë Pe-
terska, tregon se ekzistojnë
sektorë dhe veprimtari te të
cilat ekziston tendenca që
punëtorët dhe punëdhënësit
të nënshkruajnë marrëvesh-
je për rrogë minimale prej 12
mijë denarë dhe njëkohësisht
marrëveshje gojore se pjesën
tjetër të rrogës që është
shumë e përafërt me rrogën
minimale do ta marrin kesh. 

"Për rrogat formale që
marrin rroga mbi minimalen
e ul në mënyrë drastike
përqindjen e marrësve të rro-
gave në kesh. Paga në zarf,
më e pranueshme 23.2 për
qind është për punëtorët e
kualifikuar si përpunues të
metaleve, makinistë, veprim-
tari tekstile dhe përpunuese
si dhe për të punësuarit në
sektorët shërbyese. Të gjithë
këta, përveç rrogës minimale,
në bankë marrin dhe pagën
tjetër në zarf", thotë Petreski. 

Gjithashtu sipas Pe-
treskit, kjo rrogë që merren
në këto sektorë është një e

treta e vlerës së rrogës for-
male që e marrin në bankë.
"Pagë në zarf marrin edhe të
punësuarit në sektorin e
ndërtimtarisë dhe at 28 për
qind e të punësuarve në këtë
sektor. Mirëpo, paga në kesh
te këta të punësuar e ka
vlerën sa gjysma e rrogës
minimale që marrin të punë-
suarit në ndërtimtari. Pastaj,
paga në zarf marrin edhe të
punësuarit në sektorët shër-
byese. Rroga në zarf nuk
është karakteristike se cilës
gjini apo moshe i takojnë të
punësuarit. Megjithatë, gratë
janë ato që më shumë prano-
jnë të marrin rrogën në zarf",
thotë Bllagica Petreski, drej-
toresha e "Finance Think".
Publikimi "Jetë cilësore në
Maqedoni", me temë "Paga në
zarf" tregon se të punësuarit
në rajonin e Shkupit kanë
rroga më të larta që marrin
në kesh apo "Paga në zarf"
me rreth 57 për qind, 42 për
qind e të punësuarve që mar-
rin rroga në zarf i takojnë ra-
jonit të Pellagonisë, ndërsa
nga rajoni Juglindor 30 për
qind e të punësuarve, përveç
rrogës minimale që marrin në
bankë marrin dhe rroga
kesh.

Shkup, 19 tetor - Ndërmar-
rja shtetërore "MEPSO"
duhet t'i paguajë penale
Bankës Evropiane për
Ripërtëritje dhe Zhvillim
(BERZH) në vlerë prej
pothuajse 800.000 euro
për shkak të fillimit jo në
kohë të projekteve, për të
cilat kompania ka marrë
hua nga banka, në vlerë
prej rreth 50 milionë eu-
rosh. Kjo, siç thekson
drejtori i përgjithshëm dhe
kryetar i KD të SHA MEP-
SO, Sasho Vasilevski, në
intervistë për MIA-n, është
notuar në vërejtjet në ra-
portin preliminar të Entit
Shtetëror për Revizion
(ESHR) për punë materi-
alo-financiare të kom-
panisë. Revizionin e ka
porositur menaxhmenti
paraprak i MEPSO-s,
ndërsa rezultatet janë
konfirmuar edhe në re-

vizionin intern që e kanë
zbatuar të gjithë drejtorët
resorë gjatë pranim-
dorëzimit të funksioneve
me kërkesë të menaxh-
mentit të ri. "Para rreth
dhjetë ditëve kishim takim
me përfaqësues të ESHR-
së, për shkak se, në pa-
jtueshmëri të rregullave të

punës së tyre, para për-
gatitjes përfundimtare të
raportit ata praktikojnë që
edhe menaxhmentit para-
prak por edhe atij të ri t'ua
prezantojnë vërejtjet  që të
mundet menxhmenti
paraprak, që ishte i përf-
shirë në revizion, të kërko-
jë korrigjim dhe t'i tregojë

vërejtjet e tij para se të fi-
nalizohet dokumenti. Një
nga vërejtjet më të rëndë-
sishme është se MEPSO
duhet t'i paguajë penale
BERZH-it për shkak të fil-
limit jo në kohë të projek-
teve për të cilët MEPSO ka
marrë hua nga banka.
Kompania ka lidhur mar-
rëveshje me BERZH-in për
hua prej rreth 50 milionë
euro për ndërtim të pro-
jekteve më të mëdha të
cilat menaxhmenti para-
prak për arsye të
pakuptueshme nuk i ka
aktivizuar në kuptim të
përgatitjes së dokumenta-
cionit të tenderit dhe hap-
jes së procedurave për re-
alizimin e projekteve. Për
këtë arsye erdhëm në sit-
uatë për penale për pro-
jekte të parealizuara të
BERZH-it që t'i paguajmë
shumë prej rreth 800.000

euro", saktësoi Vasilevs-
ki. Raporti i ESHR-së,
thuhet, ende zyrtarisht
nuk është gati, ndërsa
pritet që versioni final t'i
dërgohet MEPSO-s deri në
fund të muajit ose në fil-
lim të muajit të
ardhshëm. "Menaxhmen-
ti i ri, menjëherë pas mar-
rjes së funksionit, u bal-
lafaqua edhe me një
problem tjetër. Bëhet fjalë
për një firmë e cila nga
shkurti, e deri në mo-
mentin kur morën funk-
sionin, kompanisë tonë i
ka mbetur borxh rreth 48
milionë denarë. Nuk e di
se nëse kjo është bërë me
vetëdije ose pa vetëdije,
por fakt është se ekziston
punë joligjore. Nga ana e
menaxhmentit paraprak
nuk është aktivizuar
garancia financiare dhe
në pajtueshmëri të rreg-

ullave nuk është infor-
muar kompania për
pagesën jo në kohë ndaj
MEPSO-s. Me këtë janë
njoftuar institucionet
shtetërore, ndërsa proce-
dura është në vijim dhe
shpresoj se do të ketë
zgjidhje përfundimtare",
potencoi Vasilevski. Në in-
tervistë për MIA-që e cila e
plotë do të publikohet të
premten, drejtori i
përgjithshëm i MEPSO-s
foli edhe për procedurën
për heqjen e largpërçuesit
të MEPSO-s për shkak të
së cilit nuk është lëshuar
në qarkullim autostrada
nga Demir Kapia deri në
Smokvicë, revitalizimin e
Trafostacionit Dubrovë,
lidhjen interkonektive me
Shqipërinë, projektet kap-
itale që planifikohet të re-
alizohen në periudhën e
ardhshme...

Vlera e shportës
familjare, 32.316

denarë 
Shkup, 19 tetor - Vlera e përgjithshme e
shportës sindikale në gusht ka arritur
32.316 denarë. Prej tyre, për ushqim
dhe komunale qytetarët nga buxheti
familjar kanë ndarë 23.871 denarë, tre-
gojnë të dhënat e vlerës së shportës
minimale sindikale që e publikon Lidh-
ja e Sindikatave të Maqedonisë. Për
ushqim në gusht janë ndarë 13.422
denarë, për shpenzime komunale 8.235
denarë, ndërkaq për pajisje për shtëpi
dhe mirëmbajtje 2.197 denarë. Sipas
shportës sindikale, mbajtja e higjienës
personale në gusht ka kushtuar 980
denarë, ndërsa mbajtja e higjienës në
shtëpi 1.244 denarë, Për transport, në
muaj qytetarët kanë shpenzuar 2.340
denarë, ndërsa për rroba dhe këpucë
2.129 denarë. Më pak para nga buxheti
familjarë janë ndarë për mirëmbajtjen e
shëndetit, gjegjësisht rreth 690 denarë,
si dhe për vizitë të manifestime kultur-
ore rreth 1.070 denarë.

Nga e hëna ftohje 
me reshje të shiut,

në male borë 
Shkup, 19 tetor - Nën ndikimin e valës së
ftohtë ajrore nga e hëna do të mbizotëroj
mot i vranët me reshje të shiut, kohë pas
kohe më të mëdha. Nga nata drejt të
martës do të fillojë të fryjë erë kohë pas
kohe e përforcuar veriore, reshjet do të
vazhdojnë edhe gjatë ditës së ardhshme,
ndërsa në juglindje do të ketë kushte për
dukuri lokale të bubullimave. Siç infor-
mon Drejtoria për Punë Hidrometeo-
rologjike, temperatura ditore në mënyrë
të konsiderueshme do të ulet, posaçër-
isht të martën do të arrijë deri në 15
gradë. Në malet më të lartë në veri pritet
reshjet të kalojnë në borë. Natën e së
mërkurës drejt të enjtes do të zhven-
dosen në juglindje dhe do të ndalen.
Reshjet e përgjithshme nga kjo valë e
lagësht dhe e ftohtë ajrore në disa vende
do të tejkalojnë 40 litra në metër katror
ndërsa shpejtësia e erës veriore,  e cila
posaçërisht do të përforcohen të martën,
kohë pas kohe do të jetë edhe mbi 60
kilometra në orë.

Për shkak të projektimeve jo në kohë të huasë prej 50 milionë euro

BERZH-i gjobit MEPSO-n me 800.000 euro!

Të punësuarit paguhen edhe me "zarf"

Mbi 60 për qind e të 
punësuarve marrin rroga kesh

Drejtoresha e Institutit për
hulumtime politike dhe ekonomike
"Finace Think", Bllagica Petreski,
thotë se pothuajse 62 për qind e
të punësuarve që janë të siguruar
në bazë të pagës minimale
pranojnë ‘Pagë në zarf’ dhe kjo
pagesë e rrogave në zarf
mesatarisht i bie që një i punësuar
me rrogë minimale prej 12 mijë
denarëve, pagën që e marrin kesh
në zarf është po e njëjta sa është
rroga minimale që e marrin në
bankë apo mbi 90 për qind nga
vlera e rrogës minimale
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Arsyet se pse ende nuk janë parashtruar dëshmi për lëndët e bashkuara, nga PSP
kohë më parë njoftuan se këto raste do të japin përgjigje kush dhe në çfarë
mënyrë ilegale, përmes Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim 5Aktuale

Digjet vikend
shtëpiza 

në Jeduarcë 
Të mërkurën, rreth orës 18 e 30
minuta, në rrethana të pasqaruara
deri më tani, ka shpërthyer zjarr
në një vikend shtëpizë në fshatin
Jeduarcë, pronë e 56 vjeçarit Sh.M
nga fshati Xhepçisht. Tërësisht janë
përfshirë nga zjarri dy katet e
vikend shtëpizës, e cila ka qenë prej
druri dhe disa aparate të tjera për
nevoja të pronarit. Me intervenimin
e zjarrfikësve të Tetovës, zjarri është
lokalizuar, ndërsa është shkaktuar
një dëm prej 200 mijë denarë. Janë
kryer hetime në vendin e ngjarjes
dhe punohet në zbardhjen e plotë. 

Dy të lënduar në 13
aksidente në Shkup

Një shofer i automjetit të udhë-
tarëve dhe një motoçiklist janë lën-
duar më rëndë në dy nga gjithsej 13
aksidente trafiku të regjistruara
gjatë ditës së kaluar në rajonin e
SPB Shkup. Në shtatë aksidente më
lehtë janë lënduar tetë persona,
ndërsa katër kanë kaluar me dëme
materiale. Siç informon MPB-ja,
gjatë ditës së djeshme policia e
trafikut ka zbuluar dhe ka sank-
sionuar një numër të madh të
kundërvajtjeve, midis të cilëve katër
shoferë të cilët nuk e kanë respek-
tuar kufizimin e shpejtësisë së
lëvizjes, tre shoferë kanë kaluar në
dritë të kuqe të semaforit, tre
shoferë fillestarë kanë kryer
kundërvajtje në baza të ndryshme,
si dhe 12 shoferë të cilët e kanë
drejtuar automjetin pa patentë
shoferi, gjegjësisht të paregjistru-
ar. Janë sanksionuar 49 automjete
të parkuara në mënyrë jo të rreg-
ullt. Me ndihmën e automjetit spe-
cial “karrotrec”, janë larguar 56 au-
tomjete.

Vidhet një pushkë
dhe një pistoletë

67 vjeçarja L.M nga Shkupi, të
martën ka denoncuar vjedhje të
rëndë në shtëpinë e djalit të saj afër
Mavrovës. Sipas denoncimit, per-
sona të panjohur kanë thyer
dritaren e derës hyrëse, dhe nga
një sirtarë kanë marrë pushkë të
tipit “Boherica” të kalibrit 12 milim-
tra, një pistoletë pronë e burrit të
saj. Pasi kanë marrë pushkën dhe
pistoletën ata janë larguar duke
mos u vërejtur nga askush.

Vjedhje në
trafostacionin 

e Mavrovës
Persona të panjohur kanë kryer
vjedhje të rëndë në trafostacionin
pronë e Elem-Hec Mavrovë në afër-
si të Leunovës. Vjedhjen e ka kryer
47 vjeçari M.P., i punësuar në ter-
moelektranën Mavrovë. Sipas poli-
cisë, personat e panjohur janë ngji-
tur në shtyllën elektrike e cila ka
qenë e vendosur në trafostacionin
prej 50 kilovatësh, i kanë prerë
kabllot dhe e kanë lëshuar në tokë.
Pasi i kanë çmontuar ata kanë mar-
rë vetëm elementet prej bakri dhe
janë larguar duke mos u vërejtur
nga askush. Është kryer hetim në
vendin e ngjarjes dhe punohet në
zbardhjen e plotë të rastit. (u.h.)

Kronikë

Omer XHAFERI

Shkup, 19 tetor - Nëse të
mërkurën Gjykata Penale e
Shkupit i pranoi “bombat” si
dëshmi në lëndët gjyqësor
“Trust” dhe “Total”, e njëjta
instancë gjyqësor të enjten i
refuzoi si të pabaza materialet
nga përgjimet për rastet “Ti-
tanik”, “Titanik 2”, “TNT”,
“Tanku”,”Travnik” dhe
“Tifani”. Kjo mënyrë e shqyr-
timit të lëndëve, të cilat i
propozon Prokuroria Speciale
Publike, nga ana e GJPSH-së,
vazhdon të vijojë edhe
përkundër faktit se në shtator
të këtij viti Gjykata e Apelit
në Shkup, lejoi që “bombat” të
përdoren si dëshmi në rastet
“Tenderat”, “Toplik” dhe “Tor-
tura”. Refuzimi i provave të
cilat PSP-ja për lëndët e
parashtruara i mbështet në
materialet që burojnë nga
përgjimet e jashtëligjshme,
ndodhë në fazë kur Gjykata
Penale e Shkupit duhet t’i
vlerësojë propozim akuzat e
ngritura nga prokuroria e Kat-
ica Janevës, të cilat i dorëzoi
në qershor të këtij viti. 

Duke iu referuar orarit të
shpërndarjes së lëndëve të
PSP-së, i cili u publikua në

faqen zyrtare të GJPSH-së,
kuptohet se vlerësimin e
propozim akuzave për rastet
“Trevnik”, “Tifani” dhe “Ti-
tanik”, e ka bërë gjykatësja
Monika Bahçovanovska. Tut-
je, sipas këtij orari, rastin “Ti-
tanik 2” e ka vlerësuar
gjykatësja Verka Petrovska,
gjegjësisht gjykatësja Lidija
Petrovska, e cila deri më tani
për gjykim i janë caktuar tre
lëndë të PSP-së, e ka bërë
vlerësimin akuzës për rastin
“Tarifa”. Ndërkohë, rasti “Top-

lik”, për vlerësim, siç thuhet,
qëndron në orarin e shpërn-
darjes së lëndëve, është real-
izuar nga gjykatësja Lenka
Davitkova. Prokuroria Spe-
ciale Publike lidhur me refuz-
imin e dëshmive për gjashtë
lëndët e apostrofuara, të en-
jten ka theksuar se duke e re-
spektuar afatin ligjore, ata do
t’i ankimojnë vendimet e
GJPSH para Gjykatës së
Apelit në Shkup, ngjashëm si
kanë vepruar deri më tani.  

Përveç për lëndët e

bashkuar “Fortesa 2 & Tar-
get”, Prokuroria speciale për
të gjitha 16 propozim akuzat e
dorëzuara muaj më parë, ka
dorëzuar edhe dëshmi. Arsyet
se pse ende nuk janë
parashtruar dëshmi për
lëndët e bashkuara, nga PSP
kohë më parë njoftuan se këto
raste do të japin përgjigje
kush dhe në çfarë mënyrë ile-
gale, përmes Drejtorisë për
Siguri dhe Kundërzbulim, ka
përgjuar mijëra qytetarë, re-
spektivisht kush ka dhënë ur-
dhër për një veprim të tillë
dhe për asgjësim të pajisjeve
për procesin e përgjimeve ma-
sive. Ndryshe, sa i përket ak-
tualiteteve në Gjykatën Penale
të Shkupit, së shpejti pritet të
publikohet raporti i Ministrisë
së Drejtësisë, i cili ka të bëjë
me inspektimet e fundit në
këtë gjykatë e që lidhen me
shpërndarjen elektronike në
të lëndëve në gjykatë. Komi-
sioni i themeluar nga vetë
ministri Bilent Saliji, njëherit
pritet të sqarojë dilemat se
vallë ky sistem është keqpër-
dorur, për shkak se sipas të
dhënave jo zyrtare, ky sistem
i rëndësishëm për trans-
parencën në sistemin gjyqë-
sor ka vite të tëra që është
jashtë funksionimit.

Shkup, 19 tetor - “Jemi të
informuar nga MPB se dy
personat e akuzuar janë të
arrestuar në Selanik. Tjera
informata nuk kemi,
ndërkaq në pjesën e mëtut-
jeshme të procedurës ne
nuk kemi kurrfarë kompe-
tence. Shpresojmë se ek-
stradimi i procedurës  do të
mbarojë sa më shpejtë, dhe
se nga paraburgimi grek do
të transferohet në Maqedoni
dhe se gjykimi do të fillojë
shpejtë”, ka thënë proku -
rorja speciale, Katica Jane-
va në lidhje me arrestimin e
dy ish-shefave në MPB
Goran Grujovski dhe Nikol-
la Boshkovski, të cilët janë
akuzuar nga PSP në lëndën
“Fortesa”, "Target" dhe
"Fortesa 2". Avokati Lupço
Shvërgovski i cili bashkë me
avokatët Mile Petrevski dhe
Petar Vasilev që është në
ekipin për ndihmë juridike
të të akuzuarit të ish shefit
të Drejtorisë së Pestë në
DSK, deklaroi se për arres-
timin e dy të akuzuarve ka
dëgjuar në media. “Dëgjova
në media për arrestimin e
klientit tim, nëse informatat
janë të vërteta dhe se janë
në marrëveshje për ek-
stradim me Greqinë, ne në
rast të tillë nuk mundemi të
japim ndihmë juridike në
tjetër shtet. Tani të dytë
kanë të drejtë për mbrojtës
sipas detyrës zyrtare ose të

drejtë që sipas zgjedhjes së
tyre të angazhojnë person
tjetër që do t’u japë ndihmë
juridike”, thotë Shvërgovski.
Në ndërkohë, Ministria e
Drejtësisë duhet ta fillojë
procedurën për ekstradim
pasi ta marrë njoftimin nga
Interpoli për arrestimin e
Goran Grujovskit dhe
Nikolla Boshkovskit në
Greqinë fqinje. Nga Minis-
tria e Drejtësisë informo-
jnë se ende nuk kanë mar-
rë një njoftim të tillë nga
Interpoli. Dy ish-shefat e
MPB-së, të cilët disa muaj
ishin në arrati, janë ar-
restuar në Selanik, Greqi.
Ministria e Punëve të
Brendshme sot në mëngjes
nuk kishte marrë vërtetim
zyrtar nga policia greke për
arrestimin e ish-shefave.
Boshkovski dhe Grujevski
janë të akuzuar nga PSP-ja
në rastet "Fortesa", "Tar-
get" dhe "Fortesa 2". Që të
dy, prej 18 korrikut, kur

Gjykata e Apelit u caktoi
masë paraburgimi, janë të
pakapshëm për policinë,
sipas të gjitha gjasave
duke u fshehur me iden-
titete të rrejshme. Ata aku-
zohen për shkatërrim të
pajisjes për përgjim.
Ndryshe, Goran Grujovski
dhe Nikola Boshkovski, të
cilët u arrestuan mbrëmë
në Selanik, u kapën nga
policia greke derisa po ten-
tonin që ta kalonin kufirin
duke përdorur pasaporta
false bullgare, mëson
jozyrtarisht Televizioni 24.
Deri tash, Ministria e
Punëve të Brendshme e
Maqedonisë nuk e ka kon-
firmuar arrestimin e dy
ish-zyrtarëve të lartë të
Ministrisë së Punëve të
brendshme. Grujovski dhe
Boshkovski janë në arrati
që nga 18 korriku, pasi
Gjykata Penale Shkupi 1
lëshoi një urdhër-ndalimi
ndaj tyre.

Paraburgim edhe
për Toshtën

Shkup, 19 tetor - Gjykatësi i proce-
durës paraprake i ka caktuar
paraburgim 30-ditor të dyshuarit
të pestë Aleksandar Janevski-
Toshta, për tentim për vrasje të de-
putetit Ziadin Sela, për ngjarjet e
27 prillit në ndërtesën e Parlamen-
tit të Maqedonisë. "Duke vendosur
për propozimin e prokurorit kom-
petent publik, gjykatësi i proce-
durës paraprake ka caktuar masë
paraburgim në kohëzgjatje prej 30
ditësh për tre të dyshuarit. Përveç
kësaj, paraburgim në kohëzgjatje
prej 30 ditësh u caktua edhe për
personin e katërt i cili paraprakisht
u privua nga liria për ngjarjen e
njëjtë dhe për të cilën vendimi i
Gjykatës është anuluar për shkak
të gjendjes së përkeqësuar shënde-
tësore të të dyshuarit", thuhet në
kumtesën nga Prokuroria Publike.
Së bashku me Janevskin në ak-
sionin policor janë arrestuar edhe
katër persona. Bëhet fjalë për An-
drej Micovin, Nikolla Vojminovskin,
Kosta Dellovin dhe Stojan Pavle-
skin-Kobra. Në maj të këtij viti për
sulmin e Selës të parët u arrestu-
an Kire Gjorgievski dhe i ati i tij.
Me paraburgimin e fundit të shqip-
tuar numri i të dyshuarve për sul-
min e deputetit Sela u rrit në 10
persona.

Gjykata Penale e Shkupit vazhdon me obstruksione

“Bombat” refuzohen 
edhe për 6 lëndë të PSP-së

Refuzimi i provave, të cilat PSP
për lëndët e parashtruara i
mbështet në materialet që
burojnë nga përgjimet e
jashtëligjshme, ndodhë në fazë
kur Gjykata Penale e Shkupit
duhet t’i vlerësojë propozim
akuzat e ngritura nga prokuroria
e Katica Janevës, që u dorëzuan
në qershor të këtij viti

Ekstradimi i dy të akuzuarve do të fillojë pas njoftimit
nga Interpoli

Janeva pret ekstradim të shpejtë të
Grujovskit dhe Boshkovskit
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Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 
dhe 51/11), nenit 54 të Ligjit për standardet e nxënësit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 dhe 30/16) dhe Vendimit 
për publikim të Konkursit për ndaje të bursave për nxënësit e arsimit të mesëm që realizojnë programe mësimore nga drejtimi hotelerik-turistik në Republikën e Maqedonisë për vitin 
shkollor 2017/2018, Ministri i arsimit dhe shkencës shpall 

KONKURS 
Për ndarje të bursave për nxënës të shkollave të mesme të cilat realizojnë programe mësimore të profesionit hotelerik-turistik në Republikën e Maqedonisë për 

vitin shkollor  
2017/2018 

 
Ministria e arsimit dhe shkencës do të ndajë deri më 15 (pesëmbëdhjetë) bursa për 

nxënës të shkollave të mesme të cilat realizojnë programe mësimore të profesionit 
hotelerik-turistik në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2017/2018. 

 I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSËS 
Të drejtë për bursë kanë kandidatët të cilët mësojnë në shkollat e mesme shtetërore 

dhe private në Republikën e Maqedonisë, ndërsa i plotësojnë kushtet në vijim:  
1. të jenë nxënës të rregullt të shkollave të mesme të cilat realizojnë programe 

mësimore të profesionit hotelerik-turistik në Republikën e Maqedonisë; 
2. të kenë të fituar çmime për vendin e I, II ose III në gara ndërkombëtare ose 

shtetërore nga sfera e hotelerisë dhe/ose turizmit;  
3. të kenë të arritur sukses mesatar minimal të vazhdueshëm prej së paku notës 3,50 

në arsimin e deritanishëm;  
4. të mos kenë përsëritur vitin gjatë arsimimit;  
5. të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucione ose firma të tjera;  
6. të jenë shtetas të Republikës ës Maqedonisë.  
Kriteret për ndarjen e bursave janë: 

- një çmim më të lartë të fituar në garë shtetërore ose ndërkombëtare, ku 
nxënësi mund të fitojë më së shumti 50 pikë, 

- për çdo çmim-dëftesë të dorëzuar plotësuese nga sfera e hotelerisë dhe/ose 
turizmit fitohen pikë shtesë, 

- suksesi i arritur nga arsimi i deritanishëm, ku nxënësi mund të fitojë më së shumti 50 
pikë.  

Gjatë përcaktimit të pikave të përgjithshme nga çmimet e fituara për nxënësit do të 
vlerësohet një prej çmimeve të fituara të ranguara më të larta.  Për vendin e parë të fituar 
në gara ndërkombëtare nxënësi mund të fitojë më së shumti 50 pikë, ndërsa për vendin e 
parë të fituar në gara shtetërore nxënësi mund të fitojë më së shumti 25 pikë. 

Për çdo çmim-diplomë të dorëzuar plotësuese nga sfera e hotelerisë dhe/ose turizmit 
fitohen pikë plotësuese. 

Me garë ndërkombëtare nënkuptohet garë mes nxënësve prej së paku dhjetë shteteve 
të ndryshme.  

Me dorëzimin e dokumenteve të kërkuara të kandidatit ju rekomandohet të dorëzojnë 
edhe kopje të llogarisë transaksionale në të cilën do ti marrin të hollat në rast se fitojnë 
bursë. 

II. MËNYRA DHE AFATI I PARAQITJES 
Nxënësit të cilët paraqiten në konkurs, duhet të plotësojnë fletëparaqitjen elektronike 

të vendosur në internet portalin  
http:// konkursi.mon.gov.mk, duke filluar prej 20.10.2017 deri më 3.11.2017. 
Para fillimit të paraqitjes elektronike, është e domosdoshme të kompletoni të gjitha 

dokumentet e nevojshme nga pika III e këtij Konkursi.   

Rang lista me kandidatët e zgjedhur do të publikohet më 01.12.2017 në internet 
portalin http:// konkursi.mon.gov.mk. 

III. VENDI DHE AFATI I DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE 
Nxënësit të cilët janë paraqitur në mënyrë elektronike në konkurs, deri te Ministrinë e 

arsimit dhe shkencës, në rr. Sv. Kiril i Metodi nr. 54 – Shkup, në të njejtën periudhë prej 
datës 20.10.2017 deri më 3.11.2017 prej ora 09-15, ti sjellin dokumentet në vijim:  

1. Listë evidentuese;   
2. Vërtetim se është nxënës i rregullt në vitin shkollor 2017/2018;  
3. Numër identifikimi nga fletëparaqitja elektronike e plotësuar me sukses; 
4. Të vërtetuara në noter fotokopje të dëftesave për vitet e mbaruara më herët të 

arsimit (kandidatët e vitit të I dorëzojnë dëftesat prej klasës VI-IX);  
5. Kopje të vërtetuar në noter të diplomave për çmimet e fituara në garat vendore 

dhe/ose ndërkombëtare; 
6. Deklaratë të nënshkruar nga prindi – kujdestari se kandidati nuk është shfrytëzues i 

bursës tjetër, të publikuar në internet portalin http:// konkursi.mon.gov.mk; 
Lista përfundimtare me kandidatët e zgjedhur do të publikohet më 01.12.2017 në 

internet portalin http:// konkursi.mon.gov.mk. 
Ministria e arsimit dhe shkencës zyrtarisht, në pajtim me Rregulloren për 

formular të kërkesës për vendosje në shtëpi për nxënës dhe formular të kërkesës për 
dhënie të bursave me dokumentacion të nevojshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 189/16), do të sigurojë dokumentet në vijim: 

-certifikatë të shtetësisë të Republikës së Maqedonisë nga Ministria e punëve të 
brendshme. 

Çmimet-diplomat ku nuk ka vend të zënë të specifikuar në garat shtetërore ose 
ndërkombëtare, gjegjësisht çmime dhe mirënjohje për pjesëmarrje në gara pa vend të 
zënë, nuk do të merren parasysh.  

Kandidatët nuk do të rangohen nëse dokumentacioni i dorëzuar është: 
-i pakompletuar dhe/ose   
-i dorëzuar pas afatit.  
Me dorëzimin e dokumenteve të kërkuara të kandidatit ju rekomandohet të 

dorëzojnë edhe kopje të llogarisë transaksionale në të cilën do ti marrin të hollat në rast 
se fitojnë bursë. 

IV. SHUMA E BURSËS 
Shuma e bursës do të arrijë 2.200,00 denarë në muaj për nëntë muaj gjatë vitit 

shkollor. 
Nxënësit të cilët do të marrin bursë do të lidhin marrëveshje me Ministrin e arsimit dhe 

shkencës me të cilën do të rregullohen të drejtat dhe obligimet. 
 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 
Renata Deskoska

Republika e Maqedonisë
MINISTRIA E PUNËS
DHE POLITIKËS SOCIALE
Nr. 08 – 7601/1
19.10.2017

Shkup

Në bazë të nenit 12 të Ligjit për dërgimin e punëtorëve nga Republika e Maqedonisë në vende të tjera për realizimin e
punëve ndërtimore përmes marrëveshjeve projektuese dhe për kryerje të punëve të tjera sezonale (“Gazeta Zyrtare e
Republikës së Maqedonisë nr. 166/12 dhe 30/16), Komisioni për detashman pranë Ministrisë së Punës dhe politikës sociale,
publikon

THIRRJE PUBLIKE

Për grumbullimin e kërkesave nga subjektet e interesuara juridike për pjesëmarrje gjatë dhënies së të drejtës për dërgim të
punëtorëve (detashman) për realizimin e marrëveshjeve projektuese në RF Gjermanisë për periudhën prej 1 tetor 2017 deri më
30 shtator 2018 edhe atë për:

110 punëtorë për marrëveshje projektuese për izolim
150 punëtorë për marrëveshje projektuese për montim
310 punëtorë për marrëveshje projektuese për ndërtim

1. Dhënës i së drejtës:
Komisioni për detashman në Ministrinë e Punës dhe politikës sociale të Republikës së Maqedonisë me seli në rr. “Dame

Gruev“ nr. 14, Shkup;
2. Kërkues:
Në dhënien e të drejtës të kuotës së caktuar të punëtorëve për realizimin e punëve ndërtimore, montuese dhe izoluese

përmes marrëveshjeve projektuese, mund të merr pjesë shoqëria tregtare e cila:
është e pajisur në mënyrë kadrovike dhe teknike për realizimin të pavarur të marrëveshjeve konkrete projektuese jashtë

vendit dhe i cili plotëson kushtet e tjera të përcaktuara me këtë ligj;
ka të regjistruar veprimtari në fushën e ndërtimtarisë;
ka së paku dhjetë të punësuar për kohë të pacaktuar, gjashtë muaj para paraqitjes në thirrjen publike;
ka bonitet pozitiv në punë gjatë vitit të kaluar;
ka të paguar të gjitha tatimet, kontributet dhe pagesat e tjera publike;
kundër së cilës nuk është hapur procedurë falimentimi;
kundër së cilës nuk është vendosur procedurë për likuidim

3. Lënda e dhënies:
Ndarja e së drejtës për dërgimin e punëtorëve për punë në RF Gjermanisë, për realizimin e marrëveshjeve projektuese sipas

personave juridik, në kuadër të ndarjes së të drejtës nga RF Gjermanisë, për periudhën prej 1 tetor 2017 deri më 30 shtator
2018.
Për pjesëmarrje në ndarjen e të drejtës së kuotës së caktuar të punëtorëve, shoqëria tregtare duhet deri në ministrinë e

autorizuar për punë nga fusha e punës të dorëzojë:
kërkesë nga shoqëria tregtare me prezantimin e saj (emri, adresa, selia, personi i autorizuar i shoqërisë tregtare, telefon,

faks, e mail);
dokument për veprimtari të regjistruar nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë ose dokument për gjendjen

aktuale të subjektit juridik;
dokument për numrin e përgjithshëm të të punësuarve në shoqërinë tregtare, nga të cilët së paku dhjetë punëtorë të ishin

në marrëdhënie pune për kohë të pacaktuar, së paku gjashtë muaj para paraqitjes së shoqërisë tregtare në thirrjen publike;
Formular 1/ 2 për numrin e përgjithshëm të punëtorëve të punësuar në shoqërinë tregtare, me shqyrtim të

fletëparaqitjeve/fletlargimeve në sigurim të patjetërsueshëm social për shoqërinë, të dhënë nga Agjencia për punësim e
Republikës së Maqedonisë;

dokument për bonitet të shoqërisë, të dhënë nga Regjistri qendror;
vërtetim nga Drejtoria për të hyra publike për tatimet e paguara, kontribute dhe pagesa të tjera publike;
vërtetim nga gjykata kompetente se nuk është hapur procedurë për falimentim;
vërtetim nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë se nuk është iniciuar procedurë për likuidim dhe
referenca të shoqërisë tregtare në vend dhe jashtë vendit.

Dokumentet e theksuara nuk duhet të jenë më të vjetra se gjashtë muaj nga dita e dhënies, ndërsa dorëzohen në origjinal
ose kopje të vërtetuar në noter me zarf të mbyllur.
4. Afati dhe mënyra e dorëzimit të kërkesës:
Afati për dorëzimin e kërkesës për pjesëmarrje në shpërndarjen e kuotës së shpërndarë në shpalljen publike nga shoqëritë e

interesuara tregtare është 15 ditë duke llogaritur nga dita e ardhshme nga dita e publikimit të thirrjes publike.
Kërkesat të cilat do të arrijnë pas afatit për dorëzim do të llogariten si të vonuara dhe nuk do të merren parasysh gjatë

shqyrtimit.
Kërkesat të cilat nuk i përmbajnë të gjitha të dhënat të theksuara në thirrjen publike do të llogariten si të pakompletuara dhe

nuk do të merren parasysh.
Kërkesat mund të dorëzohen përmes postës në adresën “Dame Gruev“ nr. 14, Shkup, ose të dorëzohen në arkivin e

Ministrisë së Punës dhe politikës sociale të Republikës së Maqedonisë (më së voni deri në ora 16:30, çdo ditë pune).
Telefon për kontakt: 02 3106 659

KOMISIONI PËR DETASHMAN
Në Ministrinë e punës dhe politikës sociale

Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 të Ligjit për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), nenit 54 të 
Ligjit për standardet e nxënësit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 52/05, 117/08, 17/11, 
135/11, 15/13, 41/14, 146/15 dhe 30/16) dhe Vendimit për publikim të Konkursit për ndarje të 80 
(tetëdhjetë) bursave për nxënës – fëmijë pa prindër nga shkollat e mesme publike dhe private në 
Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor 2017/2018, Ministria e arsimit dhe shkencës shpall 
 

KONKURS  
Për ndarje të 80 (tetëdhjetë) bursave për nxënës – fëmijë pa prindër nga shkollat e mesme 

 publike dhe private në Republikën e Maqedonisë për vitin shkollor  
2017/2018 

 
Ministria e arsimit dhe shkencës për vitin shkollor 2017/2018 do të ndajë 80 (tetëdhjetë) bursa 

për nxënës-fëmijë pa prindër nga shkollat e mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë.  
 
 I. KUSHTET PËR NDARJEN E BURSËS  
 

Të drejtë për bursë kanë kandidatët të cilët mësojnë në shkollat e mesme publike dhe private 
në Republikën e Maqedonisë, ndërsa i plotësojnë kushtet në vijim:  
1. të jenë nxënës të rregullt nga viti i I, të cilët gjatë arsimit fillor kanë arritur sukses me mesatare së 
paku 3,00; 
2. të jenë nxënës të rregullt në vitin e II, III dhe IV, të cilët gjatë arsimit të mesëm kanë arritur sukses me 
mesatare prej së paku 3,00  
3. të kenë vërtetim nga Qendra kompetente për përkujdesje sociale, vërtetim nga shtëpia ku është i 
strehuar ose dokumentacion tjetër me të cilën dëshmohet se janë fëmijë pa prindër; 
4. të mos kenë përsëritur vitin gjatë arsimit;  
5. të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucione ose firma të tjera;  
6. të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë.  
 

Kriteret për ndarjen e bursave janë suksesi i realizuar, gjatë së cilës një nxënës mund të merr 
më së shumti 100 pikë. 
 
II. MËNYRA, VENDI DHE AFATI I DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE 

Nxënësit, të cilët i plotësojnë kushtet nga konkursi, është e nevojshme që në Ministrinë e 
arsimit dhe shkencës, rr. Sv. Kiril i Metodi nr. 54 – Shkup, prej datës 20.10.2017 deri më 3.11.2017, 
prej ora 09-15, të dorëzojnë dokumentet në vijim:  

1. Listë evidentuese; 
2. Vërtetim se është nxënës i rregullt në vitin shkollor 2017/2018;  
3. Kopje të dëftesave për vitet e kaluara të mbaruara të arsimit (kandidatët e vitit të I dorëzojnë 

dëftesat prej klasës VI-IX);  
4. Vërtetim nga Qendra kompetente për përkujdesje sociale, vërtetim nga shtëpia ku është 

strehuar ose dokumentacion tjetër përkatës me të cilën do të dëshmojë se janë fëmijë pa 
prindër; 

5. Deklaratë të nënshkruar nga kujdestari se kandidati nuk është shfrytëzues i bursave, të 
publikuar në internet portalin http:// konkursi.mon.gov.mk;  

  
Lista me kandidatët e zgjedhur do të publikohet më 01.12.2017 në internet portalin  
http:// konkursi.mon.gov.mk. 
 
Ministria e arsimit dhe shkencës zyrtarisht, në pajtim me Rregulloren për formular të kërkesës 

për vendosje në shtëpi të nxënësve dhe formular të kërkesës për ndarje të bursave me dokumentacion 
të nevojshëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 189/16), do të sigurojë dokumentet në 
vijim: 

-certifikatë të shtetësisë të Republikës së Maqedonisë nga Ministria e punëve të brendshme. 
Kandidatët nuk do të rangohen nëse dokumentacioni i dorëzuar është: 
-i pakompletuar dhe   
-i dorëzuar pas afatit.  
Me dorëzimin e dokumenteve të kërkuara të kandidatit ju rekomandohet të dorëzojnë edhe 

kopje të llogarisë transaksionale në të cilën do ti marrin të hollat në rast se fitojnë bursë. 
Nxënësit të cilët do të fitojnë bursë, me kërkesë të Ministrisë së arsimit dhe shkencës , do të 

duhet që ti sjellin dëftesat origjinale në shikim. 
IV. SHUMA E BURSËS 

Shuma e bursës do të arrijë 2.750,00 denarë në muaj për nëntë muaj gjatë vitit shkollor. 
Nxënësit të cilët do të marrin bursë do të lidhin marrëveshje me Ministrin e arsimit dhe 

shkencës me të cilën do të rregullohen të drejtat dhe obligimet. 
 

    MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 
Renata Deskoska 
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Kalaja e Tetovës u ndërtua në vitin 1820, nga ana e Abdurahman Pashës. Në bazë të të
dhënave gojore mësohet se fillimin e ndërtimit të këtij monumenti e nisi Rexhep Pasha, i ati
i Abdurahman Pashës dhe ndërtimi zgjati afër 20 vjetAktuale

Urim HASIPI

Tetovë, 19 tetor - Gërmimet në
Kalanë e Tetovës, Balltepe, do të
vazhdojnë vitin e ardhshëm.
Kështu, ka deklaruar ministri i
Kulturës, Robert Allagjozovski,
gjatë qëndrimit të tij në Tetovë
ditë më parë. Ai ka thënë se në
rebalansin e buxhetit janë para-
parë mjete nga buxheti i kësaj
Ministrie. 

“Disa mjete ishin paraparë
që të vazhdojnë punët deri në
fund të këtij viti, por për shkak
të rebalancit të buxhetit janë
paraparë mjete për vitin e
ardhshëm, për shkak të stërn-
garkimit të buxhetit paraprak.
Në çdo rast, punët në Kalanë e
Tetovës do të vazhdojnë vitin e
ardhshëm. Kjo tashmë është
pjesë e prioriteteve të institu-
cioneve përkatëse”, deklaroi
ministri i Kulturës, Robert Al-
lagjozovski. 

Ai tha se është bërë edhe re-
vizion të projektit për gërmimet
arkeologjike në Kalanë e

Tetovës. Ekspertët mendojnë se
Kalaja e Tetovës është lënë pas
dore. “Vite me radhë mbetet e
lënë pas dore nga institucionet
që duhet të përkujdesen për ato.
Vite me radhë porta hyrëse dhe
një pjesë e murrit rrethues janë
shkatërruar çka ndikon në
shkatërrimin e mëtejshëm të
pjesëve tjera të saj. Sot, kur të
kaloni përreth saj do të vëreni
një gërmadhë me gur si pasojë e
rrënimit të murrit, por edhe pse
disa herë u dhanë premtime se
do të intervenohet në kon-
servimin dhe restaurimin e tyre
dhe se asaj do t’i kthehet pam-
ja e dikurshme jemi dëshmitar
që institucionet shtetërore as-
pak nuk u intereson ky objekt,
kurse përgjegjësit e atyre insti-
tucioneve janë tërësisht të
paaftë dhe të pa interesuar për
të bërë diçka për ta restauruar
këtë objekt dhe objektet tjera

me vlera të mëdha kulturore
dhe historike në qytetin tonë
dhe më gjerë”, thotë Skender
Palloshi, ekspert i ndërtimtarisë.
Shkaku i rrezikut që paraqitet
nga shembja e gurëve për jetën
e njerëzve, në Kalanë e Tetovës,
dukshëm është reduktuar edhe
numri i vizitorëve i cili nuk është
më si më pare. Revitalizimi i
Kalasë së Tetovës, që nisi 9 vjet
më parë me një ekspeditë arke-
ologjike, është kthyer në një pro-
jekt të mbetur pezull. Punimet
në Kalanë e Tetovës nisën në
mars të vitit 2008, ku kërkohej
edhe pjesëmarrja e arkeologëve
nga Shqipëria dhe Kosova. Po
ashtu, nga Drejtoria e Monu-
menteve të Kulturës u
parashikua projektin për kon-
servimin dhe restaurimi i
pjesëve të veçanta të Kalasë, si i
bedenave, kullave të vrojtimit
dhe objekteve të tjera. Një pjesë

e madhe e mureve rrethuese,
kuzhinës dhe trapezarisë, janë
zbuluar deri tash nga gërmimet
arkeologjike në kalanë e
Tetovës. Kjo, bëhet me qëllim që
këto mure shumë shpejt të
konservohen dhe të evitohet
rrënimi i tyre. Këto dhe disa
dysheme janë të zbuluara nga
gërmimet arkeologjike të deri-
tanishme. Kalaja e Tetovës
ndodhet në majën e Balltepes,
me një lartësi mbidetare prej
803 metra, e lartë 220-250 me-
tra dhe me sipërfaqe prej
108.000 metra katrorë.
Ndërtuesit e kalasë e kishin
paraparë pozicionin strategjik,
për shkak se kontrollohej një
pjesë e madhe e Fushëgropës
së Pollogut. 

Kalaja e Tetovës u ndërtua
në vitin 1820, nga ana e Abdu-
rahman Pashës. Në bazë të të
dhënave gojore mësohet se fil-
limin e ndërtimit të këtij monu-
menti e nisi Rexhep Pasha, i ati
i Abdurahman Pashës dhe ndër-
timi zgjati afër 20 vjet. Abdu-
rahman Pasha nuk arriti ta për-
fundojë ndërtimin e saj. Ky
monument kulturor paraqet një
bukuri të rrallë të kohës së
kaluar. Përbërja e saj është
komplekse. Pjesa e brendshme
ka pesë saraje, kuzhina të mëd-
ha, banja dhe një pus në mes të
kalasë. Paraqet një ndikim të
dukshëm të arkitekturës os-
mane. Gjatë luftërave të
ndryshme ajo pësoi rrënime të
shumta.

Shkup, 19 tetor – Më shfaqjen
“Shërbëtoret” të Jean Ganet dhe
në regji të Diana Dobrevës, inter-
pretuar nga aktorët e Teatrit Bull-
gar “Ivan Vazov” përfundoi edi-
cioni i njëmbëdhjetë i Festivalit
ndërkombëtar i teatrit, Skupi
Festival, i cili edhe kësaj radhe
solli shfaqe mjaftë cilësore. Nën
moton “Për shpirt të shëndoshë”,
gjashtë shtatë mbrëmjeve në
kuadër të Festivalit, pos shfaqjes
nga bullgaria u paraqitën edhe
Teatri Ando Zako Çajupi nga Ko-
rça me shfaqjen “Shtëpia e
Bernarda Albës”, Teatri rus “U
Mosta”, Perm, më shfaqjen
“Bisha”, Teatri i Qytetit të
Gjakovës, me shfaqjen “Martir”,
Teatri izraelit Artis Solo, më
shfaqjen “Tymos si një burrë”,
Teatri Serb Qendra për dekonta-
minimin kulturor, Beograd, me
shfaqjen “Vizione nga shekulli i
argjendtë” dhe Teatri iranian Jir-
jirak, me shfaqjen “Fol Medea”.

Juria në përbërje Gjorgji
Jolevski, Vebi Qerimi dhe Luka
Kortina, pasi i përcollën të gjitha
shfaqjet vendosi të shpallë shfaq-
jen më të mirë të FNT Skupi Fes-
tival 2017, shfaqjen BISHA të
Mikhail Gindin dhe Vladimir
Sinakevitc e në regji Sergej Fedo-
tov, produksion i Teatrit "U Mos-
ta" nga qyteti rus, Perm.

Festivalit Ndërkombëtar i
Teatrit, Skupi Festival, edhe një
herë dëshmoi se bëhet një fjalë
për një festival, i cili tashmë ka
krijuar një identitet të vet dhe se
nga viti në vit po bëhet edhe një
festival ku prezantohen të arrit-
urat teatrore në të gjitha meridi-
anët e botës. Në veçanti, duhet
potencuar se gjithnjë e më
shumë shtohet edhe interesimi i
publikut, gjë që garanton, por
njëherit obligon drejtuesit e këtij
festivali ta përzgjedhin më të
mirën që krijohet në skenat
botërore. (sh.h.)

Gostivar, 19 tetor - Në
repartin epidemiologjik
të Qendrës për Shëndet
Publik në Gostivar, në
ditën e parë të imu-
nizimit sezonal të pop-
ullatës kundër gripit,
janë vaksinuar 220 per-
sona. Gjatë ditës pritet
ky numër të arrijë në
400, informojnë nga
reparti i Qendrës për
Shëndet Publik Gosti-
var.

Në mesin e të parëve
të cilët e morën
vaksinën e cila mbron

prej tre tipave të virusit,
më të shumtë janë qyte-
tarët e gjeneratës më të
vjetër dhe personat e
sëmurë kronik, ndërsa
ka edhe punëtorë shën-
detësorë.

"Interesimi, zakon-
isht është rritur
veçanërisht në ditët e
para. Vaksina, veçanër-
isht rekomandohet për
personat me sëmundje
kronike të zemrës,
mushkëritë, veshkat,
diabetikët, personat me
anemi dhe imunitet të

zvogëluar. Rekomando-
het edhe për ata mbi
moshën 60 vjeçare si
dhe personat të cilët në
mënyrë profesionale i

ekspozohen rrezikut,
punonjësve të shëndetit
dhe në institucionet
publike. Vaksinimi i
fëmijëve, mund të zba-

tohet vetëm nëse është
e domosdoshme dhe me
konsultimin e pediatrit.
Vaksina, tani për tani
është masa paran-
daluese më efikase
kundër gripit", deklaroi
epidemiologu prim. dr.
Voisllav Ognjanoski. 

Imunizimi i popul-
latës së rajonit të Gosti-
varit sivjet do të zbato-
het në 1.200 doza të
vaksinave kundër grip-
it. Vitin e kaluar, në
Gostivar janë aplikuar
1.100 doza.

Shkup, 19 tetor  - Me pro-
jeksionin e filmit "Hunting
Flies" në regji të Izer Aliut,
në kinemanë "Milenium"
është hapur Festivali i
pestë për të rinj "Xhifoni
Maqedoni".

Drejtori i "Xhifoni
Maqedoni", Darko Bash-
eski, potencoi se krahas
15-të filmave në konkur-
rencë zyrtare, ka edhe
program tjetër shoqërues
të filmave, përzgjedhja e
filmave më të mirë për të
rinj nga Koreja, filma të
cilat lidhen me muzikën

dhe xhazin, në
bashkëpunim me Xhaz
festivalin e Shkupit, filma
të shkurtër të Hanis
Bagashov, regjisorit më të
ri në Maqedoni, i cili ka
filluar të bëjë filma në
moshën 11-vjeçare.

"Këtë vit në festival do
t'i kemi tri grupmosha, si
edhe çdo vit: juniorë,
kadetë dhe seniorë ose
mbi 700 fëmijë. Të gjithë
këta fëmijë janë kandidatë
që të jenë në përzgjedhjen
e tetë fëmijëve të cilët vitin

e ardhshëm do të na
prezantojnë në Itali", tha
Basheski. Shtoi se sivjet
kanë pasur interesim
shumë të madh për festi-
valin dhe se si partner të
Xhifonit kanë privilegjin të
dërgojnë dyfish më shumë
anëtarë të rinj të jurisë,
tetë, ndërsa të gjitha
shtetet e tjera nga katër.

Sqaroi se për çdo pro-
jeksion të filmave do të
ketë diskutim për temën
e filmave, ndërsa fëmijët
të cilët do të jenë më aktiv
dhe më elokuentë do të
zgjidhen që të na prezan-
tojnë vitin e ardhshëm në
Itali.

Drejtori dhe themelue-
si i festivalit "Xhifoni
Eksperiens" ("Giffoni Ex-

perience") nga Italia, Klau-
dio Gubitozi, potencoi se
djemtë dhe vajzat nga
Maqedonia të cilët vijnë në
Xhifoni Itali janë më
ndryshe dhe gjithmonë
janë veçuar, në mesin e
mijëra të rinjve prej 50
vendeve.

Ai shtoi se tre ak-
tivitetet e tyre ndërkom-
bëtare janë në Maqedoni,
Shqipëri dhe Katar.

Ambasadori italian në
Maqedoni, Karlo Romeo
theksoi se hapja e festi-
valit përkon me Javën e
Gjuhës Italiane në botë.
Sipas tij, festivali ka përm-
bajtje të pasura dhe kon-
tribut të madh në thellim-
in dhe ruajtjen e
bashkëpunimit kulturor

midis Italisë dhe Maqe-
donisë.

Filmi "Hunting Flies"
është xhiruar në vitin
2013. Premierën botërore
e kishte në Festivalin e
filmit në Toronto, ndërsa
në Oslo në prill të 2017-
ës. Regjisori Izer Aliu është
me origjinë shqiptare nga
Maqedonia, jeton në Sue-
di dhe Norvegji ku e ka
përfunduar arsimin e lartë
për film. Filmi i tij artistik
"Hunting Flies" në të cilin
rolin kryesor e luan aktori
i njohur, Burhan Hamiti,
është xhiruar në Kondovë
ndërsa filmi paraprak i
shkurtër i regjisorit Aliu
"To Guard a Mountain"
është xhiruar në Radushë
të Shkupit.

Fillon festivali i pestë për të rinj, "Xhifoni Maqedoni" 

Hapja me filmin "Hunting Flies" të Izer Aliut
Filmi i tij artistik "Hunting
Flies" në të cilin rolin kryesor
e luan aktori i njohur, Burhan
Hamiti, është xhiruar në
Kondovë ndërsa filmi
paraprak i shkurtër i regjisorit
Aliu "To Guard a Mountain"
është xhiruar në Radushë të
Shkupit

Mbyllet Skupi 
Festival 2017

BISHA, shfaqja
më e mirë

Për një ditë kundër gripit vaksinohen 220 persona

Gërmimet në Kalanë e Tetovës

Vitin tjetër rifillojnë punët 
Rivitalizimi i Kalasë së Tetovës, që
nisi 9 vjet më parë me një ekspeditë
arkeologjike, është kthyer në një
projekt të mbetur pezull. Punimet
në Kalanë e Tetovës nisën në mars
të vitit 2008, ku kërkohej edhe
pjesëmarrja e arkeologëve nga
Shqipëria dhe Kosovës

Koha
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                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për 
shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), 
Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se NP SOLIDARNOST Vinicë, me datë 
18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në 
arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-150/17 të datës 18.09.2017 dhe  Kërkesë për 
përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-151/17 të datës 18.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NP SOLIDARNOST Vinicë kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo 
vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

33.314.645 
 
35.677.370 

 
  36.868.795 

Sasia e porositur e ujit nm3 867.216  
903.299 

 
902.406 

Tarifa mesatare den/nm3 36,47 36,97 38,28 
2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 6.891.341 
 

7.188.248 
 

 
    7.581.168 

Sasia e grumbulluar dhe 
larguar e ujërave të zeza 
urbane  

nm3  792.715 
 

815.877 
 

 815.069 

Tarifa mesatare den/nm3 8,56 8,61  7,8,95 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar 
mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për 
energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit 

të tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  në vijim publikon 
 

 
NJOFTIM 

 
 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se NPEU LISIÇE Veles me datë 
18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e 
tarifës për furnizimin me ujë të papërpunuar e dedikuar për furnizim të popullatës me ujë 
për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën 
numrin UP1  nr.08-159/17 17 të datës 18.09.2017.  

Me Kërkesën e dorëzuar, NPEU LISIÇE Veles kërkon të hyrat maksimale të rregulluara 
për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të 
arrijnë:  

 
1. Për furnizim me ujë të papërpunuar e dedikuar për furnizim të popullatës me 

ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 98.612.972 99.297.773 99.721.685 

Sasia e porositur e ujit nm3 5.600.000  
  5.700.000 

 
5.800.000 

Tarifa mesatare den/nm3 11,8228 11,7574 11,6442 
 

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën 
e publikuar mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në 
Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit 

të tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  në vijim publikon 
 

 
NJOFTIM 

 
 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se NP HS ZLETOVICË 
Probishtip me datë 18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë dorëzoi 
Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë të papërpunuar e dedikuar për 
furnizim të popullatës me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin 
e Komisionit rregullator nën numrin UP1  nr.08-169/17 të datës 18.09.2017.  

Me Kërkesën e dorëzuar, NP HS ZLETOVICË Probishtip kërkon të hyrat maksimale të 
rregulluara për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të 
ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizim me ujë të papërpunuar e dedikuar për furnizim të popullatës me 

ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

176.674.163 
 

176.674.847 
 

176.514.419 

Sasia e porositur e ujit nm3 4.405.000  
  5.405.000 

 
5.405.000 

Tarifa mesatare den/nm3 40,00 32,00 32,00 
 

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën 
e publikuar mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në 
Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për shërbime 

ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator 
për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se NPKV PLLAVAJA Radovish, me datë 14.09.2017 deri 
te Komisioni Rregullator për energjetikë dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë pijshëm apo 
furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin 
UP1 nr.08-103/17 të datës 14.09.2017, Kërkesë për përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin e ujërave të 
zeza urbane të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-104/17 të datës 14.09.2017 dhe 
Kërkesë për përcaktimin e tarifës për pastrimin e ujërave të zeza të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën 
numrin UP1 nr.08-105/17 të datës 14.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NPKV PLLAVAJA Radovish kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të 
periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë: 

  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

31.166.831 
 

  32.525.752 
 

34.004.335 

Sasia e porositur e ujit nm3  1.093.969 
 

 1.095.964 
 

 1.097.963 
Tarifa mesatare den/nm3 35,92 37,02 38,22 

2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar 5.159.375 

 
6.040.365 

 

 
6.934.532 

Sasia e grumbulluar dhe larguar 
e ujërave të zeza urbane  nm3  1.076.086  

1.078.022 
 

 1.079.961 
Tarifa mesatare den/nm3 5,92 6,61 7,27 

3. Për pastrimin e ujërave të zeza: 
  2018 2019 2020 

Të hyrat maksimale të 
rregulluara 

 
denar 15.476.020 15.657.568 15.884.176 

Sasia e ujit të pastruar 
 nm3      730.045      731.321     732.599 

Tarifa mesatare den/nm3            24,9           25,03          25,24 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar mund t’i 
dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
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                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit 

të tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se NPK DOLLNENI Dollnen me 
datë 18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë dorëzoi Kërkesë për 
përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e 
rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 
nr.08- 148/17 të datës 18.09.2017.  

Me Kërkesë e dorëzuar, NPK DOLLNENI Dollnen kërkon të hyrat maksimale të 
rregulluara për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të 
ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

14.755.154 
 

15.795.099 
 

17.266.100 

Sasia e porositur e ujit nm3   575.000  
 

 595.000 
 

 
  668.000 

Tarifa mesatare den/nm3 25,66 26,55 25,85 
 

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën 
e publikuar mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në 
Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për 

shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), 
Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se NP KOMUNALEC Negotinë me datë 
18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në 
arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-158/17 të datës 18.09.2017 dhe Kërkesë për 
përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-157/17 të datës 18.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NP KOMUNALEC Negotinë kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo 
vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

25.635.992 
 

28.805.084 
 

31.572.730 

Sasia e porositur e ujit nm3     928.000 
 

 929.000 
 

 
930.000 

Tarifa mesatare den/nm3 27,75 31,14 34,09 
2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 5.176.267 
 

7.320.372 
 

 
9.011.722 

 
Sasia e grumbulluar dhe 
larguar e ujërave të zeza 
urbane  

nm3     928.000 
 

929.000 
 

 
930.000 

Tarifa mesatare den/nm3 8,89 10,76 11,68 
 

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar 
mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për 
energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për 
shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), 
Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se NPK KOMUNALEC Shën Nikolla,   me datë 
18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në 
arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr.08-146/17 të datës 18.09.2017 dhe Kërkesë për 
përcaktimin e tarifës për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e 
Komisionit rregullator nën numrin UP1 nr. 08-147/17 të datës 18.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NPK KOMUNALEC Shën Nikolla, kërkon të hyrat maksimale të rregulluara 
për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

26.201.691 
 

  27.345.134 
 

  28.568.067 

Sasia e porositur e ujit nm3 630.427  
636.732 

 
 643.099 

Tarifa mesatare den/nm3 41,56 42,95 44,42 
2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 5.501.065 
 

5.604.982 
 

 
5.736.368 

Sasia e grumbulluar dhe 
larguar e ujërave të zeza 
urbane  

nm3    609.657 
 

640.140 
 

 672.147 

Tarifa mesatare den/nm3 9,02 8,76 8,53 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar 
mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për 
energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit 

të tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se  NPVK OGRAZHDEN 
Bosillovë, me datë 18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë dorëzoi Kërkesë 
për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e 
rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1 
nr.08-149/17 të datës 18.09.2017.  

Me Kërkesën e dorëzuar, se  NPVK OGRAZHDEN kërkon të hyrat maksimale të 
rregulluara për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të 
ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

8.803.431 
 

10.807.156 
 

11.823.995 

Sasia e porositur e ujit nm3   561.819  
 655.419 

 
663.430 

Tarifa mesatare den/nm3 15,67 16,49 17,82 
 

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën 
e publikuar mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në 
Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 
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Forum

Boris GEORGIEVSKI

Me kokë të ulur, të dielën, me
15 tetor Nikolla Gruevski parala-
jmëroi dorëheqjen e tij nga skena
politike në Maqedoni. Gruevski
nuk e shqiptoi fjalën "dorëheqje”,
por edhe nuk e kishte të domos-
doshme. Dorëheqja qëndronte mbi
të si hije dhe vërehej në tentimin
e pasuksesshëm për të përçuar
vendosmëri dhe fuqi. Tentimi që
humbjen e thellë ta arsyetonte me
akuza për parregullsi dhe presione
ndaj votuesve, ishte sa për sy e
faqe ndaj simpatizantëve të vet
dhe anëtarëve të partisë, para
raundit të dytë të votimit me 29
tetor, kur do të vuloset fati i tij.

Por, nëse rrëzimi i Gruevskit
është tanimë temë e mbyllur,
çështje e hapur mbetet: çfarë do të
bëhet me sistemin që ai la pas
vetes në shtet, pas plot dhjetë
viteve të sundimit të tij? Bëhej
fjalë për sistemin dhe jo për një
paraqitje të shkurtër, pasojat e të
cilit nuk mund të evitohen aq
lehtë me formimin e qeverisë së re
dhe fitores, pavarësisht nëse bëhet
fjalë për fitore të madhe, siç ndod-

hi në zgjedhjet e fundit lokale. Sis-
tem, në të cilin mbretëroi korrup-
sioni, nepotizmi, klientelizmi, na-
cionalizmi, kontrolli ndaj
gjyqësorit, frika dhe ngulfatja e
lirisë së mediave dhe qytetarëve.

Sistem, tmerret e të cilit dolën
në sipërfaqe me 27 prill të këtij viti
me hyrjen në parlament. Sistem
për çmendurinë e të cilit dëgjuam
në "aferat e bombave”, të cilat i
publikonte opozita e atëherëshme
tani në pushtet. Sistem, i cili e
hidhëroi vendin me fqinjët dhe
bashkësinë ndërkombëtare. Sis-
tem i cili prodhoi "projektin
Shkupi 2014”, me të cilin krye-

qyteti hyri në fushën e kiç-it, duke
e shndërruar atë në objekt tallje-
je para opinionit botëror.

Deziluzionim në vend të euforisë

"Nikollë, nga burgu i Shutkës
nuk shpëton dot!”, thërrisnin sim-
patizantët e LSDM-së në natën e
fitores së madhe të zgjedhjeve
lokale. Emocionet nga më të
ndryshmet, për shkak të humbjes
përfundimtare të rivalit, dhe eufo-
ria nga fitorja e madhe e papritur
e partisë së tyre, për momentin i
vënë në plan të dytë të gjitha prob-
lemet me të cilat ballafaqohet

Andi BUSHATI

Saimri Tahiri nuk është
as vetëm shitësi fatkeq i një
makine tek njerëzit e ga-
buar, as vetëm protagonist
unik i kësaj historie të tri-
shtë. Dosja e tmerrshme
400 faqe ardhur nga Italia,
që ka krijuar efektin e një
bombe në Tiranë flet për
shumë më tepër sesa kaq.
Ajo së pari hedh poshtë ali-
binë që shpalosi ish ministri
i brendshëm, i cili pretendoi
se e vetmja lidhje mëkatare
që ai ka me njerëzit e arre-
stuar për trafik përtej Adria-
tikut, është Audi që ai i ka
shitur dikur këtyre kushë-
rinjve të largët. Jo, duhet të
jesh idiot që të besosh në
këtë përrallë. Sepse një sërë
pikëpyetjesh vërshojnë edhe
në mendjen më të ngathët:
Po përse atëherë edhe pas
shitjes, ai i lejoi trafikantët
ta përdorin makinën me
emrin e tij? Përse vallë ai
vazhdoi të udhëtonte edhe
vetë më pas këtë veturë? A
ka ndonjë njeri nga ne që
edhe pasi e dorëzon mallin
tek një nga kushërinjtë e
dhjetë, vazhdon ta shfrytë-
zojë atë i ka përkitur dikur?
Jo, jo. Të gjitha këto tre-
gojnë se ai ka pasur një
lidhje shumë më të fortë
edhe sesa ajo e Audit edhe
sesa ajo e gjakut, me vël-
lezërit Habilaj.

Por fatkeqësisht historia
nuk mbaron këtu. Dy vite
më parë një oficer policie i
Vlorës, Dritan Zagani, bëri
akuza të rënda pikërisht për
atë që po vërtetohet sot. Ai
atëherë pretendoi se klani i
Habilajve qe i përfshirë në
trafiqe, se ai nuk ishte
lejuar të hetonte, pasi ata
mbroheshin drejtpërdrejt
nga ministri i rendit. Por
ç’ndodhi pas kësaj? Fillimi-
sht propaganda e pushtetit
bëri çmos për censurimin e
intervistës në media. Pastaj
frymëzoi një kryqëzatë de-
nigrimesh për Zaganin. Dhe
askush nuk hetoi për më
për akuzat e tij. A duhej që
menjëherë, që në atë kohë,
drejtori i besuar i Tahirit në
qarkun e Vlorës, Jaeld Çela
të fillonte hetimet për klanin
e denoncuar? A duheshin
vënë ata në përgjim, siç
bënë italianët, nëse nuk do
të kishin pasur mbrojtje po-
litike? Pse vendi fqinj priti
rastin t’i arrestonte ata për-
tej Adriatikut, mos vallë se
nuk kishte besim tek policia
shqiptare?

E gjithë kjo histori, më
shumë se Audi i zi, më
shumë se lidhjet e gjakut, të
krijon dyshime të forta se

vëllezërit Habilaj, ashtu
sikurse thuhej, kishin
mbrojtjen e Saimir Tahirit.
Madje këto pikëpyetje pa
përgjigje ngrenë dyshime
edhe më të forta sesa vetë
fjalët e trafikantëve që
lexohen në dosjen italiane.
Ato marrin edhe më shumë
peshë sesa pohimet për mi-
lionat që kishte në dispozi-
cion Tahiri, apo për dhura-
tat që ata i bënin familjes
së ministrit. Por këtu, sado
e rëndë, turpëruese publiki-
sht dhe e investigueshme
ligjërisht të jetë, historia e
Saimir Tahirit përfundon.

Ai ka dalë prej saj fajtor
dhe me kokën ulur. Por
ama, nga ana tjetër, do të
ishte e padrejtë moralisht
dhe e pabesueshme logjiki-
sht që ta paraqesësh atë si
mëkatarin e vetëm të kësaj
historie. Të gjitha pyetjet e
ngritura më lart aq sa rën-
dojnë mbi Tahirin, po aq
njollosin edhe shefin e tij. A
mund ta besojë kush se
edhe pasi dëgjoi denoncimet
publike për ministrin që
mbronte trafikantët, Edi
Rama nuk ngriti asnjë dy-
shim? A mund ta imagjinojë
një mendje e shëndoshë se
edhe pasi dolën zërat e
para, ai vazhdoi ti besojë
symbylltas vartësit të vet?
Natyrisht që jo. Aq sa e rën-
don sot Tahirin zinxhiri i
mosveprimeve ndaj Habilaj-
ve, po aq e fajëson Ramën
“tolerimi” i vartësit të vet.

Sipas të gjitha gjasave,
përpara se të besojë zinxhi-
rin alibik se ministri nuk
dinte gjë për kushërinjtë
dhe kryeministri nuk dinte
gjë për ministrin, çdo kush
e ka më të lehtë të bindet
nga ato që ka lexuar nga
përgjimet italiane. Pra se të
gjithë bashkë ishin hallka
të një sistemi që furnizonte
me para trafiku vjedhjen e
zgjedhjeve. Ndoshta ky
është version më pranë të
vërtetës për këtë histori. Ai
që Saimir Tahirin e fajëson
shumë më tepër se një
shitës fatkeq të Audit të
vjetër, por nga ana tjetër e
nuk e rëndon si kokën e një
skeme që prodhon para kri-
minale për të vjedhur votat.
(lapsi.al)

Natalie NOUGAYREDE

Historia është kthyer në Eu-
ropë. Referendumi katalanas dhe
zgjedhjet gjermane ilustrojnë këtë
ngjarje spektakolare. Shkalla e vo-
timit për të djathtën ekstreme në
atë që dikur ishte Gjermania Lin-
dore dhe marshimi i dukshëm i
Katalonjës drejt pavarësisë mund
të duken sikur kanë ndodhur në
planete të ndara – për të qenë të
drejtë, ato janë nxitur nga besime
të ndryshme politike – mirëpo të
dyja kanë pasur në rrënjë frus-
time që zienin prej kohësh. Qyte-
tarët që ndjehen të fyer i janë drej-
tuar kutive të votimit, dhe në disa
raste edhe kanë dalë nëpër rrugë
për të protestuar. Në të dyja situ-
atat ka pasur një sfond të qartë
historik, me kujtimet e anktheve
më të këqija të shekullit të 20-të
që kanë luajtur role të rëndë-
sishme: në Katalonjë, lufta kundër
fashizmit dhe Frankos ndërsa në
lindjen e Gjermanisë, përvojat e
nazizmit dhe komunizmit sovjetik.

Në Leipcig dhe në qytetin e
vogël afër tij, Grimma, më treguan
sesi qytetarët ndjenin se
vetëvlerësimi i tyre ishte marrë

nëpër këmbë. Ribashkimi gjerman
nuk ka sjellë për ta një ndjesi të
përbashkët komuniteti. Më shumë
se kjo, krahasohet me koloniz-
imin: “perëndimorët” morën
gjithçka – administratat rajonale,
gjykatat, arsimin dhe ekonominë.
Gjithçka për jetën në shtetin ko-
munist – mënyra e veshjes, ajo që
hanin, ajo që mësonin në shkolla,
si rregullonin shtëpitë apo çfarë
shihnin në televizor – u shndërrua
në objekt talljeje dhe komentesh
qesharake. Dhe nuk ka të bëjë me
faktin që jeta nuk është më e mirë:
jeta është më e mirë. Ka liri. Dhe
standardet e jetesës janë përmirë-
suar pafund. Por, shumë gjer-
mano-lindorë ndjejnë se identiteti
i tyre është mohuar në një farë

mënyre, sikur atyre t’u ishte
kërkuar që ta harronin atë.

Duke folur me miq katalanas
këto ditë, kamë dëgjuar
shqetësime të ngjashme: “Ne kemi
qenë duke pritur për një shenjë që
zëri ynë të mund të dëgjohej, por
ndërsa vitet kalonin, asgjë nuk
ndryshonte”… “Ndryshimet tona
kulturore nuk njihen ashtu si
duhet”: këto janë ndjesitë më të
zakonshme madje edhe nga njerëz
që nuk janë fare entuziastë për
ndarjen nga Spanja.

Identiteti nuk ka të bëjë vetëm
me pushtetin, të drejtat apo insti-
tucionet. Ish gjermano-lindorët
nuk kërkojnë ndarje, apo status
special. Katalonja është thellësisht
e ndarë nga çështja e pavarësisë.
Problemi me identitetin nuk mund
të ziejë në kazanin e faktorëve
thjesht ekonomikë – rrogat, të ard-
hurat, vendet e punës, klasat so-
ciale. Eshtë e vërtetë se rajonet që
mbulojnë Gjermaninë Lindore
kanë papunësi më të lartë (7.1 për
qind) sesa ato perëndimore (5.1
për qind), por problemet e reflek-
tuara në votimin për të djathtën
ekstreme shkojnë shumë përtej
rrethanave materiale. Ekonomia

Çfarë e rëndon dhe
çfarë e lehtëson Tahirin

Dy vite më parë një oficer
policie i Vlorës, Dritan
Zagani, bëri akuza të rënda
pikërisht për atë që po
vërtetohet sot. Ai atëherë
pretendoi se klani i Habilajve
qe i përfshirë në trafiqe, se ai
nuk ishte lejuar të hetonte,
pasi ata mbroheshin
drejtpërdrejt nga ministri i
rendit. Por ç’ndodhi pas
kësaj?

Gruevizmi u mposht, çfarë do të
bëjmë me “gruevizmin”?

Gruevski nuk do ta përcaktojë më fatin
e Maqedonisë, ajo që do të ndodhë në
Maqedoni mund ta përcaktojë fatin e
Gruevskit. Detyra tani është të
ndërtohet një sistem, në të cilin
Gruevski nuk do të përsëritet më.

Historia dhe plagët e saj
nuk janë shëruar në Europë

Në Leipcig dhe në qytetin e vogël afër
tij, Grimma, më treguan sesi qytetarët
ndjenin se vetëvlerësimi i tyre ishte
marrë nëpër këmbë. Ribashkimi
gjerman nuk ka sjellë për ta një ndjesi
të përbashkët komuniteti
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shteti, si brenda ashtu edhe
jashtë. Pjesërisht fjalimi i
përmbajtur i Zaevit, i cili
paralajmëroi se "tani duhet
t'i përveshim mëngët”, i dha
një notë deziluzionimio mo-
mentit festiv. Pa marrë
parasysh nëse do të përfun-
dojë Gruevski apo jo në bur-
gun e Shutkës, të Idrizovës
apo Belizes, Zaevi duhet ta
ketë të qartë se ai dhe par-
tia e tij gjenden para një de-
tyre historike, në të cilën
nuk ka shumë hapësirë për
gabime.

Përgjegjësia është e
madhe, sikurse edhe pritja
e qytetarëve. Gruevski nuk
do ta përcaktojë më fatin e
Maqedonisë, por në të
kundërtën, ajo që do të
ndodhë në Maqedoni mund
ta përcaktojë fatin e Gruevs-
ki ose të të ngjashmëve të
ardhshëm si Gruevski.

Drejtësi gjithsesi duhet
të ketë. Por atë mund ta
sjellë vetëm një sistem i re-
formuar gjyqësor dhe për
ekzistimin dhe funksion-
imin e pavarur të tij, politi-
ka duhet të krijojë kushte.
Nuk është e rastësishme që
në raportin e dytë të grupit
të ekspertëve të Komisionit
Evropian të udhëhequr nga
Rajhnard Pribe, theksohej
rreziku "që një shtet i kapur
si Maqedonia të zëvendëso-
het me tjetër”.

Brukseli dhe
përkrahësit e tjerë
ndërkombëtarë të Maqe-
donisë, gjatë 25 viteve të
kaluara panë dhe dëgjuan
shumë "fillime të reja”,
premtime të shumta të
parealizuara, rilindje dhe
jetë…për të mos folur për
ato që dëgjuan qytetarët e
Maqedonisë. Që Maqedonia
të bëhet shtet me të gjitha
"simbolet” nuk është e

mjaftueshme që Zaevi të
ulet në fronin e Gruevskit,
ndërsa socialdemokratët t'u
zënë vendin e kryebashki-
akëve të VMRO-së.

Punët, që e presin në të
ardhmen prekin thellë
themelet e shoqërisë: sis-
temin arsimor, i cili që grup-
moshat e vogla i mësonte
për bindje, në vend të
mendimit krijues dhe kri-
tik, në shëndetësi e cila të
bënte të sëmurë, në vend që
të të shërojë, në adminis-
tratën publike, në të cilën
avancoje me librezë parti-
ake në vend të cilësisë, në të
menduarit i cili pushtetin e
sheh si shans për pasurim
në vend të shërbimit, edhe
në raportin me mjedisin
jetësor.

Reformat, të cilat duhen
të realizohen në Maqedoni
duhet patjetër të kalojnë
sipas vertikales, por jo si
projekte teoriko-ligjore, të
cilat askush nuk i zbaton
në praktikë, por si një
shembull nga maja te qyte-
tari i rëndomtë, për një sjell-
je pak më ndryshe. Ndërtimi
i kultit personal të një lideri
si dhe përbuzja duhet të
ndryshohet me kritikë dhe
dialog.

Eliminimi i sistemit Gruevski

Nuk do të kalojë shumë
kohë, kur do të dalin lajmet
e para, për shembull, për
ndarjen e tenderëve në baza
partiake ose private, si në
pushtetin qendror, ashtu
edhe në atë vendor. Një gjë
e tillë ndodh kudo në botë.
Dallimi është në atë që
dukuri të tilla dënohen atje
ku dëshiron të shkojë
Maqedonia. Nëse
mosndëshkimi vazhdon të
vlejë si parim për funksion-

arët në vend, të gjitha prem-
timet do të mbeten fjalë
boshe. Tentimi për kompen-
simin eventual të pakënaqë-
sisë së qytetarëve me klien-
telizëm të ngjyrave të reja
partiake, vetëm se do ta
përshpejtojë shkatërrimin e
shtetit dhe do t'i kthehet si
bumerang partisë në
pushtet. Gjithashtu edhe
ngulfatja e mediave. Sfida
që të prekej apo shfrytëzohej
së paku edhe një pjesë nga
sistemi i vjetër për partinë
apo për përfitim personal,
shumë shpejt do ta vinte
partinë e re në pushtet në
binarët e "Gruevizmit”.

Nëse nuk eliminohet
tërësisht sistemi i
Gruevskit, atëherë kjo situ-
atë nuk do t'i sjellë asgjë të
mirë, as shtetit e as partisë
në pushtet. Atë sistem nuk
e ka shpikur Gruevski ose
VMRO-DPMNE-ja, ata
vetëm e materializuan atë
që lanë trashëgimi so-
cialdemokratët në vitin
1990. Prandaj detyra nuk
do të jetë as e lehtë e as e
thjeshtë. Detyra është e
qartë, duhet të ndërtohet
një sistem në të cilin
Gruevski nuk do të
përsëritet më. 

Kjo do të jetë e mundur
vetëm me gjyqësi të
pavarur, me administratë
profesionale, me media të
lira dhe shoqëri të fuqishme
civile. Do të duhet shumë
guxim dhe punë cilësore që
të fillojë ndryshimi i gjërave
në Maqedoni. Se a ka ven-
dosmëri dhe përkushtim
LSDM-ja dhe Zaevi ta bëjnë
një gjë të tillë, këtë do ta
kuptojmë së shpejti. Nga ajo
që kemi parë deri tani, ka
hapësirë për optimizëm dhe
shpresa të matura, por jo
edhe për eufori. (dv)

Mimoza HYSA

Të dukesh apo të zhdukesh – kjo
është çështja. Para pak ditësh cirku
ynë mediatik u mor gjatë me hit pa-
rade-n e personazheve më të ndjekur
në rrjetet sociale, ndërkohë që një
studiuese shqiptare në Universitetin e
Kalifornisë në Los Angeles, Erina
Vlashi, fitoi një çmim të rëndësishëm
për kërkimet shkencore për kancerin.
Emrat e më të ndjekurve në rrjetet so-
ciale, me hir apo me pahir, i njeh
tashmë çdo shqiptar, edhe pse puna
e tyre ndikon pak ose aspak në
mirëqenien e përditshme, ndërsa em-
rin e shkencëtares nuk e di njeri, edhe
pse për shëndetin janë të interesuar të
gjithë. Fenomeni i famës së dukjes
dhe “fluturimi i vazhdueshëm rrotull
flakës së kotësisë”, thënë sipas Niçes,
është tashmë mbarëbotëror.

Nuk kemi pse të vëmë britmën se
çfarë mbin në kopshtin tonë është
specie e rrallë. Prirjet e kanë një
domethënie dhe një shpjegim që as-
njëherë nuk mund të jetë shterues
përderisa bëhet fjalë për proces në
zhvillim. Po le të ngremë pyetje e të
përpiqemi të gjejmë përgjigje ose t’i
lëmë pezull për një trajtim të mëte-
jshëm. Nuk ka rezultuar gjetje e
zgjuar ecja kundër udhës e as moral-
izimi i problemeve e për këtë më vjen
në ndihmë një përcaktim i Kafkës në
ditarin e tij të datës 8 dhjetor të 1917-
s: “Në luftën mes teje dhe botës, për-
piqu t’i shkosh pas botës”.

Në mënyrë sipërfaqësore do të
kuptohej: Bëj siç bëjnë të gjithë dhe
mos i shkakto vuajtje vetes. Por po
flasim për Kafkën, ku gjërat nuk janë
asnjëherë aq sipërfaqësore! Ka shumë
mënyra për ta zbërthyer, por dy janë
mësimet më të rëndësishme në këtë
thënie: që duhet të gjesh një
baraslargësi me botën përqark, as
shumë afër duke rrezikuar të të për-
pijë, as shumë larg, duke rrezikuar të
ndihesh i braktisur, thjesht duke i
shkuar pas, por mbi të gjitha duke
vënë botën para vetes. Me një frazë të
vetme Kafka arrin të shpjegojë
mundësinë e të jetuarit me maturi,
apo në mënyrë të vetëpërmbajtur, apo
të heshtur, por gjithsesi jo të izoluar
dhe të vetmuar.

E jo vetëm kaq, por sidomos të je-
tuarit në respekt e në dobi të botës
para se të vetvetes. Ky pozicion ndjek-
jeje është larg të kuptuarit të Pe-
trarkës te “De vita solitaria”, si izolim
intelektual për të studiuar e për ta
njohur botën përmes librave, me qël-
limin e shërbesës ndaj dijes. Në
vetvete edhe qëndrime të tilla janë sh-
peshherë një mburojë që vënë në rad-
hë të parë vetveten, mbrojtjen nga
bota e shpallur armike, ku ferri janë
gjithnjë të tjerët. Sakrifikimi për
studimin, krijimin e figurës së vetvetes
ka pasur dhe ka gjithsesi një synim
egoist të fshehur: atë të sakrifikimit së
individit për një famë, para ose pas
vdekjes, ose një nënvleftësim i rën-
domësisë përqark për të bërë të dal-
lueshëm veten, apo në rastin më të
mirë, si te Petrarka e shumë mendim-
tarë të tjerë, të sakrifikimin për dijen,
por në të gjitha rastet individi vë veten
përpara ose përballë botës. I gjithë
morali ndër shekuj si dhe mësimet
fetare kanë synuar gjithnjë një
shkëputje të tillë, një dallim, një qën-

drim përballë botës, duke e kon-
sideruar atë si pjesë të jashtme. Të
kundërtën nënkupton mësimi i
Kafkës. Si duhet të ishte qëndrimi në
këtë botë duke anashkaluar egoizmin
personal dhe duke vendosur botën
para vetes? Do të ishte me vend për-
caktimi i mendimtarit Lévi-Strauss:
“Njerëzimi i orientuar siç duhet, nuk
fillon nga vetja, por vë botën para
jetës, jetën para njeriut dhe respektin
për të tjerët përpara dashurisë për
vetveten”.

Qëndrimi në botë në këtë mënyrë
duhet të burojë nga përjetimi si kë-
naqësi e shijimit të botës përqark si
pjesë më e rëndësishme se individi.
Një qëndrim të tillë e ka përshkruar
shumë bukur Bodleri, përmes figurës
së “flânerie”-t anonim, të udhëtarit të
lumtur në zemër të metropoleve të
mëdha. Është ndjenja e kënaqësisë
që provohet kur shëtit mes turmës së
madhe në anonimat të plotë, gjë të jep
mundësinë të jesh vetvetja, por edhe
të respektosh turmën, të tjerët.

Gjithnjë ata janë më të rëndë-
sishëm se ty, ata të bëjnë të ndihesh
i lirë. Është situata e baraslargësisë
ideale: as me hapësira të minuara, si
në diktatura, ku mungon tërësisht
privatësia, e as në hapësira të harru-
ara, si në gjendje primitive, ku
mungon marrëdhënia me tjetrin. Ata
që dinë të bëjnë një zgjidhje të tillë
jetese me maturi, që nuk nënkupton
fshehjen, zhdukjen, mungesën e pro-
tagonizmit, të denjë për frikacakët,
dembelët, të paditurit, – që gjithsesi
duhet thënë se e dëshirojnë dukjen
edhe pse nuk e arrijnë dot – por
nënkupton lëvizjet e matura me një
raport të ndërsjellë mes dukjes dhe
zhdukjes: në heshtje kur bëhet fjalë
për kotësi dhe shfaqje pa thelb, në
dukje kur bëhet fjalë për shërbesë të
mirëfilltë ndaj asaj që mbetet përtej
nesh: mirëqenies së diçkaje që kalon
përtej vetes.

Duke i shërbyer së madhes në
veçanti i kemi shërbyer edhe më mirë
e më plotë të voglës që ka lidhje drejt-
përdrejtë me ne. Të gjithë ata që qën-
drojnë në jetë në këtë mënyrë janë
qeniet e matura që përbëjnë turmën e
fshehur pas televizorit ku japin cirkun
e radhës figurat e dukjes, janë ato që
e bëjnë të mundur ekzistencën e vetë
botës. Sipas filozofit francez që e ka
trajtuar një problem të tillë, Pierre Za-
oiu-t “janë pikërisht këta shpirtra që
nuk perceptohen nga të tjerët, por që
arrijnë ta perceptojnë botën. Pa pran-
inë e tyre do të kishim veç pasqyra
boshe.

Ditën kur shpirtra të tillë do të zh-
duken përgjithnjë, jo në mënyrë cik-
like siç u pëlqen atyre të shfaqen, por
do të zhduken një herë e mirë, të shty-
pura nga një sistem i frikshëm gjithç-
ka-dukje, ditën kur do të kemi pra veç
dritë e zhurmë shurdhuese, jo sy e
veshë mënjanë në përgjim, është e
padiskutueshme që nuk do të mbetet
më asnjë, e madje nuk do të ketë më
fare botë”. Për t’iu kthyer shembullin
të fillimit: i gjithë cirku mediatik i fig-
urave të dukjes qëndron në këmbë se
ka sy e veshë të vëmendshëm që e
perceptojnë dhe e i vënë emrin që
vërtet meriton, qëndron në këmbë nga
shpirtrat e matur që shfaqen vetëm
atëherë kur vërtet bota ka nevojë për
ta. Ose thënë ndryshe, për kë do të
jepnin shfaqe aktorët nëse nuk do të
kishte spektatorë që i gjykojnë dhe i
perceptojnë si të tillë? (mapo)

e Katalonjës ka lulëzuar në
vitet e fundit – kjo nuk i
shmangu protestat.

Që nga ribashkimi i
Gjermanive, në vitin 1990,
ka kaluar një brez; ndërsa
Spanja u bashkua me klu-
bin europian në vitin 1986.
Është e vështirë të ekzag-
jerosh përfitimet e marra.
Çdokush që viziton Laipci-
gun, me fasadat e tij të
restauruara aq bukur dhe
arkitekturën e mrekul-
lueshme moderne të univer-
sitetit, do ta ketë të vështirë
të dallojë gjurmë të zbehtë-
sisë dhe varfërisë që dikur
karakterizonte Europën
Lindore.

Transformimi i Katalon-
jës po ashtu, ka qenë mah-
nitës. Kam kaluar shumë
verëra në Pirenej, duke
kapërcyer rregullisht në
Spanjë nga Franca. Dhe
përgjatë viteve kam parë
përmirësimin e rrugëve,
ndërtimin e hoteleve dhe
përhapjen e prosperitetit –
një rajon që dridhej nga
dobësia e lënë prej viteve të
Frankos. Në vitin 1992,
Barcelona Olympics festoi
këtë sukses.

Megjithatë, këto arritje
nuk përkthehen domos-
doshmërish në mendjet e
njerëzve. Projekti europian
është ndërtuar mbi idenë se
lidhjet ekonomike dhe për-
mirësimet sociale do të
bashkojnë njerëzit dhe do
t’i ndihmojnë ata të tejkalo-
jnë traumat e historisë. Në

vitet e fundit, është folur
shumë për atë që nacional-
izmi, populizmi dhe ndjesitë
anti-rrymë janë përgjigje për
globalizimin dhe pabaraz-
inë. Më pak është thënë për
një përbërës shumë më
specifik europian: hijen që
derdhet nga traumat e
luftës dhe totalitarizmit, dhe
vështirësinë – ende këm-
bëngulëse – për t’u përbal-
lur me këtë trashëgimi.

Është kjo histori që i
dallon konvulsionet pop-
uliste të Europës kontinen-
tale nga forcat që sollën
Brexit apo Trump. Britania
dhe Shtetet e Bashkuara
nuk e kanë përjetuar kurrë
jetën nën fashizmin, apo në
ndonjë version pas Perdes
së Hekurt. Përgjatë Eu-
ropës, populizmi dhe ek-
stremizmi, qoftë i majtë apo
i djathtë, i ka rrënjët në
betejat dhe referencat poli-
tike të shekullit të 20-të.
Nacionalizmi katalonas,
mendoj, është i ndryshëm
nga nacionalizmi skocez
pikërisht në këtë mënyrë:
janë mjaft të lehta për t’u
gjetur kujtime të shtypjes,
shumë të gjalla brenda
familjeve – histori jete dhe
vdekjeje në vendin e secilit.

Kur turmat në
Barcelonë nisin të këndojnë
këngë të vjetra të rezis-
tencës ndaj regjimit të
Frankos, historia është
kthyer pas. Është po e kthy-
er në kohë kur 22.5 për
qind e votuesve në ish-Gjer-

maninë Lindore hedhin
votën e tyre për një parti
–Alternativën për Gjerman-
inë – platforma e së cilës
ngrihet në refuzimin e çdo
gjëje mbi të cilën është
ndërtuar demokracia
perëndimore e vendit.

Zgjedhjet gjermane të
muajit të shkuar ishin një
demostrim i qartë se Muri
ka mbijetuar në mendjet e
njerëzve. Gjermania dhe
Spanja sot e gjejnë veten në
përballje me fantazmat e së
shkuarës – që kanë të bëjnë
jo vetëm me problemet e lid-
hura me kohezionin social
dhe integrimin, apo sesi
duhet ruajtur rendi
kushtetues. Po, politikanët
e shfrytëzojnë polarizimin.
Por është e duhur që të shi-
het sesi përgjatë një brezi
pasi demokracia u vendos
në vendet që përjetuan më
të keqen e shekullit të 20-të,
kaq shumë qytetarë ndjejnë
se shumë gjëra kanë mbe-
tur të paadresuara.

Isaiah Berlin shkruante
dikur se nacionalizmi
ushqehet me ndjesinë e kre-
narisë së lënduar dhe
poshtërimit. Ndërsa Europa
përpiqet të ndajë gjërat e
veta dhe të përgatitet për të
ardhmen – do të bënte mirë
t’u kushtonte vëmendje më
të madhe edhe atyre plagëve
të lëna nga historia. Ne
mendonim se ato ishin
shëruar – por në të vërtetë
kjo nuk ka ndodhur.
(tesheshi.com)

Të dukesh apo të zhdukesh:
Maturia e të jetuarit në hije

Duke i shërbyer së madhes në veçanti i
kemi shërbyer edhe më mirë e më plotë të
voglës që ka lidhje drejtpërdrejtë me ne



12
Koha
E PREMTE
20 TETOR |2017| Ndryshe me.. .

Delvina KËRLUKU

Elezi u lind më 11 mars të
vitit 1959 në Çajlë, Komuna e
Gostivarit. Shkollën fillore dhe
të mesme-gjimnazin i kreu në
Gostivar, ndërsa Fakultetin
Juridik e regjistroi në vitin 1978
në Universitetin e Prishtinës, në
të cilin edhe diplomoi në nëntor
të vitit 1982. Në dhjetor të vitit
1998 regjistroi studimet posdi-
plomike në Fakultetin Juridik
në Universitetin e Prishtinës,
drejtimi administrativo-kushte-
tues, ku edhe magjistroi në qer-
shor të vitit 2001, me temën e
magjistraturës “Kontrolli parla-
mentar i qeverisë, me vështrim
të veçantë në Republikën e
Maqedonisë, në periudhën
1990-2000”.  Në janar të vitit
2002, regjistroi studimet e dok-
toraturës, po ashtu në
Fakultetin Juridik në Prishtinë,
ku dhe doktoroi në nëntor të
vitit 2007, me temën “Krizat
parlamentare–shkaqet e para-
qitjes, si dhe mënyrat e tejkali-
mit të tyre”. Pas mbarimit të
Fakultetit Juridik, në qershor të
vitit 1983 u punësua në
Organin e Administratës
Komunale të Këshillit Ekzekutiv
të Kuvendit Komunal të
Gostivarit, ku ushtroi një sërë
detyrash, edhe atë: praktikant,
refernt, inspektor, shef shërbi-
mesh profesionale të Kuvendit
Komunal dhe të Këshillit
Ekzekutiv të Komunës së
Gostivarit dhe në vitin 1991 u
emërua si kryeshef i Njësisë
rajonale në Gostivar të
Ministrisë për Punë dhe Politikë
Sociale të Republikës së
Maqedonisë. Në vitin 1997 nga
Parlamenti i Maqedonisë u emë-
rua në postin e zëvendësekreta-
rit të përgjithshëm të Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë, të
cilin post e ushtroi deri në gusht
të vitit 2001. Në shtator të vitit
2001 u punësua në UEJL në
Tetovë, si mësimdhënës në
Fakultetin e Administrimit
Publike ku, prej vitit 2001 e deri
në vitin 2005, ushtroi edhe
detyrën e Prodekanit në të njëj-

tin Fakultet. Aktualisht është në
marrëdhënie të rregullt pune si
ligjërues i lëndës “E drejta kush-
tetuese dhe lëndë tjera nga
fusha administrative-juridike”. 

KOHA: I nderuar z. Elezi,
jeni përkushtuar shkencës si
një sistem diturish dhe njohu-
rish për ligjet e zhvillimit të
natyrës dhe të shoqërisë.
Çfarë do të thotë të merresh
me shkencë dhe jo me politikë
dhe anasjelltas? 

ELEZI: Të merresh me
shkencë do të thotë të bësh
përpjekje psikike që të absorbo-
sh sa më shumë njohuri ndaj
rrethanave, të cilat të rrethojnë
qofshin natyrore apo shoqërore
dhe nga të cilat varet ekzistenca
jote dhe e shoqërisë në
përgjithësi. Andaj, unë mendoj
se shkenca dhe politika janë dy
fenomene të ndërlidhura ngu-
shtë njëra me tjetrën, pa të cilat
pothuajse është i pamundur
organizimi dhe mirëqenia sho-
qërore. Pra, marrja me shkencë,
sipas mendimit tim, është më
produktive në funksion të avan-
cimit të politikës dhe poli-
tikëbërjes në përgjithësi.
Ndërsa, marrja me politikë do të
thotë të jesh i lidhur drejtpërsë-
drejti me jetën e përditshme të
njerëzve dhe nevojat e tyre për

një jetë më të organizuar dhe
mirëqenie sociale më të avan-
cuar në organizimin dhe funk-
sionimin politiko-juridik të shte-
tit. S’do mend se njerëzit e
shkencës janë më produktivë në
përsosjen e politikave në funk-
sion të qeverisjes së shtetit.
Mirëpo, politika kërkon edhe afi-
nitete tjera ne organizimin dhe
funksionimin e shtetit. Politika
është veprimtari e ndjeshme,
ngase është e lidhur ngushtë me
interesat e shoqërisë, përkatësi-
sht të njerëzve në jetën e tyre të
përditshme. Andaj, politikanët
duhet të kenë sinqeritet, nder-
shmëri, autoritet, pavarshmëri
ekzistenciale, si dhe njohuri
shkencore. 

KOHA:Njeriu që merret me
shkencë, s’duhet të humbë
kohë në politikë, sepse poli-
tika është thjesht humbje
kohe? 

ELEZI:Unë mendoj ndryshe,
ngase sa më shumë merresh me
shkencë e sidomos me shkencat
shoqërore, aq më i përgatitur
dhe më i dobishëm do të jesh
për politikën, ngase politika
kërkon profesionalizëm, e asaj i
thonë politikologji, pra politikë
profesionale, që mund të arrihet
vetëm përmes shkencave poli-
tiko-juridike dhe shoqërore dhe

një qasjeje serioze studimi ndaj
tyre, që nuk është humbje kohe,
përkundrazi është kohë e çmue-
shme dhe shumë frytdhënëse në
jetën politike.  Një ndër poli-
tikanët e njohur, që i vuri bazat
e Turqisë se sotme, z. Erbakani
ka thënë se “nëse ne s’merremi
me politikë, politika do merret
me ne”. Politika nënkupton
“artin e së mundshmes” , që
përfshin një rrugë me shumë
sfida shoqërore për të arritur një
mirëqenie të begatshme për
ardhmërinë e vendit. Andaj, të
merresh me politikë nuk është
humbje kohe, por nëse politika
merret me ty atëherë është
humbje kohe, e kjo nuk do të
ndodhë nëse politikani ka
njohuri shkencore, pra merret
edhe me shkencë. 

KOHA:Në çfarë barriera
keni ecur, duke pasur parasy-
sh se gjithë jeta studentore u
ka kaluar në Prishtinë, pra në
Kosovë? 

ELEZI:Jeta studentore është
një pjesë bukur e mirë e jetës
sime. S’do mend se edhe unë si
gjithë të tjerët jam ballafaquar
me barriera prej më të ndrysh-
meve gjatë jetës studentore. Në
vitin 1978 u regjistrova në
Fakultetin Juridik të
Universitetit të Prishtinës në
Kosovë, ku me sukses solid
diplomova në vitin 1982. Në
këtë periudhë barriera ime e
parë ishte se për herë të parë u
largova nga vendlindja dhe si
çdo fillim i kishte edhe vështirë-
sitë e veta, por falë bujarisë së
vëllezërve kosovarë dhe profe-
sorëve tanë të dashur që për ne
studentët jashtë Kosovës kishin
një trajtim të privilegjuar nga
ana e tyre. Shumë shpejt u
adaptuam dhe unë personalisht
e ndjeja Prishtinën si vend-
lindjen time të dytë, por edhe
sot e kësaj dite i kam pot njëjtat
ndjenja nda Prishtinës dhe
Kosovës. Në këtë periudhë stu-
dimesh në Kosovë ndodhën
shumë turbulenca politike, e
sidomos Demonstratat studen-
tore të vitit 1981. Në këto

demonstrata për herë të parë u
ngrit zëri publik studentor dhe
kishte një solidaritet pothuajse
total i gjithë shqiptarëve, jo
vetëm të kosovarëve, por edhe të
shqiptarëve të Maqedonisë dhe
viseve tjera të ish-Federatës
Jugosllave, për Kosovën
Republikë. Kjo ishte një ngjarje
e madhe edhe për studentët
shqiptarë nga Maqedonia, ngase
ndiqeshim dhe torturoheshim
me metoda prej më të ndrysh-
meve nga Sigurimi Shtetëror i
Maqedonisë dhe kjo ma vësh-
tirësoi mjaft jetën studentore në
prag të diplomimit. 

KOHA:Çfarë e dallon
Maqedoninë me Kosovën në
rolin dhe funksionimin e insti-
tucioneve, pra në qeverisjen
demokratike? 

ELEZI:Maqedonia dhe
Kosova bazën kyçe të organizi-
mit institucional të qeverisjes e
kanë në parimet e demokracisë
parlamentare dhe në konceptin
e një shoqërie multietnike, me
premisa të një shteti multietnik
dhe këtu nuk mund të shihet
ndonjë dallim i veçantë. Dallimi
qëndron në aspektin e funksio-
nimit institucional dhe kushte-
tues të qeverisjes së këtyre dy
vendeve. Kushtetuta e
Republikës së Kosovës është
shumë më progresive dhe
demokratike në këndvështrimin
e statusit të komuniteteve në
Kosovë, se sa Kushtetuta e
Maqedonisë. Do të bëja një
digresion në mes të këtyre ven-
deve në segmentin e gjuhës zyr-
tare, ngase gjuha është çështja
bazike në funksionim institucio-
nal të qeverisjes së një shteti
multietnik. Kushtetuta e
Republikës së Kosovës në
mënyrë decide përcakton se
gjuhë zyrtare në Republikën e
Kosovës janë gjuha shqipe dhe
gjuha serbe (neni 5, paragrafi 1),
pra, krahas gjuhës shqipe si
gjuhë zyrtare e parasheh edhe
gjuhën serbe në tërë territorin e
Kosovës dhe institucionet e
qeverisjes së vendit, edhe pse
serbët në Kosovë janë më pakë
se 10 për qind, ndërsa gjuha
turke, ajo boshnjake dhe rome
janë si gjuhë zyrtare në nivele
komunale. Ndërsa, Kushtetuta e
Maqedonisë (neni 7 përkatësisht
amendamenti V, pika 1) si shtyl-
la kryesore e qeverisjes së vendit
është degraduese në segmentin
e zyrtarizimit të gjuhëve. Kjo
Kushtetutë, jo vetëm që s’e për-
cakton zyrtarizimin e Gjuhës
Shqipe ashtu siç e përcakton
Kushtetuta e Kosovës Gjuhen
Serbe, por Gjuhën Shqipe e traj-
ton si gjuhën e komunitetit jo
më pak se 20 për qind, pra si
objekt-si numër matematikor
dhe jo si subjekt-si komb shtet-
formues, por me përdorim zyrtar
me kapacitete të cunguara,
edhe pse Populli Shqiptar në
Maqedoni është mbi 25 për qind
dhe se i posedon të gjitha ele-
mentet sociologjike dhe politike
të etnitetit dhe popullit
shtetëformues në Maqedoni.
Sipas bindjes sime këtu është
dallimi thelbësor i qeverisjes
demokratike në mes Kosovës
dhe Maqedonisë. Dhe nga kjo
konstatoj fuqishëm se Kosova
ka qeverisje më progresive dhe
demokratike vizavi Maqedonisë.
Prandaj, ju rekomandoj politik-
bërësve shqiptarë në Maqedoni
mos merren me ndryshime ligje-
sh, por ata duhet urgjentisht të
merren me sjelljen e një
Kushtetute të re në Maqedoni
dhe ajo t’i ngjajë Kushtetutës së
Republikës së Kosovës. 

K O H A : A d m i n i s t r a t a
publike në Maqedoni karakte-
rizohet nga një proces i vazh-
dueshëm zhvillimi. Kjo
kërkon pa dyshim njerëz të
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përgatitur, profesionistë, të
ndershëm, të aftë për t’iu
përgjigjur ndryshimeve të
vazhdueshme? 

ELEZI:Administrata, si
dukuri shoqërore, është prezent
në çdo pore të organizimit sho-
qëror dhe luan rolin kryesor në
funksionimin e të gjitha institu-
cioneve shoqërore, duke filluar
nga ato shtetërore, ekonomike,
politike, etj. Një ndër mekaniz-
mat kryesorë të shtetit për ta
ushtruar pushtetin e tij nga
sfera e veprimtarisë ekzekutivo-
urdhërdhënëse, është admini-
strata e cila paraqet hallkën
kryesore që e lidhë shtetin me
qytetarët(shtetasit e tij), qoftë në
aspekt të realizimit të të drejtave
ose përmbushjes së obligimeve
të qytetarëve ndaj shtetit dhe
anasjelltas. Pra, lirisht mund të
thuhet se administrata paraqet
aparatin shtetëror që i vë në
lëvizje të gjitha proceset shoqë-
rore dhe politike në shtet.
Administrata publike në RM si
një veprimtari e gjerë institucio-
nale, që ne vete ngërthen admi-
nistratën shtetërore-ku bëjnë
pjesë kryesisht organet shtetë-
rore si qeveria , parlamenti e të
tjera dhe administratën publike,
që direkt ka të bëjë me shërbi-
min e qytetarëve, ka qene dhe
është një ndër sfidat më të vësh-
tira që ka hasur shteti që nga
koha e pavarësimit.  Me ndry-
shimet ligjore dhe me
Marrëveshjen e Ohrit filluan
reformat rrënjësore në admini-
stratën publike te RM, me qëllim
te krijimit të një administrate
me strukturë organizative, efek-
tive, profesionale dhe të pakor-
ruptuar. Një ndër vërejtjet krye-
sore nga ana e institucioneve
ndërkombëtare që pas 2001
ishte depolitizimi dhe heqja e
ngarkesës së administratës
publike. Në RM, administrata
është e tejngarkuar me tepricë
të nëpunëse, që e ngarkon tej-
mase buxhetin vjetor te shtetit.
Mendoj se për të qenë më efika-
se duhet të ndalohet punësimi
në baza partiake, si dhe shtypja
partiake ndaj të punësuarve në
administratë dhe të vihet në
aplikim parimi i meritokracisë. 

K O H A : A d m i n i s t r a t a
publike është një nga sektorët
kryesorë të sfidave politike
dhe historike të vendit, që
lidhen me anëtarësimin e
Maqedonisë në BE. Reformat
janë parakusht për integrimin
e RM-së, në Bashkimin
Evropian? 

ELEZI:Reformat ne admini-
stratën publike janë një ndër
parakushtet kryesore për aderi-
min e vendit në strukturat
euroatlantike. Te parakushtet
bëjnë pjesë efektiviteti, profesio-
nalizmi, depolitizimi, transpa-
renca dhe zvogëlimi i tepricës së
të punësuarve në administratë.
Në administratën publike të RM
janë të punësuar dyfish më
tepër njerëz se sa është dashur,

që krijon implikime dhe e ren-
don buxhetin e shtetit. Në anën
tjetër, stërmbushja e zyrave me
shumë të punësuar e ul efektivi-
tetin e punës dhe imazhin e
institucionit. Fatkeqësisht,
administrata publike në
Maqedoni vazhdon të rritet,
përkundër thirrjeve të vazhdue-
shme për nevojën e zvogëlimit të
saj, por edhe të profesionalizmit
të saj. Reformat kyçe që priten
nga administrata publike kanë
të bëjnë me profesionalizimin
dhe departizimin e shërbimit
shtetëror. Kjo është theksuar
edhe në raportin e fundit të
Komisionit Evropian, i cili ka
konstatuar mangësi të shumta
në punën e administratës, si
presione ndaj të punësuarave,
mungesë të transparencës, rritje
artificiale të numrit të të punë-
suarve pa respektimin e kritere-
ve as minimale për nevojën dhe
shërbimet që duhet t’i ofrojnë.
Efektiviteti i administratës
nënkupton realizimin e shërbi-
meve sa me cilësore nga ana e të
punësuarve ndaj qytetareve.
Institucionet e administratës
publike, në bazë të këtyre refor-
mave, duhet t’i kushtojnë rëndë-
si te madhe transparencës ne
pune ndaj qytetareve. Në
Maqedoni, çdo herë ka munguar
vullneti për reforma të vërteta.
Në botë ekzistojnë dy modele të
administratës, njëri në funksion
të realizimit të të drejtave të nje-
riut dhe tjetri në funksion të
realizimit të politikave qeverita-
re. Të gjitha shtetet perëndimo-
re praktikojnë modelin e parë,
dhe, për fat të keq, Maqedonia
ende është në fazën ku admini-
strata është në funksion të rea-
lizimit të politikave qeveritare. 

KOHA:A kemi ne një admi-
nistratë të qëndrueshme dhe
profesionale që rinovohet
nëpërmjet konkurrimit të
ndershëm, që krijon mundësi
kreative? 

ELEZI:Momentalisht shteti
ka trashëguar nga mandatet
tjera qeveritare një administratë
publike joefektive, skajshmërish
të politizuar dhe jo të pavarur
për kryerjen e punës së tyre pa
ndikimin e ‘eproreve’ dhe të
atyre që i kanë punësuar. Në
RM, për momentin, punësimet
realizohen përmes sistemit të
vendeve të punës dhe jo të kar-
rierës, që e pamundëson ngritjen
e të punësuarit me automatizëm
me anë të eksperiencës dhe vler-
shmeve në stadet më të larta të
statusit të tij juridik ne vendin e
punës që e kryen. Kjo ndikon në
demotivimin e të punësuarve për
realizimin e punëve efektive, në
kohë dhe transparente.  Andaj,
logjikisht shtrohet pyetja: Çfarë
do të duhej “të ndërmerrte” RM
që të ketë administratë të mirë-
filltë?  Duhet të krijojë një admi-
nistratë, institucionalisht më të
organizuar, operativisht më
funksionale, profesionalisht më
në nivel dhe më racionale, proce-

duralisht më efikase, shoqërisht
më të kontrolluar, politikisht më
përgjegjëse, teknikisht më të
përsosur, në pikëpamje humane
më të pranuar, e kështu me
radhë. Ndërkohë, teoria
bashkëkohore kultivon mendi-
min e themeltë se, në të vërtetë,
pa një administratë moderne, të
organizuar, funksionale, racio-
nale, efikase, të kontrolluar dhe
të përgjegjshme, nuk mund të
ketë shtet bashkëkohor, shoqëri
bashkëkohore, ekonomi të tre-
gut, shtet juridik dhe as demok-
raci juridike, sepse, ç’është e
vërteta, administrata publike
“shtrihet në të gjitha fushat e
jetës shoqërore”. Fatkeqësisht,
Maqedonia është ende shumë
larg performansave të lartpër-
mendura. 

KOHA:A kemi ne një admi-
nistratë të mirë-organizuar, të
tillë që të mundet të përballojë
detyrat në një sistem me shtet
të vogël, por efektiv që mbësh-
tet decentralizimin dhe
dekoncentrimin? 

ELEZI:Një administratë e
madhe nuk mund të jetë funk-
sionale dhe efektive në një shtet
të vogël.  Administrata publike
është e organizuar në shumë
institucione shtetërore, si p.sh
ministritë në çdo njësi rajonale
kanë përfaqësi të veten në të
gjitha institucionet e vendit. Në
këtë mënyrë është bërë dekon-
centrimi i pushtetit nga qendra-
ministria në njësinë rajonale, ku
qytetaret t’i realizojnë të drejtat
dhe nevojat e tyre sa më afër
pushtetit. Decentralizimi, për
dallim nga centralizimi është
proces ku pushteti transferohet
prej organeve qendrore politike
dhe administrative, në organet e
zgjedhura lokale të interesuara
për formulimin dhe zbatimin e
politikës në regjione specifike, si
përgjigje e kërkesave lokale dhe
të ndryshueshme. Me ekzistimin
e decentralizimit të organeve të
zgjedhura lokale me ligj, u për-
caktohen kompetenca të veçanta
me karakter lokal, me të cilat ato
pavarësisht administrojnë (kom-
petenca të decentralizuara apo
burimore), me çka kanë edhe

njëfarë autonomie financiare.
Për dallim nga decentralizimi,
dekoncentrimi si formë e shfa-
qur e centralizimit, nënkupton
njëfarë shkarkimi të organeve
administrative më të larta nga
obligimi që të sjellin vendime për
çështje të caktuara dhe dhënia e
fuqisë së caktuar për vendosje
përfaqësuesve të pushtetit lokale
prej pushtetit qendror. 

KOHA:A kemi ne një admi-
nistratë që bazohet në proce-
set vendimmarrëse, transpa-
rente, përfshirëse dhe e
përgjegjshme ndaj publikut? 

ELEZI:Vërejtjet e
ndërkombëtareve dhe reformat
që duhen të bëhen e bëjnë të
patjetërsueshme krijimin e një
administratë që bazohet ne pro-
cese të mirëfillta vendimmarrë-
se, me transparencë, përfshirëse
për të gjithë njësoj, pa dallime
dhe me përgjegjësi ndaj qyteta-
reve. Me reformat, proceset ven-
dimmarrëse kane nisur për t’u
zbatuar në institucionet e admi-
nistratës, duke stimuluar
punën e ndërlidhur në mes
eprorëve dhe vartësve te tyre,
ndërsa sa i përket transpa-
rencës dhe përgjegjësisë ndaj
qytetareve, jam shumë skeptik.
Unë këtu do ta përmendi men-
dimtarin e njohur antik,
Ciceronin, i cili në veprën e tij
“De Legipus” shkruan për shër-
bimin administrativ, edhe atë:
“Funksioni i magistratit
(nëpunësit administrativ) është
të administrojë dhe të japë
udhëzime, të cilat janë të drejta,
të dobishme dhe në pajtim me
ligjin. Sikurse që ligji udhëheq
me magistratin, ashtu edhe
magistrati udhëheq me njerëzit
dhe me të drejtë mund të thuhet
se magistrati është ligj që flet,
ndërsa ligji është magistrat i
heshtur. Pa administrim, është
e pakuptueshme ekzistenca e
një familjeje, qyteti, kombi dhe
mbarë njerëzimit. Nga kjo kon-
statohet se pa prezencën e
magistratëve shteti nuk mund
të ekzistojë”. 

KOHA:Profesor Elezi,
arsyet që i shtyjnë pjesëmarrë-
sit të punojnë në administratë
janë kënaqësia për të kontri-
buar në përparimin e vendit? 

ELEZI:Për të qenë më i qartë
në pyetjen tuaj, do ta citoj profe-
sorin tim të ndjerë Akademikun
Esat Stavilecin, i cili thekson:
“Çdo krijues është vetvetiu i pro-
vokuar me mendimin: nuk
mund t’i mësosh të tjerët atë që
nuk e ke mësuar vetë. Krijuesi
duhet t’i ketë mësuar, por duhet
t’i ketë përzgjedhur metodat se si
“t’i mësojë të tjerët”. Nuk ka
dyshim se metodat e këqija,
edhe “mësimin e mirë” e bëjnë të
keq. Mësimi mund të krahasohet
me “lumin që s’ndalet”. Të puno-
sh në administratë nuk është e
njëjte sikur të merresh me poli-
tikë, Administrata kërkon profe-
sionalizëm, pavarshmëri poli-
tike, ndershmëri dhe sinqeritet,

etj. Pra, vetëm me këto perfor-
mansa mund të kontribuosh në
përparimin e vendit. Me politikë
mund të merret çdokush, ndër-
sa me administratë jo çdokush.
Këshilla ime do të ishte për të
gjithë ata që kanë kënaqësi te
punojnë në administratë e sido-
mos për rininë që të studiojnë
administratën publike, me që ne
tash kemi Fakultete të
Administratës publike dhe aty
do të përsosen dhe do të absor-
bojnë njohuri elementare dhe
profesionale për administratën,
administrimin dhe menaxhimin
e administratës, dhe vetëm
kështu do të munden t’i kontri-
buojnë vendit dhe shoqërisë. 

KOHA:Keni arritur të për-
balleni me sfida, të cilat edhe
mund t’i tregoni, pastaj
lëvizjet nga një vend në një
vend tjetër të punës, e sot pro-
fesor, mund t’u jepni një fjalë
shprese rinisë shqiptare, që
ikën nga ky vend? 

ELEZI:Jeta pa sfida s’është
interesante. Vetë jeta është një
sfidë e madhe e jetës së njeriut.
Andaj, unë mendoj se njeriu sa
më shumë përballet me sfida
dhe i menaxhon ato, aq më
shumë përsoset dhe do të jetë
më produktiv në mesin shoqëror
ku ai jeton dhe vepron. Këtë e
them nga përvoja e jetës sime.
Jeta studentore për mua ka
qenë një sfidë, por me një përku-
shtim te paluhatshëm dhe punë
të palodhshme arrita deri këtu
ku jam, pra, sfidat jo vetëm që
mund të përballohen, por mund
t’i kthesh ne favorin tënd. Në
shekullin tim të punës kam
ndërruar disa vende pune, por
gjithnjë duke u avancuar në
vende me përgjegjësi më të lartë.
Studimet postdiplomike i kam
kryer duke qenë në marrëdhënie
pune dhe duke qenë bartës i
familjes dhe kjo ka qenë një
sfidë, por arrita ta përballoj. Me
fillimin e pluralizmit politik, prej
vitit 1990 jam marrë edhe me
politikë si anëtar i Partisë për
Prosperitet Demokratik nga the-
melimi i saj dhe deri kah viti
2008. Në te kam ushtruar edhe
shumë funksione partiake, duke
filluar si Sekretar i nëndegës së
PPD-së, sekretar dhe kryetar i
Degës së PPD-së në Gostivar dhe
në fund si Sekretar i
Përgjithshëm i PPD-së. Dëshiroj
të theksoj se gjithnjë jam marrë
me politikë dhe jo politika me
mua, ngase asnjëherë s’jam
varur nga politika, por për hir të
së vërtetës kam fituar një ekspe-
riencë në jetën time profesionale
edhe nga veprimtaria ime poli-
tike. Po ashtu, kam qenë edhe
bartës i disa funksioneve
publike.  Sa i përket rinisë dhe
ikjes së tyre jashtë vendit, fjala
ime për të do të ishte, përballuni
me sfidat e vështirësitë e jetës
suaj këtu në vendlindjen tuaj,
ngase ju jeni shpresa e kësaj
shoqërie dhe shtetit për të dalë
nga kjo katrahurë politike dhe
ekonomike e vendit. 
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" Ky front do nisë angazhimin e tij kundër narko-shtetit që përfaqësohet dhe drejtohet nga Edi
Rama", tha lideri i opozitës, Lulzim Basha Rajon

Opozita shpalli kri-
jimin e Frontit të
Bashkuar Opozitar
kundër krimit dhe kërke-
sat i kanë të qarta:
largimin e kryeministrit
Edi Rama, si përgjegjësi
kryesor i lidhjeve të krim-
it me Qeverinë, krijimin e
një qeverie të antimafias
dhe reformës zgjedhore
me mandat të përcaktuar
që të çojë vendin drejt zg-
jedhjeve për të rivendosur
legjitimitetin. Ky front
opozitar shpreh gjithashtu
mbështetjen për zbatimin
e reformës në drejtësi, për
të siguruar dekriminaliz-
imin e politikes dhe
ndëshkimin e drejtuesve

të lartë të shtetit të imp-
likuar në afera korruptive,
pasuruar në mënyrë të
paligjshme, të lidhur me
krimin e narkotrafiqet.
Opozita e bashkuar i
kërkon Prokurorit të
Përgjithshëm të nisë
urgjent dhe të kryejë me
shpejtësi, në përputhje me
dispozitat kushtetuese e
ligjore, hetimin për ish-
ministrin Saimir Tahiri
dhe në bashkëpunim me
autoritetet homologe ital-
iane dhe të tjerë, të kryejë
të gjithë veprimet e nevo-
jshme për të vënë para
drejtësisë të gjithë indi-
vidët e implikuar në
trafikun e drogës dhe të
armëve. Gjithashtu, të
hetojë edhe lidhjet e min-
istrave të tjerë të kësaj
Qeverie me trafiqet dhe
implikimin e tyre në

bashkëpunimin kriminal
për blerjen e votës më 25
qershor. Qëndrimin e për-
bashkët Lulzim Basha dhe
Monika Kryemadhi e mba-
jtën edhe përpara medi-
ave, pas takimit me partitë
opozitare parlamentare
dhe jo parlamentare, që
zgjati rreth 1 orë e 30 min-
uta. “Fronti i Bashkuar
Opozitar kërkon largimin
e Kryeministrit Rama, për-
fitues i drejtpërdrejt nga
krimi dhe ministrat e tij
të lidhur me krimin. Fron-
ti i Bashkuar Opozitar
kërkon krijimin e një qev-
eria antimafia. Çfarë do të
bëjmë më tej? A mund t
vazhdohet më kështu? A
mund t’i besohet kësaj ku-
pole në pushtet? A mund
të ketë zgjedhje të lira dhe
të ndershme me një
mazhorancë të kapur nga

krimi? Përgjigja për çdo
shqiptar është, jo”, tha
Basha. “Ky front do nisë
angazhimin e tij kundër
narko-shtetit që përfaqë-
sohet dhe drejtohet nga
Edi Rama. E rëndësishme
është që të gjitha partitë
që morën pjesë ishin të
shqetësuara nga situata
në Shqipëri, për inkrimin-
imin e shtetit dhe institu-
cioneve. Kjo është fatke-
qësia e një vendi, shteti
dhe një kombi. Tryeza
ishte një sinjal për opin-
ionin publik, mediat dhe
ata që bojkotuan zgjed-
hjet”, u shpreh Kryemad-
hi. Basha dhe Kryemadhi
nuk folën për protestat si
një opsion i këtij fronti
opozitar por kjo nuk do të
jetë tryeza e vetme që do të
bëjë bashkë opozitën në
javët që vijnë.

Instituti Kombëtar i
Shëndetit Publik në
Kosovë ka konfirmuar se
është shënuar viktima e
dytë nga epidemia e
fruthit. Sipas, këtij insti-
tuti rastet kanë përfund-
uar me fatalitet për shkak

të infeksionit nga fruthi
dhe komplikimet nga së-
mundjet tjera. Drejtori i
Instituti Kombëtar të
Shëndetit Publik në
Kosovë, Naser Ramadani
ka konfirmuar se fëmija i

cili ka humbur jetën nga
fruthi ka vuajtur nga tre
sëmundje të tjera, pra nga
sëmundjet kronike të zem-
rës dhe mushkërive, ndër-
sa personi tjetër 37-vjeçar
i cili ka humbur jetën ka

qenë i diagnostifikuar me
turbekolozë. Ramadani
shpjegon se gjendja ak-
tuale flet për 60 persona të
cilët kanë kërkuar ndih-
më nga fruthi në klinikën
infektive të Qendrës
Klinike Universitare të
Kosovës në Prishtinë.
Sipas tij, shumica e këtyre
pacientëve janë në gjendje
të mirë, përveç dy person-
ave që janë në gjendje të
rëndë shëndetësore. "Situ-
ata me fruthin është nën
kontroll të plotë nga ekipet
e Institutit Kombëtar dhe
ekipet e qendrave kryesore
të institutit të cilat po
vaksinojnë të gjitha ato
grupe që nuk kanë qenë të

vaksinuar më parë", tha
Ramadani.  Ai vuri në
dukje se më shumë se 90
për qind e këtyre pacien-
tëve janë nga komuniteti
rom, ashkali dhe egjiptian
(RAE) dhe tha se kanë
ndërmarrë aktivitete të
veçanta bashkë me orga-
nizatat joqeveritare të ko-
munitetit RAE sidomos
me “Voice of roma, ashkali
and egyptian” që t'i vaksi-
nojnë të gjithë me qëllim
që të gjithë fëmijët të jenë
të vaksinuar. "Problemi
kryesor qëndron në
mosvaksinim sepse shu-
mica e tyre janë me vend-
banime jo të përhershme
pra nuk janë në një vend

të caktuar dhe ekipet në
terren kanë patur
vështirësi të gjejnë fëmijët
e pavaksinuar", tha ai. Ai
gjithashtu theksoi se epi-
demia e fruthit është më e
përhapur në vendet e tjera
të rajonit dhe Evropës
Perëndimore se sa në
Kosovë. "Kosova akoma
mbetet vendi me numrin
më të madh të të vaksin-
uarve jo vetëm në rajon
por edhe në shtetet e
Evropës dhe duke kujtuar
se vaksinimi në asnjë
vend të botës nuk është
100 për qind një pjesë e
cila ka mbetur pa vaksin-
uar fatkeqësisht janë fëmi-
jët e komunitetit RAE dhe
një pjesë e fëmijëve të riat-
dhesuar të cilët kanë ard-
hur nga shtetet e Evropës
Perëndimore", u shpreh
Ramadani.

Aktvendimi për ko-
mandantin e Ushtrisë së
Republikës Sëpska,
Ratko Mladiç, do të
shqiptohet më 22 nëntor
të këtij viti, bëri të ditur
Gjykata Ndërkombëtare
Penale për Ish-Jugosllav-
inë. Shqiptimi i ak-
tvendimit është caktuar
për të mërkurën, më 22
nëntor të vitit 2017, në
ora 10 të mëngjesit në
seancën gjyqësore 1 të
Tribunalit. Ratko Mladiç
ka qenë komandant i
Ushtrisë së Republikës

Sërpska. Para Tribunalit
akuzohet për krimet më
të rënda të luftës, përf-
shirë edhe gjenocidin në
Srebrenicë në korrik të
vitit 1995.

Kontinenti evropian
do të jetë i unifikuar kur
Ballkani në fund të bëhet
pjesë e Bashkimit Evropi-
an, tha Përfaqësuesja e
Lartë e BE-së për Punë të
Jashtme dhe Politikën e
Sigurisë, Federica
Mogherini. Mogherini në
ceremoninë e ndarjes së
çmimit të qytetit Magde-
burg "Mbreti Oto i Madh"
(Kaiser-Otto-Preis 2017)
deklaroi se të gjithë
banorët e kontinentit të
Evropës janë evropianë,
por se ky territor ende
nuk është bashkuar. Në
këtë kontekst, ajo rikujtoi
se Magdeburg është bin-
jakëzuar me Sarajevën
dhe se pas luftës në
Bosnjë e Hercegovinë ka
ndihmuar rindërtimin e
kryeqytetit të BeH-së, të
cilin Mogherini e quajti
"një qytet i bukur, intere-
sant dhe vërtetë evropi-
an". "Ashtu si Sarajeva
edhe pjesa tjetër e Ballka-
nit është Evropë. Njerëzit
nga Ballkani janë evropi-
anë. Kontinentit ynë do
të bashkohen vetëm

atëherë kur Ballkani në
fund të bëhet pjesë e
Unionit tonë. Mos harroni
se zgjedhjet që baballarët
dhe nënat tona ngan-
jëherë kanë sjellë ishin të
papëlqyeshme, por ata
kishin të drejtë. Ndon-
jëherë ne duhet të jemi të
guximshëm dhe të bëjmë
hapin e duhur", tha
Mogherini. Ajo shtoi se do
të angazhohet personal-
isht që deri në fund të
mandatit të saj të gjitha
vendet e Ballkanit të
ndërmarrin hapa drejt
anëtarësimit në BE. "Unë
besoj se kjo është e arrit-
shme. Kjo është ajo që ata
duan dhe kjo është ajo që
ne kemi nevojë për konti-
nentin dhe sigurinë tonë",
tha Mogherini. Ajo
mbrëmë mori çmimin
"Mbreti Oto i Madh" në
Magdeburg, i cili ndahet
çdo vit për të forcuar
mirëkuptimin dhe
bashkëpunimin në
Evropë.

Kryeministri i
Kosovës, Ramush Harad-
inaj, e dënon ndërhyrjen e
Serbisë në fushatën zgjed-
hore për zgjedhjet lokale
në Kosovë që do të mba-
hen të dielën. Haradinaj
në një postim në Face-
book ka shkruar se, aktet
e tilla bien ndesh me
parimin e fqinjësisë së
mirë dhe cenojnë në
mënyrë thelbësore qëllim-
in e normalizimit të mar-
rëdhënieve ndërmjet dy
shteteve. "Mirëintegrimi i
serbëve të Kosovës është
interes reciprok, dhe çdo
përpjekje për të dëmtuar

këtë qëllim do të kon-
siderohet si mosrespektim
i vullnetit politik të tyre",
ka shkruar Haradinaj.
Sipas tij serbët e Kosovës
kanë të drejtë të zgjedhin,
dhe zgjedhja e përfaqë-

suesve të tyre, pa
ndërhyrje, do të respekto-
het nga autoritetet e Re-
publikës së Kosovës. Zyr-
tarë të lartë të Serbisë që
nga kryetari i vendit e deri
te ministrat, që nga fillimi

i fushatës zgjedhore në
Kosovë, kanë ftuar qyte-
tarët serbë në Kosovë që
të votojnë për Listën Srp-
ska, të cilën e konsidero-
jnë, siç thonë vetë, si
mbrojtëse të vetme të in-
teresave të Serbisë dhe të
territorit të saj në Kosovë,
shkruan "Koha net". Dje
në Leposaviq ka qëndruar
edhe drejtori i të ash-
tuquajturës zyrë për
Kosovën, Marko Gjuriq,
pas një sulmi që është
bërë kundër aktivistëve të
partisë favorizuese serbe
të Beogradit në zgjedhjet
lokale në Kosovë.

Kosovë, edhe dy të vdekur nga fruthi
Instituti Kombëtar i Shëndetit
Publik në Kosovë ka konfirmuar
se është shënuar viktima e dytë
nga epidemia e fruthit. "Fëmija
i cili ka humbur jetën nga fruthi
ka vuajtur nga tre sëmundje të
tjera, pra nga sëmundjet
kronike të zemrës dhe
mushkërive, ndërsa personi
tjetër 37-vjeçar i cili ka humbur
jetën ka qenë i diagnostifikuar
me turbekolozë"

Evropa e bashkuar kur Ballkani
të bëhet pjesë e BE-së

Mogherini në ndarjen e
çmimit të qytetit Magdeburg
"Mbreti Oto i Madh" (Kaiser-
Otto-Preis 2017) tha se të
gjithë banorët e kontinentit
të Evropës janë evropiane,
por se ky territor ende nuk
është bashkuar

Aktvendimi për Mladiçin,
më 22 nëntor

Haradinaj dënon ndërhyrjen 
e Serbisë në zgjedhjet e Kosovës

Ditë të zeza për Qeverinë Rama
Opozita e bashkuar i kërkon
Prokurorit të Përgjithshëm të
nisë urgjent dhe të kryejë me
shpejtësi, në përputhje me
dispozitat kushtetuese e
ligjore, hetimin për ish-
ministrin Saimir Tahiri dhe në
bashkëpunim me autoritetet
homologe italiane dhe të
tjerë, të kryejë të gjithë
veprimet e nevojshme për të
vënë para drejtësisë të gjithë
individët e implikuar në
trafikun e drogës dhe të
armëve
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Gazetarja dhe prezantuesja televizive, mund “të ketë sukses në politikë”, por
duhet të jetë “e aftë t’i përgjigjet vullnetit të popullit”. Me këto fjalë, zëdhënësi i
Putinit, Dmitri Peskov, ka komentuar zbritjen në skenë të Ksenia Sobchak 15Globi

Ksenia Sobchak, vajza e
Anatolit, ish-bashkiakut të
Shën Petersburgut dhe kum-
bar politik i Vladimir Putinit, do
të sfidojë presidentin rus në zg-
jedhjet e ardhshme parla-
mentare 2018. Për prezantue-
sen televizive, e cila nuk i ka
mbushur akoma 36 vjeçe,
“pjesëmarrja në zgjedhje, po-
hon, mund të jetë vërtet një
hap para drejt transformimit të
vendit, për të cilin ka shumë
nevojë”. Komentet e ardhura
nga Kremlini, të lënë të kupto-
jnë se lajmi nuk është shqetë-
sues. Një vizion politik për t’u
sqaruar - Ksenia Sobcak, thotë
që pikërisht kandidatura mund
të konsiderohet një zgjedhje
“kundër të gjithëve” dhe shton:

“Unë nuk do të jem një kandi-
date çfarëdo, por një megafon
për të gjithë ata që mund të vo-
tojnë: jam e gatshme të trans-
metoj kritik kundër sistemit
aktual dhe ka shumë kritika,
në çdo pjesë të spektrit poli-
tik”. Në lidhje me përvojën e
saj politike, ajo thotë: “Jam e
gatshme të alternoj propozime
si nga e majta, ashtu edhe nga
e djathta, pastaj problemet e
korrupsionit dhe të pushtetit
absolut janë më të mëdha se

divergjencat tona ideologjike”.
Edhe sa i takon faktit, që

përveç se ka ndarë opinionin
publik dhe është shkaktuar një
luftë (ajo për Krimenë) me
dhjetëra e qindra të vdekur,
Sobchak zgjedh të mos marrë
qëndrim: “Unë nuk i përkas as-
një partie, por jam e lidhur me
logjikën e grupeve të pushtetit,
nuk jam as në favor të faktit që
Krimeja është ruse, por besoj
se janë qytetarët, përmes zg-
jedhjeve, që duhet të kontrollo-

jnë pushtetin dhe janë qyte-
tarët, së bashku me komu-
nitetin ndërkombëtar dhe fqin-
jët tanë, që të zgjedhin se kujt
i përket Krimea”. 

KOMENTI I KREMLINIT:
Gazetarja dhe prezantuesja
televizive, mund “të ketë suk-
ses në politikë”, por duhet të
jetë “e aftë t’i përgjigjet vullnetit
të popullit”. Me këto fjalë, zëd-
hënësi i Putinit, Dmitri Peskov,
ka komentuar zbritjen në
skenë të Ksenia Sobchak, duke
e cilësuar “një person të talen-
tuar”, që “ka përvojë në disa
fusha dhe është mjaft e për-
gatitur”. Sipas Peskov, 35-
vjeçarja “nëse parashikon të
hyjë në politikë, duhet ta nisë
nga zero dhe të ketë përvojë,
sepse politika është shumë
ndryshe nga gazetaria dhe
spektakli”. Nga këto deklarata,
del se asnjë për momentin nuk
ndihet i kërcënuar nga kandi-
datura e Ksenias, duke mos e
marrë shumë seriozisht. Edhe
pse burime nga Kremlini kanë
deklaruar zgjedhjen e mund-
shme të saj, për momentin
mungon zyrtarizmi i kandi-
daturës së Vladimir Putinit.

Në çelje të kongresit të
19-të të Partisë Komuniste të
Kinës, Presidenti i Kinës, Xi
Jinping u shpreh kundër të
gjitha përpjekjeve për t'i vënë
pikëpyetje udhëheqjes së par-
tisë. "Secili nga ne në parti
duhet të bëjë më shumë, për
ta ruajtur udhëheqjen e par-
tisë dhe sistemin socialist
kinez dhe të luftojë me ven-
dosmëri kundër të gjitha sh-
prehjeve dhe veprimeve, që i
minojnë ato, i shtrembërojnë
ose i mohojnë", tha Xi para
rreth 2300 delegatëve nga e
gjithë Kina. Me fjalimin e
Presidentit nis në Kinë kon-
gresi i partisë i cili përcakton
kursin për pesë vitet e
ardhshme. Xi u bëri thirrje
89 milionë anëtarëve të par-
tisë që t'i shtojnë përpjekjet
për të krijuar mirëqenie në
Kinë dhe që ta bëjnë "social-
izmin e tipit kinez" të suk-

sesshëm "për një epokë të re".
"Shanset janë të mira, por sfi-
dat janë serioze", tha Xi, i cili
pati hyrë më parë në Sallën e
Madhe të popullit  i shoqëru-
ar nga paraardhësi i tij në
post, Hu Jintao (74) dhe
Jiang Zemin (91). Si Kina,
ashtu edhe bota ndodhen në
"ndryshime të thella dhe të
ndërlikuara". 64 vjeçari lëvdoi
ndikimin në rritje të Kinës në
botë dhe përpjekjet e qeverisë
për të luftuar varfërinë dhe
pabarazinë në Kinë.  Xi tërho-
qi veç kësaj vëmendjen për
politikën e "tolerancës zero"
përballë korrupsionit në par-
ti. Fushatën kundër korrup-
sionit Xi e mori në duart e
tij, së bashku me vendimet
për politikat e përgjithshme
ekonomike dhe e ka kon-
soliduar me këtë pushtetin.

Më shumë se një milion
nëpunës shtetërorë janë
ndëshkuar, dyzina ish-
nëpunësish të lartë janë ar-
restuar. Në përfundim të
Kongresit, delegatët do të zg-
jedhin 205 anëtarët e
Komitetit Qendror të PKK.
Vëzhguesit presin që Xi të
vendosë në Kongres bazën që
të qëndrojë në pushtet më
gjatë se dhjetë vjetët e zakon-
shëm. Me këtë do të merrte
fund "udhëheqja kolektive".
Delegatët do ta fiksojnë në
kushtetutën e partisë
trashëgiminë ideologjike të
Xi. Nëse në statut shënohet
edhe emri i tij, Xi do të ngri-
hej në të njëjtën shkallë his-
torike si themeluesi i shtetit
Mao Ce Dun dhe arkitekti i
reformave ekonomike Ten
Hsiao Pin.

Policia amerikane ka ar-
restuar të dyshuarin për sul-
min e djeshëm të armatosur
në shtetin federal Maryland,
në të cilin humbën jetën tre
persona, ndërsa tre të tjerë u
plagosën. Policia në Wilming-
ton, në shtetin fqinj Delaware,
njoftoi se i dyshuari Radee
Prince (37) është arrestuar në
vendin Glasgow, pasi tentoi
që të arratisej. Të shtënat

ndodhën të mërkurën në
mëngjes sipas kohës lokale në

qendrën afariste në loka-
cionin Edgewoodu, Maryland,

ku është Prince radio. I
dyshuari më pas u arratis në
vendin fqinj Delaware, ku erd-
hi deri tek të shtëna të ser-
ishme. Mediat amerikane
shkruajnë se dy persona të
plagosur janë në gjendje kri-
tike. Policia theksoi se tani
për tani nuk dihet motivi i
sulmuesit të dyshuar, i cili do
të merret në pyetje në
Delaware.

Kalifati i ISIS-it po
shkatërrohet, thotë

Shtëpia e Bardhë
Shtëpia e Bardhë tha se çlirimi

i Rakës, bastionit të fundit të
madh të militantëve të Shtetit Is-
lamik në Siri, do të hapë një fazë të
re në konfliktin afatgjatë atje. Zëd-
hënësja Sarah Sanders tha se rë-
nia e Mosulit në Irak dhe çlirimi i
Rakës në ditët e ardhshme e bëjnë
të qartë se kalifati i vetëshpallur i
grupit ekstremist po shkatërrohet.
Forcat siriane, të mbështetura nga
SHBA-ja, kanë thënë të mërkurën
se e kanë dëbuar Shtetin Islamik
nga Raka dhe se tani po heqin mi-
nat tokësore dhe po i pastrojnë
rrugët. Mustafa Bali, zëdhënës i
Forcave Demokratike Siriane, tha
se po bëhen përgatitje për
deklarimin zyrtar të çlirimit të
qytetit. Sanders tha se SHBA do të
përqendrohet tani në ndalimin e
dhunës në pjesë të tjera të Sirisë.
Ajo tha se presidenti amerikan,
Donald Trump, është pranë përm-
bushjes së premtimit kryesor të
fushatës: mposhtjes së Shtetit Is-
lamik.

Sorosi ndan 18
miliardë dollarë
për fondacionin
18 miliardë dollarë për një

NGO: investitori amerikan George
Soros dëshiron që pjesën më të
madhe të pasurisë së tij t'ia kalo-
jë Fondacionit për Shoqëri të Ha-
pur. Ky fondacion, i cili është një
grup organizatash që Sorosi i ka
krijuar vetë, do të shndërrohet me
këtë kapital në NGO-në e dytë më
të pasur të SHBA-së. Në vendin e
parë si fondacioni më i pasur ren-
ditet fondacioni i  Bill dhe Melin-
da Gates me 40 miliardë dollarë.
Ky fondacion angazhohet për
ndihmën për zhvillimin dhe shën-
detësinë. "Open Society Founda-
tion" mbështet lëvizjet
demokratike sidomos në Evropën
Qendrore dhe Lindore. Sipas re-
vistës "Forbes", pasuria e Sorosit
është rreth 23 miliardë dollarë.
Sorosi, ka lindur në Hungari dhe
pasurinë e ka vënë përmes
spekulimeve në bursë, sidomos
në vitin 1992 kur fitoi shumë para
me baste kundër paundit bri-
tanik. Në vitin 2016 ai mbështeti
fushatën elektorale të kandidates
demokrate Hillary Clinton. Mil-
iarderi amerikan ka dhuruar deri
tani 12 miliardë dollarë për qël-
lime karitative. Qeveria hungareze
e populisitit të djathtë, Viktor Or-
ban, e ka vënë në shënjestër
Sorosin, sepse e bën atë ndër të
tjera përgjegjës për masat që ka
marrë Komisioni i BE-së kundër
Hungarisë. Në një intervistë të ko-
hëve të fundit Orbani tha: "Sorosi
ka blerë njerëz, ka blerë organiza-
ta që bëjnë atë që thotë ai dhe
Brukseli është nën ndikimin e tij".

Ushtria e Mianmarit
përgjegjëse për

krizën me Rohingya
Sekretari amerikan i Shtetit,

Rex Tillerson, tha se udhëheqjen
ushtarake të Mianmarit e mban
përgjegjëse për krizën aktuale të
refugjatëve, që ka prekur pop-
ullsinë myslimane Rohingya të
këtij vendi. Mbi gjysmë milioni Ro-
hingya kanë ikur në Bangladesh
javëve të fundit. Ushtria thuhet se
ka nisur persekutimin e dhun-
shëm të tyre, pas një sulmi të mil-
itantëve Rohingya në postblloqet e
sigurisë. “Ne e mbajmë udhëheq-
jen ushtarake përgjegjëse për atë
që po ndodh në shtetin Rakhine.
Bota nuk mund të qëndrojë pa
bërë gjë përballë mizorive që po
raportohen në këtë zonë”, tha
Tillerson. Komentet e tij pasojnë
një raport të organizatës Amnesty
International, i cili ka akuzuar for-
cat e sigurisë në Mianmar për
spastrim sistematik të mysli-
manëve Rohingya.

Prezantuesja 35-vjeçe që synon 
të sfidojë Putinin në zgjedhje

“Jam e gatshme të alternoj
propozime si nga e majta, ashtu
edhe nga e djathta, pastaj
problemet e korrupsionit dhe të
pushtetit absolut janë më të
mëdha se divergjencat tona
ideologjike”

Arrestohet i dyshuari për sulmin në Maryland

Xi Jinping dhe sfida serioze për Kinën e botën
Me një deklaratë luftarake
ndaj kundërshtarëve politikë,
Kryetari i Shtetit dhe i Partisë
së Kinës, Xi Jinping hapi
kongresin e Partisë. Ai
paralajmëroi për "ndryshime të
thella dhe të komplikuara" në
Kinë dhe në botë
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Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit 

të tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  në vijim publikon 
 

 
NJOFTIM 

 
 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se SHA EKONOMIA E 
UJËRAVE Njësia Berovë me datë 18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për energjetikë 
dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë të papërpunuar e dedikuar 
për furnizim të popullatës me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në 
arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1  nr.08-163/17 të datës 18.09.2017.  

Me Kërkesën e dorëzuar SHA EKONOMIA E UJËRAVE Njësia Berovë kërkon të hyrat 
maksimale të rregulluara për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për 
çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizim me ujë të papërpunuar e dedikuar për furnizim të popullatës me 

ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 5.769.442 6.372.000 6.880.000 
Sasia e porositur e ujit nm3 900.000 900.000 900.000 
Tarifa mesatare den/nm3 5,3458 6,0300 6,5944 

 
Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën 
e publikuar mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në 
Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

                        
 

                            Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit 

të tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  në vijim publikon 

 
NJOFTIM 

 
 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se SHA EKONOMIA E 
UJËRAVE Njësia e fushës së Stumicës me datë 18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator 
për energjetikë dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë të 
papërpunuar e dedikuar për furnizim të popullatës me ujë për periudhën e rregulluar 2018-
2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1  nr.08-165/17 të 
datës 18.09.2017.  

Me Kërkesën e dorëzuar, SHA EKONOMIA E UJËRAVE Njësia e fushës së Stumicës 
kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe tarifave 
përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
 
1. Për furnizim me ujë të papërpunuar e dedikuar për furnizim të popullatës me 

ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

87.455.451 
 

85.631.401 
 

83.807.353 

Sasia e porositur e ujit nm3  6.000.000  
  6.000.000 

 
6.000.000 

Tarifa mesatare den/nm3 5,00 5,00 5,00 
 

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën 
e publikuar mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në 
Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

 
Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit 

të tarifës për shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi 
("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së 
Maqedonisë  në vijim publikon 
 

 
NJOFTIM 

 
Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se SHA EKONOMIA E UJËRAVE 
Njësia e fushës Kumanovë - Likovë, me datë 18.09.2017 deri te Komisioni Rregullator për 
energjetikë dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë të papërpunuar 
e dedikuar për furnizim të popullatës me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të 
regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën numrin UP1  nr.08-164/17 të datës 
18.09.2017.  

Me Kërkesën e dorëzuar, SHA EKONOMIA E UJËRAVE Njësia e fushës Kumanovë - 
Likovë  kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të periudhës së rregulluar dhe 
tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizim me ujë të papërpunuar e dedikuar për furnizim të popullatës me 

ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 73.980.390 73.980.390 73.980.390 

Sasia e porositur e ujit nm3 10.000.000 10.000.000
0 10.000.000 

Tarifa mesatare den/nm3 7,4 7,4 7,4 
 

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën 
e publikuar mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në 
Komisionin rregullator për energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

                        
 

                   Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6  1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
                        Qendra 02 3233-580  Faks: 02 2556 004 / 02 3233-586   www.erc.org.mk   e-mail: erc@erc.org.mk 

KOMISIONI RREGULLATOR PËR ENERGJETIKË I 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 

Në bazë të nenit 10 paragrafi 3 nga Rregullorja për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të tarifës për 
shërbime ujësjellësi dhe të tarifës rregullatore për shërbime ujësjellësi ("Gazeta zyrtare e RM" nr.63/17), 
Komisioni Rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë  në vijim publikon 
 

NJOFTIM 
 

 Njoftohen të gjithë personat e interesuar juridik dhe fizik se NPK DERVEN Veles, me datë 18.09. deri te 
Komisioni Rregullator për energjetikë dorëzoi Kërkesë për përcaktimin e tarifës për furnizimin me ujë 
pijshëm apo furnizim me ujë për periudhën e rregulluar 2018-2020, të regjistruar në arkivin e Komisionit 
rregullator nën numrin UP1 nr.08-166/17 të datës 18.09.2017 dhe Kërkesë për përcaktimin e tarifës për 
grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane të regjistruar në arkivin e Komisionit rregullator nën 
numrin UP1 nr.08-167/17 të datës 18.09.2017.  

Me Kërkesat e dorëzuara, NPK DERVEN Veles kërkon të hyrat maksimale të rregulluara për çdo vit të 
periudhës së rregulluar dhe tarifave përkatëse për çdo shërbim të ujit të arrijnë:  

 
1. Për furnizimin me ujë të pijshëm apo furnizim me ujë: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 
 

116.059.462 
 

 120.155.291 
 

122.054.88
2 

Sasia e porositur e ujit nm3  
 2.367.171 

 
 2.363.844 

 
 2.429.413 

Tarifa mesatare den/nm3 44,35 45,97 45,66 
2. Për grumbullimin dhe largimin e ujërave të zeza urbane: 
  2018 2019 2020 
Të hyrat maksimale të 

rregulluara 
 

denar 27.954.702  
28.244.043 

 
28.626.234 

Sasia e grumbulluar dhe 
larguar e ujërave të zeza 
urbane  

nm3  2.274.966 
 

12.271.885 
 

 2.286.544 

Tarifa mesatare den/nm3 9,14 9,26 9,34 
      

Subjektet e interesuara juridike dhe fizike, mendimet dhe propozimet në lidhje me Kërkesën e publikuar 
mund t’i dorëzojnë më së voni deri më datën 26.10.2017, deri në ora 12.00 në Komisionin rregullator për 
energjetikë, përmes: 
 

- E-mail: erc@erc.org.mk 
- Faks: 02/ 32 33 586 
- Adresa: Rr. Makedonija nr. 25, Pallati Llazar Pop – Trajkov – kati 6, 1000 Shkup 

 
 
Shkup, 20.10.2017                                                           

   KOMISIONI RREGULLATOR 
 PËR ENERGJETIKË I 

REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
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Zhvillimi i hershëm i shtetit në mbarë botën ka një tjetër
veçori përcaktuese, një dietë të drithërave

Ben KOLLIER

Shfaqja e autoritetit
shtetëror ishte një pasojë
logjike e lëvizjes drejt bu-
jqësisë me vendosjen e
njerëzve në një vend, pa
lëvizur, ose të paktën
kështu mendonim. Deri
kohët e fundit kemi
supozuar gjithashtu se
popujt e lashtë mirëpritën
përparësitë e kësaj mënyre
jetese, si dhe rritjen e ud-
hëheqjes shtetërore, pasi
ajo ishte çelësi për zhvil-
limin e kulturës, zanateve
dhe rendit civil.

Gjatë 50 viteve të fun-
dit, megjithatë, gjithnjë e
më shumë të çara janë
shfaqur në këtë interpre-
tim. Tani e dimë se bu-
jqësia e vendosur në një
vend, ka ekzistuar për disa
mijëra vjet para se të lind-
nin qytet-shtetet e Lindjes
së Afërt dhe Azisë. Në vitet
e fundit, arkeologët kanë
gjetur – për habinë e tyre –
struktura 11.000 vjeçare
si ato në Göbekli Tepe, aty
ku sot është Turqia jugore.
Këto u ndërtuan nga pop-
ujt që përdornin bujqësinë
dhe që gjithashtu zhvillu-
an aftësi të specializuara,
si artistike dhe artizanale.

Kjo është një surprizë,
dhe i lë studiuesit të
mëdyshur për të kuptuar
atë që ka ndodhur vërtetë
– diçka që me të vërtetë ka
rëndësi për një numër ar-
syesh. Përkufizimet tradi-
cionale të shtetit dhe au-
toritetit të tij, vareshin nga
e drejta për të rritur tak-
sat, dhe për monopolin
ligjor në detyrimin e popul-
lit, nga ndëshkimi dhe
burgosja e tyre, deri tek
zhvillimi i luftërave for-
male.

Por siç thekson James
Scott, mes viteve 8000 dhe
4000 para Krishtit, ne gje-
jmë komunitete bujqësore
të krijuara, me aftësi të
përparuara artizanale – e
megjithatë, asnjë provë të
një autoriteti shtetëror.

Kjo gjithashtu ngre një
pyetje të rëndësishme, e
cila gjen jehonë edhe në
shekullin 21, në lidhje me
atë, nëse ka një lidhje të
domosdoshme mes fuqisë
së shtetit dhe jetës komu-
nitare.

Scott është studiues i
shkencave politike në Uni-
versitetin e Yale, i cili ka
dalë nga zona e rehatisë
akademike, për të
përveshur mëngët në
hapësirën e realitetit arke-
ologjik. Libri i tij “Against
the grain” jo vetëm ofron
një histori disi më të errët,
por edhe një kuptim më të
gjerë të forcave që kanë
ndikuar në formimin e

shteteve dhe kolapsin e
tyre – deri në epokën in-
dustriale.

Eshtë interesant fakti
që, konkluzionet e tij gje-
jnë jehona të zymta
bashkëkohore në një libër
të ri mbi San Bushmenët e
Kalaharit, të antropologut
James Suzman, i cili ka
kaluar 25 vite me ta. Në
librin “Begati pa Bollëk”,
Suzman, një historian që
merret me studime
afrikane në Universitetin e
Kembrixhit, dokumenton
se çfarë ndodh kur pas-
toralistët të inkurajuar nga
qeveritë, rrethuan tokat e
Sanëve dhe ua hoqën stilin
e jetesës si gjuetarë.

E kaluara e vonë e
Sanëve është si një version
i përshpejtuar i rrëfimit të
Scott. Ai ngacmon
mënyrën si u formuan
shtetet, sidomos në
Mesopotami – sidomos në
atë që është Iraku i sotëm.
Pikërisht aty u shfaqën
qytet-shtetet e parë, në
brigjet veriore të Gjirit dhe
në fushat e krijuara dhe
ujitura prej Tigrit dhe Eu-
fratit.

Ekzistojnë disa dëshmi
për vendbanime në mesin
e foragjerëve në Lindjen e
Afërt, shpesh pranë ligati-
nave, rreth 12,000 para
Krishtit, dhe bujqësi fushe
prej 10,000 para Krishtit.
Por dëshmitë më të her-
shme të shteteve datojnë

nga 4000 para Krishtit, me
qytete të vendosura
përgjithmonë. Pikërisht
këtu e nxjerr Skott këtë
shifër prej së paku 4000
vjet diferencë, midis vend-
banimit-plus-bujqësisë (dy
parakushtet e supozuara
të formimit të shtetit) dhe
shfaqes së parë të shtetit.

Rreth 12,000 para Kr-
ishtit, popullsia e botës
ishte mes dy dhe katër
milionë; në vitin 2000 para
Krishtit, ishte rreth 25 mil-
ionë. Por shumica dër-
rmuese e njerëzve nuk
kishin kontakte me shtetet
deri në fund të shekullit të
15-të – epoka e mesme e
Evropës. Këta njerëz mbi-
jetuan në një përzierje të
bujqësisë dhe mbledhjes
së ushqimit, ashtu sikurse
banorët e atyre vend-
banimeve të hershme në
fushat e Mesopotamisë,
para 4000 para Krishtit.

Scott përshkruan kri-
jimin, që nga viti 4000
para Krishtit, të atyre që ai
i quan “vendbanime
fushore me shumë specie
në fund të neolitit”. Të bal-
lafaquar me një mungesë
të burimeve të egra, këta
përdorën kafshë dhe bimë
të zbutura. Jeta në këto
vendbanime ishte shumë
më e ashpër sesa ajo e
mbledhjes së ushqimeve,
dhe punët e përditshme,
sëmundjet kronike dhe
epidemitë e shkaktuara

nga rritja e varësisë nga
speciet e zbutura, janë të
dukshme në mbetjet
skeletore dhe në rënien e
papritur të popullsisë.

Siç ka vënë në dukje
ekonomisti bujqësor
danez, Ester Boserup
bashkë me disa
antropologë, ka shumë
pak arsye për të imagjin-
uar se kërkuesit e ushqim-
it, do të kishin adoptuar
këtë mënyrë jetese, nëse
nuk do të ishin të uritur,
të frikësuar apo të detyru-
ar.

Një kombinim fak-
torësh duket se i ka shtyrë
njerëzit të grumbullohen
në ato fusha të
Mesopotamisë, duke përf-
shirë rritjen e popullsisë
në zonat ku ushqimi i egër
ishte më i bollshëm, një
ftohje e klimës dhe ndosh-
ta një rritje në nivelin e de-
tit. Popullatat në kampet e
Scott-it zhvilluan aftësi më
të mira artizanale dhe ko-
hezion social.

Zhvillimi i hershëm i
shtetit në mbarë botën ka
një tjetër veçori përcak-
tuese, një dietë të
drithërave. Në të kundërt,
bujqësitë e bazuara në
zhardhokët ose bishta-
joret, nuk kanë periudhë
fikse të korrjes dhe nuk
krijojnë rezerva. Siç vëren
Scott, nuk ka shtete të
hershme të bazuara në
zhardhokë ose patate të

ëmbla.
Por korrja vjetore e

grurit krijon dy probleme:
magazinimi, i cili kërkon
mbrojtje; dhe ndjeshmëri-
na ndaj supervizorëve ha-
jdutë ose sulmuesve të
jashtëm. Gjithashtu i lidh
prodhuesit me dyqanin e
tyre në kohë dhe hapësirë
– pra, pa u endur me hark
dhe shigjetë.

Duket e mundshme,
thotë Scott, se fillimisht ka
pasur një qasje vullnetare
në punën kolektive në
fusha, si dhe që gruri
grumbullohej për ruajtje
dhe madje rishpërndarje
tek nevojtarët. Por kjo gjë,
krijoi të gjitha njohuritë
teknike dhe organizative
për një shtet gjithnjë e më
shtrëngues. Të kufizuar në
një zonë relativisht të
vogël, njerëzit ishin të
varur nga dyqanet e cen-
tralizuara të grurit dhe u
mësuan gjithnjë e më
shumë, me mbikëqyrjen e
shpërndarjes së ushqimit
dhe të punës së tyre – gjë
që shfaqet në mënyrë
pothuaj obsesive në
shkrimet e hershme.

Deri në vitin 3000 para
Krishtit, kemi dëshminë e
parë përfundimtare të
qytet-shteteve, me
mbretër, burokraci, punë
të detyrueshme, tatime
dhe dënime për shkelje.
Këto shtete të hershme
ishin gjithashtu shumë të
brishta, të prirura për epi-
demi, degradim të tokës
dhe kolaps politik.

Prandaj, këto qytet-
shtete të hershme në
Mesopotami hynë shpejt
në një periudhë të gjatë ri-
valiteti dhe zhvendosjeje të
aleancave. Një element kyç
ishte lufta për të domin-
uar tregtinë me popujt që
kishin akses në gurë,
lëndë drusore dhe burime
të tjera, që nuk gjendeshin
në fusha.

Kjo u bë një temë e
përbashkët midis shteteve
të reja drithëra-prodhuese,
dhe u pasqyrua shumë më
vonë në vende të tjera, për
shembull, në periudhën e
“shteteve ndërluftuese” të
Kinës, duke filluar në
shekullin e 5 para Krishtit.
Fitimtarët i detyronin
humbësit që të paguanin
haraçe, robër dhe të
zhvendoseshin, veçanër-
isht për të bërë punë të
pakualifikuara në ngritjen
e mureve të qyteteve dhe
në kanalet ujitëse. Mijëra
enë të gjetura në
Mesopotami tregojnë për
tasat me të njëjtën masë,
që përdoreshin për të
ushqyer robër që punonin
në grupe.

Skllavëria dhe
ndëshkimi i ashpër për ar-
ratisjet mbetën në zemër
të mbretërive dhe peran-
dorive të mëvonshme ra-
jonale. Çdo civilizim ruajti
lidhje tregtare me ata në
zonat përreth, të ash-

tuquajturit barbarë. Këta
ishin në mënyrë tipike
pastoralistët, të cilët sh-
pesh mbanin një pjesë
përbërëse nga ushqimi i
egër në dietat e tyre dhe
kishin tendencë të ishin
më të shëndetshëm dhe të
kishin më shumë liri per-
sonale.

Kjo krijoi një dinamikë
që përsëritet në mijëv-
jeçarin e fundit, me njerëz
në periferitë joshtetërore,
që shkëmbenin mallra dhe
skllevër, me bazë drithin
dhe periodikisht. Të lidhur
së bashku në këtë marrëd-
hënie të tensionuar, pas-
toralistët endacakë dhe
shtetet urbane (“binjakët
e errët të historisë” sipas të
Scott-it) ngadalë kapën ose
fshinë fare ata që si
mënyrë jetese kishin
mbledhjen e ushqimit të
egër.

Binjakët e errët
shfaqen edhe në librin të
Suzmanit. Shumë nga
Sanët u detyruan të
punonin në fermat e bagë-
tive në kushte të
mjerueshme dhe shpesh
të dhunshme, ndërkohë që
territoret e tyre të ushqyer-
jes ishin rrethuar nga pas-
torët ose fermerët përreth.
Disa ende kujtojnë “kohët
e vjetra”, por njohuritë e
burimeve të ushqimit të
egër, tek të cilët
mbështeteshin më parë po
zvogëlohen. Grupet janë
zhvendosur në kampe të
largëta me pak dyqane, të
padobishme për ta pa
para.

Në këto kushte të reja,
mendësia e ushqim
kërkuesve, kundërshtimi i
tyre ndaj autoritetit, prit-
shmëria për providencën
hyjnore, dhe kodi i ndarjes
dhe nderit, shpesh herë
janë thyer. Disa i jepen pi-
jes ose dorëzohen para të
pashmangshmes, duke
zënë punë që nuk do i
bënin kurrë.

Në këtë mënyrë,
përmes neglizhimit,
abuzimit dhe moskuptim-
it, një mënyrë e jashtë
jetese po zhduket prej im-
perativave të bujqësisë
lokale dhe mbështetjes
shtetërore për të, duke e
reduktuar kështu biodi-
versitetin. Megjithatë Suz-
man argumenton se, edhe
sot Bushmenët kanë
shumë për të na mësuar
në lidhje me një rend so-
cial që, në shumë drej-
timet, ofronte një ekzis-
tencë më të lirë dhe më të
drejtë, si dhe një përshtat-
je jopushtuese ndaj
ekologjisë.

Suzman dhe Scott
kanë shkruajtur të dy libra
të shkëlqyer, që mund të
shërbejnë si listë leximi
për gjeografinë, historinë
dhe politikën, si dhe
shtëpitë e tyre natyrore të
arkeologjisë dhe
antropologjisë. (New Scien-
tist – Bota.al)

Qytet – shtetet

Rrënjët e vërteta që mund t’ju
bëjnë të grisni librat e historisë

Tani e dimë se bujqësia e
vendosur në një vend, ka
ekzistuar për disa mijëra vjet
para se të lindnin qytet-
shtetet e Lindjes së Afërt dhe
Azisë. Në vitet e fundit,
arkeologët kanë gjetur – për
habinë e tyre – struktura
11.000 vjeçare si ato në
Göbekli Tepe, aty ku sot është
Turqia jugore. Këto u ndërtuan
nga popujt që përdornin
bujqësinë dhe që gjithashtu
zhvilluan aftësi të
specializuara, si artistike dhe
artizanale
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THIRRJE PUBLIKE  
PËR NDARJE TË KONCESIONEVE PËR HULUMTIME TË DETAJUARA GJEOLOGJIKE TË LËNDËVE TË PARA MINERALE 

2/2017 
 

Shkup, tetor 2017  
 
Në bazë të nenit 28 paragrafi 1 e Ligjit për koncesione dhe të partneritetit publik dhe privat (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 dhe 215/15), nenit 10 paragrafi 2 të Ligjit për 
Lëndët e para të mineraleve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 dhe 189/16), Vendimit për fillim të procedurës për ndarje të 
koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para minerale nr. 42-6606/1 të datës 20.09.2016 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 177/2016), dhe Vendimi për ndryshimin e vendimit 
për fillimin e procedurës për ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para minerale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 148/2017)  Komisioni për zbatim të procedurës për 
ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para minerale publikon  

 
THIRRJE PUBLIKE 

PËR NDARJE TË KONCESIONEVE PËR HULUMTIME TË DETAJUARA GJEOLOGJIKE TË LËNDËVE TË PARA MINERALE 
2/2017 

 
1. Koncedent është Republika e Maqedonisë - Qeveria e Republikës së Maqedonisë. 

 
2. Lëndë e kësaj thirrje publike është ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para 

minerale të lokaliteteve nga Vendimi për fillim të procedurës për ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara 
gjeologjike të lëndëve të para minerale nr. 42-6606/1 të datës 20.09.2016 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë”  nr. 177/2016) dhe Vendimi për ndryshimin e vendimit për fillimin e procedurës për ndarje të 
koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para minerale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 148/2017)  , edhe atë: 

-  “Crveni bregovi 2” komuna Negotinë, për lëndën e parë minerale – rërë dhe zhavor; 
-  “Poplloçani” f. Uzem komuna Kriva Pallankë për lëndën e parë minerale – gëlqere; 
-  “f.Bellovodica” komuna Prilep, për lëndët e parë- andezit; 
-  “f.Karamani” komuna Manastir, për lëndën e parë minerale- ujë mineral dhe gaz 2  

 
3.  Koncesioni për hulumtime të detajuara gjeologjike ndahen për periudhë prej: 

- dy vjet për lëndë të para minerale jometalike  
- dy vjet për gurë arkitektonik-zbukurues dhe 
- dy vjet për  ujë mineral dhe gaz 2 

 
4. Të drejtë për pjesëmarrje në Thirrjen publike kanë të gjitha subjektet e vendit dhe të huaj juridike dhe koncorsiume 

të cilët do të marrin dokumentacionin tenderues përmes sistemit elektronik www.e-koncesii.mk dhe do ti plotësojnë 
kushtet në pajtim me përcaktimet në dokumentacionin tenderues.  

 
5. Në dokumentacionin tenderues janë të përmbajtura të dhëna në lidhje me lokalitetet për të cilat jepen koncesionet 

për hulumtime të detajuara gjeologjike, si dhe vlera e ofertës së projektit koncesionues i shprehur si shumë e 
vlerësuar fillestare e koncesionit dhe kushte që duhet të plotësohen nga ana e koncesionerit.  

 
6. Ofertuesit duhet domosdo përmes sistemit www.e-koncesii.mk të dorëzojnë dokumentacionin e skanuar në vijim 

për të dëshmuar kushtet personale, profesionale dhe financiare që duhet ti plotësojnë për pjesëmarrje në Thirrjen 
publike: 

1) Dokument për veprimtari të regjistruar dhe gjendja aktuale 
- Për subjektet e vendit juridike: dokument për veprimtari të regjistruar dhe gjendja aktuale nga Regjistri 

qendror i Republikës së Maqedonisë; 
- Për subjektet e huaj juridike: dokument nga organi kompetent – vërtetim se gjendet në regjistrin zyrtar 

tregtar që udhëhiqet nga ana e organit kompetent të shtetit ose vërtetim nga organi kompetent për 
certifikim që i plotëson kushtet të përcaktuara me ligj;  

2) Informata për gjendje ekonomiko-financiare të subjektit 
 Për subjektet e vendit juridike: Informata për gjendje ekonomiko-financiare të subjektit të cilin e jep 

Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, raportet pozitive financiare, së paku për vitin e fundit. 
Nëse subjekti juridik është i regjistruar në periudhë më të shkurt se kjo, raportet financiare dorëzohen për 
periudhën prej regjistrimit; 

 Për subjektet e huaj juridike: raporti pozitiv revizor nga institucioni revizor me renome të regjistruar për 
kryerje të revizionit. Raporti revizor të përmbajë të dhëna për punën e përgjithshme ekonomike të 
ofertuesit të huaj për vitin e fundit Nëse subjekti juridik është i regjistruar në periudhë më të shkurt se kjo, 
raportet financiare të dorëzohen për periudhën prej kohës së regjistrimit;  

 
3) Certifikatë për tatimet dhe kontributet e paguara 

- Për subjektet e vendit juridike: të dhënë nga Drejtoria për të hyra publike e Republikës së Maqedonisë; 
- Për subjektet e huaj juridike dokument të dhënë nga organi kompetent i shtetit prej nga vjen. 
 

4) Dokument se ndaj personit nuk ka procedurë se është në falimentim 
 Për subjektet e vendit juridike të dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë; 
 Për subjektet e huaj juridike të dhënë nga organi kompetent i shtetit prej nga vjen. 

 
5) Dokument se ndaj personit nuk ka procedurë se është në likuidim  

 Për subjektet e vendit juridike të dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë; 
 Për subjektet e huaj juridike të dhënë nga organi kompetent i shtetit prej nga vjen. 

 
6) Dokument se nuk i është shqiptuar dënim për vepër penale: 

 Për subjektet e vendit juridike të dhënë për vendin penal gjyqësor të dhënë nga Regjistri qendror i 
Republikës së Maqedonisë;  

 Për subjektet e huaj juridike të dhënë nga organi kompetent i shtetit prej nga vjen. 
7) Dokument se nuk i është shqiptuar dënim në procedurë kundërvajtje ndalesë për kryerje të detyrës 

profesionale: 
 Për subjektet e vendit juridike të dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë; 
 Për subjektet e huaj juridike të dhënë nga organi kompetent i shtetit prej nga vjen. 

 
8) Deklaratë të vërtetuar në noter nga personi përgjegjës se personi juridik ose anëtari i organit të tij për 

menaxhim ose organi mbikëqyrës nuk janë të dënuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor për veprat penale 
në vijim: korrupsion, mashtrim dhe larje parash; (ANEKS GJ) 
 Për ofertuesit e huaj është e nevojshme që deklarata e tillë të jetë e vërtetuar në noter, ose nga ndonjë 

organ tjetër derisa në shtetin prej nga vjen ekziston institucion i tillë që kryen vlerësimin e llojeve të tilla 
të deklaratave. 

  
9) Deklaratë, të vërtetuar në noter, se subjektit juridik duke përfshirë edhe subjektet e huaja juridike me 

filial të shënuar në Regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë më herët nuk i është marrë 
koncesion për hulumtime të detajuara gjeologjike ose eksploatim të lëndëve të para minerale, si 
subjekt juridik që është i lidhur me atë subjekt juridik; (ANEKS Z) 

10) Për konzorcium është e nevojshme çdo anëtar i grupit të plotësojë të gjitha kushtet personale, profesionale 
dhe financiare të kësaj pike. 

        Vetëm ofertat e ofertuesve të cilët janë të vlerësuar si të aftë do të jenë lëndë e evoluimit. 
7. Ofertuesit domosdo përmes arkivit të Ministrisë së ekonomisë duhet të dorëzojnë Garancinë tenderuese në 

origjinal. 
8. Oferta e tërësishme duhet të jetë në gjuhën maqedonase. Dokumentacioni shoqërues i ofertës, e cila kërkohet në 

pajtim me dokumentacionin tenderues, duhet të jetë e skenuar nga origjinali. Ofertuesit të cilët do të zgjidhen si më 
të volitshëm duhet të dorëzojnë në origjinal dokumentacionin të cilin më herët e kanë të skenuar dhe të vendosur në 
ueb portalin www.e-koncesii.mk, në afat prej 5 ditëve nga dita e pranimit të kumtesës dhe Vendimit për zgjedhje të 
ofertuesit më të volitshëm. Nëse bëhet fjalë për ofertues të huaj, ky dokumentacion duhet të përkthehet nga ana e 
përkthyesit të autorizuar gjyqësor në gjuhën maqedonase. Dokumentacioni nuk duhet të jetë më i vjetër  se 6 muaj 
nga dita e hapjes së Thirrjes Publike, përveç se Raportit revizor. 

9. Ofertuesit mund të dorëzojnë vetëm një ofertë për lokalitetin për ndarje të koncesionit për hulumtime të detajuara 
gjeologjike.   

10. Dokumentacioni tenderues merret në mënyrë elektronike nga ueb portali: www.e-koncesii.mk. Të drejtë për marrje 
të dokumentacionit tenderues ka çdo subjekt i cili do të regjistrohet në ueb portalin: www.e-koncesii.mk. Të drejtë 
për pjesëmarrje në procedurën e mëtutjeshme të Thirrjes publike ka çdo subjekt i regjistruar në ueb portalin: 
www.e-koncesii.mk, i cili ka marrë dokumentacion tenderues, ka aplikuar me ofertë të vet dhe ka dorëzuar dëshmi 

për pagesë të realizuar për dokumentacionin e marrë tenderues. Dokumentacioni tenderues mund të merret në 
portalin: www.e-koncesii.mk 

 
11. Ofertat duhen të jenë me afat të vlefshëm për një vit duke filluar nga data e hapjes publike. 

Për të aplikuar në thirrjen publike, ofertuesi i interesuar është i obliguar që të paguajë mjete të pakthyeshme në shumë 
prej 6.000,00 (gjashtëmijë) denarë, të skenojë fletëpagesën dhe ta postojë përmes sistemit në www.e-koncesii.mk. 
Pagesa duhet të bëhet në interes të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, me shenjë: për dokumentacion tenderues 
për ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para minerale sipas Vendimit 
për fillim të procedurës për ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para 
minerale nr. 42-6606/1 të datës 20.09.2016 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ nr. 177/2016) dhe 
Vendimi për ndryshimin e vendimit për fillimin e procedurës për ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara 
gjeologjike të lëndëve të para minerale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 148/2017): 

Llogaria trezore: 100000000063095 
Llogaria e pagesës: 840_____06163 
Shifra e të hyrave dhe programi: 724125-00 
Deponent: Banka popullore e Republikës së Maqedonisë  
Numri tatimor: 4030000392597 

 
Për ofertuesit e huaj: 

                             Ministria e ekonomisë 
Banka popullore e Republikës së Maqedonisë  
Bul. Kuzman Josifovski Pitu nr. 1 
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë 
SWIFT BIC: NBRM MK 2X 
IBAN: MK07 1007 0100 0028 009 

 
12. Ofertat dorëzohen përmes portalit www.e-koncesii.mk, gjegjësisht vetëm Dokumentacioni tenderues 

dorëzohet përmes arkivit të Ministrisë së ekonomisë. 
 

13. Afati për dorëzimin e ofertave është më së voni deri më 24.11.2017 deri në ora 10.00. Do të shqyrtohen vetëm 
ofertat të dorëzuara përmes sistemit www.e-koncesii.mk dhe dokumentacioni tenderues i dorëzuar përmes 
arkivit të Ministrisë së ekonomisë. 

 
14. Oferta duhet të përmbajë gjërat në vijim: 

- Ofertë, 
- Garanci tenderuese dhe 
- Dokumente me të cilat dëshmohet plotësimi i kushteve personale, profesionale dhe financiare të 

ofertuesit, të theksuara në pikën 6 të kësaj thirrje publike. 
 

15. Gjatë zgjedhjes së ofertuesit më të volitshëm do të shqyrtohen vetëm ofertat që e përmbajnë dokumentacion e plotë 
në pajtim me Dokumentacionin tenderues. 
 

16. Kriteri sipas të cilit do të bëhet zgjedhja e ofertës më të volitshme është kompensimi më lartë i ofruar i koncesionit, 
por jo më i ulët se çmimi fillestar për lokalitetin dhe lëndën e parë minerale teknogjene të kësaj Thirrje publike.  

         Kushti për vlerësimin e ofertave është Garancia e rregulluar tenderuese. 
 

17. Ankandi publik përmes sistemit për ankand elektronik www.e-koncesii.mk, do të mbahet më 28.11.2017 prej ora 
10:00. 

 
18. Obligimet e koncesionerit do të përcaktohen në Marrëveshjen për koncesion për hulumtime të detajuara 

gjeologjike. Koncesioneri është i obliguar që hulumtimet e detajuara gjeologjike ti kryejë në pajtim me ligjet dhe 
rregullat në fuqi të Republikës së Maqedonisë. 

 
19. Qeveria e Republikës së Maqedonisë: mund të kryejë ndryshim ose plotësim të dokumentacionit tenderues,  më së 

voni 15 ditë para kalimit të afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave, të mos ndajë koncesionet ose plotësisht të 
ndërpresë procedurën.  

 
20. Mënyra e evaluimit të ofertave: 

Dorëzimi i ofertave bëhet përmes portalit www.e-koncesii.mk, gjegjësisht vetëm Garancia tenderuese dorëzohet 
përmes arkivit të Ministrisë së ekonomisë. 
Evaluimi bëhet për të gjitha ofertat të dorëzuara deri më 24.11.2017 deri në ora 10:00.  
Evaluimi i ofertave do të realizohet në dy mënyra, edhe atë  
Në hapin e parë kontrollohet kompletimi dhe validiteti i Dokumentacionit të domosdoshëm.  
Nëse vërtetohet se dokumentacioni nuk është i kompletuar, oferta financiare nuk shqyrtohet dhe ofertuesit 
nuk do ti lejohet pjesëmarrje në ankandin elektronik.  
Në hapin e dytë, pas vërtetimit të kompletimit dhe validitetit të dokumentacionit nga ana e Komisionit, 
shqyrtohet oferta financiare dhe lejohet qasje në sistemin për pjesëmarrje në ankandin elektronik. Secili 
ofertues në sistem mund të sheh rangimin e tij aktual në relacion me ofertat financiare dhe mund të ofrojë në 
pajtim me rregullat e definuara të publikuara në sistemin www.e-koncesii.mk. 
Komisioni do të përpilojë Raport të evaluimit të ofertave, në të cilin do të përshkruhet procedura gjatë 
evaluimit, ankandi elektronik (ankandi), vërejtjet eventuale dhe arsyetimet e Komisionit.  

 
21. Organi kompetent për shqyrtimin e ankesave në procedurën për ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara 

gjeologjike të lëndëve të para minerale  është Komisioni shtetëror i ankesave për furnizime publike (bul. “Ilinden” 
nr. 63 A, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë). Ankesa mund të shtrohet në afat prej tetë ditëve nga dita e: 
- publikimit të Thirrjes publike për ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të 

para minerale në lidhje me të dhënat, veprimet ose lëshimet për ndërmarrjen e veprimeve nga Thirrja publike; 
- evaluimi i ofertave, në lidhje me veprimet ose lëshim e ndërmarrjes së veprimeve në lidhje me 

dokumentacionin tenderues, gjegjësisht procedurën për evoluimin e ofertave dhe ankandit; 
- pranim të vendimit me të cilin vendoset për të drejtë individuale nga procedura për ndarje të koncesionit për 

hulumtim të detajuar gjeologjik të lëndëve të para minerale në lidhje me vërtetimin e aftësisë së paraqitjeve për 
pjesëmarrje ose evaluim të ofertave dhe vendimit dhe 

- informatë për parregullsi gjatë procedurës së ndarjes së koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të 
lëndëve të para minerale, më së voni në afat prej një viti nga dita e mbarimit të procedurës së realizuar. 
 

22. Për të gjitha çështjet në lidhje me këtë thirrje publike kandidatët e interesuar mund të drejtohen tek personat e 
autorizuar për kontakt: 

                                                           Lupço Efnushev tel: +389 2 3093 520 
                                          e-mail: ljupce.efnusev@economy.gov.mk  

 
                                                            Kika Shpritova tel: +389 2 3093 520 

                                          e-mail: kika.spritova@economy.gov.mk  
 

Komisioni për realizim të procedurës për ndarje të koncesioneve për hulumtime të 
detajuara gjeologjike për lëndët e para mineral 
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Jemi si një motor që punon me naftë dhe na duhet pak deri sa te gjejmë momentin. Kemi një
mekanik shumë të mirë, dhe po mundohemi ta gjejmë balancën. Në këtë moment motori
ende nuk është në gjendjen më të mirë, por do të jetë 19Sport

Fillimisht goli vendim-
tar me përfaqësuesen në
fitoren kundër Shqipërisë
(rezultati përfundimtar 0-1
në “Loro Boriçi” të Shko-
drës), më pas paraqitja e
mrekullueshme e
kurorëzuar me asistim për
golin e parë të Mauro
Ikardit (në derbin e ditës
së diel kundër Milanit, e
mbyllur 3-2 në favor të
zikaltërve).  Ka qenë një
javë e bukur, të cilën Anto-

nio Kandreva vështirë se
do ta harrojë: i vërshëllyer
vazhdimisht nga tifozeria e
Interit për disa paraqitje të
vakëta periudhën e fundit
(vërshëllima në momentin
e zëvendësimit gjatë
ndeshjes në “San Siro”
kundër Xhenoas), mes-
fushori i ka fituar sërish
zemrat e fansave interistë.

KARRIERA – Kandreva
lind më 28 shkurt 1987 në
Romë. Është pjesërisht ar-
bëresh nga familja e
babait. I thirrur “i turpsh-
mi” për nga mënyra e lojës
së tij, nisi të luante për klu-
bin lokal të Fallkunarës,
Lodixhiani. Transferohet
në Serinë C1 te Ternana
në vitin 2003, ku luajti për
skuadrën e parë duke e
ndihmuar në ngjitjen në

Serinë B (në sezonin 2004-
’05). Pasi Ternana u rik-
thye në kategorinë inferi-
ore, Kandreva u kthye në
një titullar fiks duke tërhe-
qur vëmendjen e
skuadrave të ndryshme të
Serisë A: Udineze, Livorno
(atje, në moshën 21-
vjeçare, ndihmon
skuadrën toskane të ngjitet
në Serinë A), Juventusin,
Parmën, Çezenën e Lacion,
ku pikaset nga Interi dhe
bashkohet me klubin mi-
lanez nga gushti i vitit të
kaluar. Debuton me kom-
bëtaren U-18 italiane në
tetor 2004, me U-21 në
shtator 2008 dhe paraqit-
jen e parë zyrtare me kom-
bëtaren e madhe nëntorin
e 2009-ës, ku vazhdon
edhe sot. Dhe në festë për

“magjitë” e Kandrevës janë
edhe disa tifozë disi të
veçantë që e mbështesin
italianin prej mijëra kilo-
metrash largësi nga Mi-
lano.

FALLKUNARA – Nga
Falkonara Albanese më
saktësisht, ose më mirë
Fallkunara, siç thuhet në
gjuhën arbëreshe, gjuha që
flitet në atë komunë të
vogël të rajonit të Kal-
abrisë, në provincën e
Kozencës. Mes citofonëve
të kësaj qyteze (prej 1,441
banorësh, me sipërfaqe
19,27 kilometra katrorë),
në fakt, mbiemri Kandreva
rastiset lehtë. Prej këtej,
gjyshi Antonio shumë vite
më parë është nisur për të
luftuar në Libi, përpara se
të stabilizohej për-

fundimisht në Romë. Në
Fallkunarë është rikthyer
vetëm për pushime dhe,
bashkë me djalin e tij
Marçelo, merrte edhe Anto-
nion e vogël për të kaluar
pushimet e verës. Në
plazhet e Kalabrisë, dikush
i kujton prekjet e veçanta
të topit, të dukshme që në
moshën 10-vjeçare.

MË SHUMË SE NJË
FUTBOLLIST – Për Kan-
drevën, rikthimi në origjinë
ndodhi në vitin 2015, kur
ishte ende një lojtar i La-
cios. Fluturimi i parë drej-
tuar provincës Lamecia
Terme dhe shëtitje në
qytetin e gjyshit, i tërhequr
nga dashuria e madhe e
treguar gjatë viteve nga
banorët. Një takim edhe
me kryebashkiakun Erkole
Konti, i cili, pasi ka marrë
fanellën me numër 87 të
Lacios (e shfaqur bukur në
pallatin e qytetit) ka la-
jmëruar dëshirën për t’i
dhënë titullin “qytetar
nderi” lojtarit të Interit, “një
djaloshi të turpshëm dhe
modest që paraqet një lav-
di për komunitetin e Fal-
lkunarës”. Kushedi nëse
tani nuk shkon edhe fanel-
la zikaltër e përdorur në
derbi: në Fallkunarë do gë-
zoheshin të gjithë, atje
Kandreva konsiderohet më
shumë se një futbollist.

Asani me taka
të rreja, ia

dhuron
menaxheri i tij 

Jasir Asani firmosi me
klubin e Partizanit disa
javë më parë, një transfer-
im që sulmuesi kishte kohë
që e priste. Shqiptari nga
Maqedonia nuk është ak-
tivizuar ende me ekipin e
parë, por ka zhvilluar
ndeshje vetëm me ekipin
B, pasi u regjistrua me klu-
bin e kuq pas afatit zyrtar
të merkatos. Sot, ai ka
marrë edhe një dhuratë të
personalizuar nga menax-
heri i tij. Në një postim në
Facebook, Asani falën-
deron menaxherin për
takat me stemën e Parti-
zanit.

Shkup, 19 tetor - Basket-
bollistët e Shkupit kanë
pësuar edhe disfatën e
dytë në po aq ndeshje të
luajtura në Ligën e Parë
basketbollistike të Maqe-
donisë. Edhe pse ishin
më të fortë me dy
amerikanët e ardhur në
skuadër, djemtë e tra-

jnerit Enver Miftari nuk
arritën ti rezistojnë kam-
pionit aktual të Maqe-
donisë “MZT Skopje”, e
cila u tregua shumë më e
fortë dhe arriti ta fitojë
ndeshjen me rezultatin
97:71. Ndryshe, KB
Shkupi ishte nikoqire,
por ndeshjen e luajti në

Qendrën Sportive “Jane
Sandanski”, shkaku se
palestra “Shaban Tërtse-
na” nuk i plotëson
kushtet. 
Më i dalluari te KB
Shkupi ka qenë Ty Har-
ris, i cili e mbylli ndesh-
jen me 28 pikë. 
Ndërkohë, ndeshjen e

radhës Shkupi do ta lua-
jë kundër liderit të

tabelës, skuadrës së
Bllokotehna.

Sigal Prishtina e ka nisur
me fitore aventurën e saj te re
në FIBA “Europe Cup”. Krye-
qytetasit fituan në sekondat e
fundit dramën ndaj belgëve të
Belfius Mons-Hainaut, me
rezultat 74-72. Vendimtar
ishte qendra Lis Shoshi i cili
në sekondën e fundit shfrytë-
zoi pasimin e Dardan Berishës
për të shënuar pikët e fitores.
Në fakt fundi ishte dramatik
edhe pse gjatë ndeshjes, sido-
mos në pjesën e parë dukej që
Sigal Prishtina me lehtësi do të
triumfonte. Që në çerekun e
parë, skuadra e Ahmed Kan-
demir filloi të shmangej duke
krijuar epërsi deri në 10 pikë,
madje ne çerekun e dytë shkoi
deri në 13 pikë. Belfius Mons-
Hainaut, të udhëhequr nga
amerikani, Juvonte Reddiç,
kthesën e bënë në çerekun e
3-të, duke regjistruar seri të
pikëve prej 14-0, nga disavan-
tazhi 30-43, morën epërsinë
44-43. Gjatë kësaj periudhe 5
minutëshe Sigal Prishtina nuk
shënoi asnjë pikë. Pavarësisht
kësaj rrënje, bardhë e kaltërit

gjetën forcë për tu kthyer.
Basketbollistët vendor ishin
më të merituarit për këtë fi-
tore, Lis Shoshi dhe Drilon
Hajrizi shënuan nga 14 pikë,
Alban Veseli 13, ndërsa Dard-
an Berisha shtoi 11 pikë. Deri
në çerekun e fundit rezultati
ishte shumë i ngushtë dhe
epërsia shkonte herë të njëra
herë te skuadra tjetër. 30
sekonda pa përfunduar
ndeshja rezultati ishte i
barabartë 72-72. Dardan
Berisha ishte organizator i ak-

sionit të fundit të Sigal Prisht-
inës, pas një depërtimi në
trapez gjeti të lirë Lis Shoshin
në krahun e majtë që ishte i
saktë për 2 pikë. Pas kësaj fi-
tore kryeqytetasit udhëheqin
grupin G së bashku me turqit
e Demir Insaat me nga 2 pikë,
ndërsa Belfius Mons-Hainaut
dhe Khimik mbesin pa fitore
nga ndeshjet e para. Duelin e
ardhshëm Sigal Prishtina e
luan me ekipin ukrainas
Khimik të mërkurën me 25
tetor në Prishtinë. 

Panuçi tregon arsyet
pse kërkoi vetëm një

miqësore 

Trajneri i Kombëtares së
Shqipërisë, Kristian Panuçi, ka shp-
jeguar për “Panorama Sport” arsyen
pse ka zgjedhur që të ketë vetëm një
përballje në dy datat e lira. “Në këtë
mënyrë do të kem më shumë kohë në
dispozicion për të punuar me
skuadrën”, ka treguar fillimisht
tekniku i kuqezinjve për gazetën. I
pyetur në lidhje me alternativa të
tjera, trajneri ka preferuar të tregohet
diskret për emrat, ndërkohë që ka sh-
pjeguar pse ka preferuar vetëm sfidën
me Turqinë.  “Alternativat e tjera nuk
më shkonin për shtat. Emrat? Nuk
mund t’jua bëj me dije”, ka deklaruar
trajneri italian i Kombëtares, Kristian
Panuçi, për “Panorama Sport” lidhur
me çështjen e ndeshjeve miqësore në
datat e lira në muajin nëntor. 

Kelmendi
afër

rikthimit
Xhudistja kosovare,

Majlinda Kelmendi, ka
përfunduar rehabil-
itimin pas lëndimit që
pësoi në Botërorin e
xhudos. Kampionia
olimpike që ishte operu-
ar muajin e shkuar,
sipas trajnerit Driton
Kuka, tani është më
mirë dhe po i afrohet
kthimit në gara. “Sot
përfundoi rehabilitimi
njëmujor në Slloveni
nën përkujdesjen e Dr.
Mit Braçiç dhe Majlinda
po ndihet mirë dhe sig-
urt drejt kthimit në are-
na sportive! Falëndero-
jmë KOK që mbuloi
shpenzimet e terapisë
gjatë qëndrimit, nesër
udhëtojmë në Zagreb në
përkrahje të junioreve
tona e mandej në
vendlindje”, ka shkruar
Kuka në “Facebook”.

Udhëtim në Fallkunarë 

Origjina arbëreshe e Antonio Kandrevës
Për Kandrevën, rikthimi në
origjinë ndodhi në vitin 2015, kur
ishte ende një lojtar i Lacios.
Fluturimi i parë drejtuar
provincës Lamecia Terme dhe
shëtitje në qytetin e gjyshit, i
tërhequr nga dashuria e madhe e
treguar gjatë viteve nga banorët.
Një takim edhe me
kryebashkiakun Erkole Konti, i
cili, pasi ka marrë fanellën me
numër 87 të Lacios (e shfaqur
bukur në pallatin e qytetit) ka
lajmëruar dëshirën për t’i dhënë
titullin “qytetar nderi” lojtarit të
Interit, “një djaloshi të turpshëm
dhe modest që paraqet një lavdi
për komunitetin e Fallkunarës”

Basketboll, Liga e parë

Shkupi pëson disfatën e dytë me radhë 

FIBA Europe Cup

Sigal Prishtina e nis me fitore 



20
Koha
E PREMTE
20 TETOR |2017| Sport

Vitet e kaluara në Milan ishin të kënaqshme në nivelin personal. Arrita objektivat e vendosur. Mund të
kishte shkuar më mirë, por kjo kërkon ndihmën e drejtorëve dhe të skuadrës. Isha në Milanin më të keq në
histori. U largova me kokën lartë sepse Milani është në Evropë dhe unë kontribuova për këtë

LAJMËRIM  
 

Afati për paraqitje të kandidatëve të interesuar për regjistrim në aftësim 
dhe përsosmëri profesionale për gjininë e aviacionit në Akademinë 
ushtarake “Mihaillo Apostollski” – Shkup, të personave me ciklin e 
parë të mbaruar  për nevojat e Ministrisë së mbrojtjes dhe Armatës së 
Republikës së Maqedonisë, në lidhje me konkursin e publikuar më datë 
04.04.2017 në gazetat ditore Dnevnik dhe Koha vazhdon deri më 
20.11.2017. 

      Me respekt, 
      Akademia ushtarake  

Republika e Maqedonisë 
Komuna e Sopishtes

Tel. ++389 2 27 85 100
Faks. ++389 2 27 85 109
Rr. 2, nr. 2, f. Sopishte, 1054
Shkup, Republika e Maqedonisë
www.opstinasopiste.gov.mk
gradonacalnik@opstinasopiste.gov.mk

nr. 28 43/17 e datës 17.10.2017
LAJMËRIM

Për organizim të Anketës publike dhe prezantimit publik në lidhje me Projektin arkitektonik urbanistik
për PK 1269/17, KK Sopishte, Komuna Sopishte Shkup.
Realizohet prezantim publik dhe anketë publike për projektin arkitektonik urbanistik për shtëpi
banesore të PK 1269/17, KK Sopishte, Komuna Sopishte Shkup.
Përfshirja planore e dokumentit Projekti arkitektonik urbanistik për shtëpi banesore të PK 1269/17, KK
Sopishte, Komuna Sopishte Shkupme sipërfaqe prej 600 m2.

1. Prezantimi publik dhe anketa publike do të realizohet me prezantimin e planit në lokalet e
Komunës Sopishte më datë 25.10.2017 në ora 11.00.

2. Anketa publike do të zgjasë deri më 06.11.2017, në bazë të nenit 51 paragrafi 10 të Ligjit për
planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 199/14,
44/15, 193/15 dhe 31/16).

3. Informohen të gjithë qytetarët dhe subjektet e interesuara juridike nga rajoni përkatës të
përfshirë në plan në afatin e lartpërmendur të parashtrojnë vërejtje, propozime dhe mendime
në listat anketuese në administratën komunale.

4. Informacione në tel. 2 785 102
Kryetari i Komunës së Sopishtes

Stefçe Trpkovski

Boston Seltik nuk arrin
ta marrë veten pas dëmtimit
horror të Hajvard në kavilje
duke pësuar humbjen e dytë
rresht në sezonin e ri të NBA.
Skuadra nga Massaçusetts
pësoi disfatën e dytë në po
kaq ditë nga Milvoki Baks
me rezultatin 100-108. Nëse
në debutim ishte Xhejms që
shkatërroi skuadrën më të
titulluar të Amerikës, këtë
herë ishte greku Giannis An-
tetokounmpo i cili mori për
dore ekipin nga Viskonsin
me 37 pikë dhe 13 kërcime.

Një ndeshje pa shumë histori
për Boston që pësoi gjithash-
tu 15 pikë nga Dellavedova,
ndërsa në kampin e Seltiks
nuk mjaftuan 35 pikët e Kyri
Irving dhe Xhajlen Broun.
Pritej me kureshtje edhe de-
butimi i Filadelfias por
pavarësisht ndryshimeve të
mëdha në organikë “76” nuk
i bënë ballë Uashington që
dominoi 120-115. Dyshja

Vall-Beal bëri gjithçka mirë
duke udhëhequr Vizards
drejt suksesit të parë.  Asnjë
problem për San Antonio
Spars që edhe pse pa Kahvi
Leonard, ia beson gazin
LaMarkus Aldridge për të
larë llogaritë me Minnesota
Timbervolves 107-99. Ish
qendra e Portland e mbylli
mbrëmjen me 25 pikë dhe
10 ribaunde, ndërsa për

“Ujqërit” i përhershmi Karl-
Entony Touns e mbylli
mbrëmjen me 18 pikë dhe
13 kërcime. 

Nuk di të ndalet një tjetër
skuadër teksane. Hjuston
Rokets që këtë sezon kërkon
titullin, vetëm pak orë pas
suksesit ndaj kampionëve të
Golden Stejt, dominoi edhe
Sakramento Kings 105-100.
Edhe nëse në parket nuk
është Kris Pol, Xhejms Hard-
en arrin të bëjë diferencën.
Mjekroshi i raketave u shfaq
sërish protagonist me 27
pikë dhe 9 asistime. 

Portland tronditin në de-
butim Feniks Sans 124-76.
Damian Lillard nuk hasi as-
pak vështirësi ndaj miqve
nga Foeniks duke shënuar
27 pikë, ndërsa Pat Kon-
naugton rezultoi surpriza e
mbrëmjes me 24 pikë. Në
ndeshjet e tjera, Atlanta
kaloi Dallas 117-111, Juta
fitoi në Denver 106-96,
Memfis triumfoi ndaj Nju Or-
leans 103-91 ndërsa derbin
e Floridas e fitoi Orlando që
kaloi Majami 116-109.

Hamilton
“hapësinor”
viziton NASA

Luis Hamilton në hapësirë. Në pritje
për të zbritur në pistë në garën e Austin
në Teksas, ku mund të shpallet për herë
të 4-t në karrierë kampion bote, piloti an-
glez i Mercedesit ka vizituar qendrën e
NASA-s.

Liga e Futbollit Amerikan
merr një vendim të rëndë-
sishëm në lidhje me një nga
polemikat më të ashpra të
viteve të fundit mes sportit
dhe politikës. Gjunjëzimi i lo-
jtarëve të skuadrave
amerikane gjatë këndimit të
himnit, një gjest simbolik për
të kundërshtuar sjelljet
raciste është bërë një temë
debati përtej Atlentikut. Në
fakt është presidenti
Amerikan, Donald Traump
që e ka kundërshtuar hapur
sjelljen e lojtarëve, duke
kërkuar që ata ta nderojnë

himnin por në pjesën më të
madhe të fushave kjo sjellje
vazhdon, madje vetë Liga ka
bërë me dije se nuk do të
dënojë asnjë lojtar që gjunjë-

zohet. I menjëhershëm është
reagimi i kreut të Shtëpisë
së Bardhë në Twitter: “NFL
ka vendosur të mos i detyro-
jë lojtarët të respektojnë

himnin kombëtar. Mungesë
totale respekti ndaj vendit
tonë”, shkruan Tramp në
rrjetin social, duke vazhduar
linjën e qëndrimeve kundër
lojtarëve që në njëfarë
mënyre kundërshtojnë edhe
linjën politike të presidentit
për çështjen e racizmit. Ishte
pikërisht Tramp që kërkoi
pezullimin e lojtarëve, por
me këtë vendim, Liga ia ka
mbyllur në sy derën presi-
dentit, duke u dhënë të
drejtë lojtarëve të 32
skuadrave pjesëmarrëse në
kampionat.

NBA 

Boston në krizë, Hjuston nuk ndalet
Skuadra nga Massaçusetts pësoi
disfatën e dytë në po kaq ditë nga
Milvoki Baks me rezultatin 100-
108. Nëse në debutim ishte
Xhejms që shkatërroi skuadrën
më të titulluar të Amerikës, këtë
herë ishte greku Giannis
Antetokounmpo i cili mori për
dore ekipin nga Viskonsin me 37
pikë dhe 13 kërcime

NFL

Nuk ka dënime për lojtarët që gjunjëzohen

Publicitet

Rosberg
mbështet Fetelin

Një gjerman
që mbështet një
tjetër. Niko
Rosberg dhe
Luis Hamilton
ishin shok
skuadre te Mer-
cedes por ra-
porti mes të
dyve nuk ka
qenë asnjëherë
nga më të mirët. Sezonin e kaluar
piloti me origjinë finlandeze i rrëm-
beu titullin kampion anglezit dhe
më pas i shokoi të gjithë fansat me
vendimin e tij për t’u tërhequr nga
Formula 1. Tashmë Niko Rosberg
në rolin e opinionistit ka dalë në
krah të bashkëkombësit të tij Se-
bastian Fetel, duke nënvizuar se
gara për titull është ende e hapur
edhe pse me diferencën që ka ndaj
Fetel, Hamilton këtë fundjavë në
Austin mund të shpallet zyrtarisht
kampion bote për herë të katërt në
karrierë. “ Nga ana mentale mendoj
se Fetel është më i fortë se Hamilton,
por në këtë periudhë gjërat po shko-
jnë shumë keq për të, gjithsesi në
një sport si Formula 1 gjithçka
mund të ndryshojë në kohë rekord
dhe gara për titull nuk ka përfund-
uar ende”, deklaroi Niko Rosberg.
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Ramires goditja 
e parë e Interit

Interi fillon të lëvizë që tani për merka-
ton e dimrit. Mediat italiane e bëjnë fakt
të kryer kalimin e mesfushorit brazilian
Ramires te zikaltërit në janar. Ish futbol-
listi i Çellsit aktualisht pjesë Jiangsu
Suning, klubit kinez që është në
pronësi të Zhang Jindong njeriut që ka
blerë Interin, do të transferohet në Mi-
lano në formë huazimi deri në verën e
ardhshme. Ramires është një lojtar me
eksperiencë dhe mund të konsidero-
het një vlerë e shtuar për trajnerin
Luçiano Spaletti. 30-vjeçari i cili vuan
nga një dëmtim e ka mbyllur përpara
kohe kampionatin kinez dhe me shumë
gjasa ai do ti bashkohet Interit që në
muajin nëntor në stërvitje për të qenë
gati për debutimin e tij në janar.

• • • 

Valencia kërkon
të blejë Guedes

Te Valencia kanë mbetur të mahnitur
nga forma e Gonçalo Guedes, i cili ka
ardhur në formë huazimi nga Paris
Sen-Zhermen, në merkaton e verës.
Lojtari ka befasuar me paraqitjet e tij,
çka ka bindur drejtuesit që në fund të
kontratës të blejnë përfundimisht kar-
tonin e tij. Gjithsesi Valencia s’do ta
ketë të lehtë të bindë drejtuesit parisien,
pasi trajneri Emery ka theksuar disa
herë se sezonin e ardhshëm do të
mbështetet te portugezi.

• • • 

Rodriguez objektivi
i madh i Juventusit 

Aventura e Hames Rodriguez te Bajern
Munihu mund të zgjasë vetëm një se-
zon. Kolumbiani, i ardhur në sesionin e
merkatos verore nga Reali i Madridit,
nuk ka marrëdhënie të mira me
bavarezët, duke luajtur vetëm 237 min-
uta që nga fillimi i sezonit. Nga ana
tjetër dhe ardhja e Hejnkes në stol, në
vend të Ançelotit, nuk ia ka lehtësuar
shumë punët lojtarit. Nga kjo situatë
kërkon të përfitojë Juventusi, që prej
kohësh pëlqen Hames Rodriguez, që
do të tentojë t’a marrë në fund të këtij
sezoni.

• • • 

Ançeloti refuzon
Leiçesterin

Leiçester Siti është në kërkim të një
trajneri të ri pas shkarkimit të Kraig
Shakespeare dhe lista e emrave për
këtë post është e gjatë, duke nisur që
nga Thomas Tuchel dhe së fundmi deri
te Karlo Ançeloti. Megjithatë “Dhelprat”
do ta kenë shumë të vështirë për të ar-
ritur te trajneri italian, duke qenë se 58-
vjeçari dëshiron të qëndrojë disa kohë
pushim, duke theksuar këtu dhe faktin
se Ançeloti preferon më shumë një
aventurë të re në Serie A.

• • • 

Lacio i ofron
rinovimin Imobiles

Çiro Immobile po shkëlqen në këtë se-
zon të ri të Serie A. Sulmuesi italian, në
8 javët e para të kampionatit, ka real-
izuar 11 gola me Lazion duke bërë që
tifozët bardhekaltër të dashurohen pas
tij. Për këtë arsye te klubi italian duan t’i
rinovojnë sa më parë kontratën 27-
vjeçarit. Në marrëveshjen e re, Immo-
bile do të përfitonte dhe një rritje page
deri në 3 milionë Euro në sezon.

Shkurt

Blerjet bëhen edhe për të ardhmen, jo vetëm për të tashmen. Kjo organikë ka fi-
tuar gjithçka në Itali dhe ka shkuar deri në finale të Ligën e kampionëve

Juventusi ka fituar 2-1 ndaj
Sporting Libonë në “Juventus
Stadium”. Autogoli i Aleks San-
dro, pas 12 minutash, i dha
avantazhin Sporting Lisbonë,
ndërsa bardhezinjtë barazuan
kur u mbush gjysmë ore lojë,
me goditjen e dënimit të
ekzekutuar në mënyrë shem-
bullore nga Miraleim Pjaniç.
Pesë minuta para fundit, Mario
Manxhukiç, i dha fitoren kam-
pionëve të Italisë, duke shënuar
golin e fitore, me një planzhon
me kokë, pas krosimit të Da-
glas Kosta. Massimiliano Ale-
gri foli për mikrofonin e “Premi-
um Sport”. Megjithëse
performanca nuk ishte e cilë-
sisë së lartë, ai është i kënaqur
me të. “Ekipi, i gjithi si një e
tërë, ka bërë një performancë të
mirë. Kjo nuk është e lehtë në
Ligën e Kampionëve. Por, ne
nuk duhet të na lartësojë, është
vetëm një hap i rëndësishëm
drejt kualifikimit. Tani kemi
nevojë për të shkuar përpara
në kampionat. Higuain ka bërë
një performancë të mirë, si i
gjithë ekipi. Dybala nuk është
në më të mirën e tij, pas
angazhimeve me ekipin kom-
bëtar. Ai duhet të kthehet në

rrugën e duhur. E përsëris, jam
i lumtur për rezultatin, por nuk
ishim shumë të shkëlqyeshëm”,
deklaroi Alegri.  Juventusi ka
gjashtë pikë pas tre ndeshjeve
të para dhe mban vendin e dytë
me tre pikë më shumë se Sport-
ing Lisbonë, ndërsa Barcelona
kryesuese tre pikë më shumë.  

Baerni fitoi 3-0 ndaj

Seltikut dhe disfata nga PSZH-
ja është futur në sirtarin e har-
resës, por trajneri Jupp
Hejnkes nuk emocionohet me
gola. 72-vjeçari i ka synimet e
qarta: skuadra matet me “big”-
ët dhe aktualisht nuk është aty
ku duhet. Deklarata e tij pas
ndeshjes në “Allianz Arena”
ishte një kritikë e kulluar për

lojtarët bavarezë, të cilët “e
falën” shumë ekipin skocez në
30 minutat e fundit. “Krijuam
shumë shanse. Duhet të
kishim shënuar më shumë
gola, por na u desh të punonim
shumë edhe në mbrojtje dhe
kjo është diçka me të cilën
duhet të merremi që në themel.
Ky është një prioritet. Nuk e
prisja nënvlerësimin e lojtarëve
në minutat e fundit. Kam parë
disa gabime, që nuk duhet t’i
bëjmë më në të ardhmen. Do të
punojmë fort. Duhet të për-
mirësohemi në disa aspekte,
sidomos në lëvizjet mbrapa,
ashtu si edhe në kalimin nga
mbrojtja në sulm. Të mos
flasim për trofeun, sepse kemi
ende shumë punë për të bërë.
Rivalët janë para nesh”, – u sh-
preh njeriu i tripletës. Ndryshe
prej tij, Tomas Myler e shijoi fi-
toren në shtëpi. “Qasja në
fushë ishte ashtu siç duhej.
Donim akoma diçka më shumë
se fitorja e fundit dhe i dhamë
gaz që në fillim. Kërkonim tri
pikët në shtëpinë tonë, që janë
shumë të rëndësishme. Shpre-
soj të vazhdojmë kështu edhe
në javët e ardhshme”, – tha
kampioni i botës. I pyetur për
golin e tij të 40-të në “Champi-
ons League”, sulmuesi u
përgjigj: “Është gjithnjë bukur
kur shënon. Shpresoj të gjej
sërish hapësira para porte”.

Zlatan Ibrahimoviç i është
bashkuar sërish shokëve të skuadrës
së Mançester Junajted, teksa po
vazhdon riaftësimin nga një dëmtim
afatgjatë i pësuar në gjurin e djathtë.
Sulmuesi suedez dëmtoi ligamentet e
pasme të gjurit gjatë ndeshjes në
Liga Evropë kundër Anderlehtit, në
muajin prill, duke e shtyrë ndeshjen
e parë në këtë sezon. Megjithatë,
“The Sun” ka shkruar se prej rreth
një jave, Ibrahimoviç është stërvitur
në Karrington dhe ka qenë pranë
skuadrës së drejtuar nga Hoze Mur-
injo, i cili shumë shpejt do ta përfshi-
jë qendërsulmuesin në punën me in-
tensitet të plotë. Sipas “The Sun”
gjendja e sulmuesit është rreth 85
për qind pranë asaj optimale dhe për
30 minuta çdo ditë, gjatë gjithë javës
së kaluar, është stërvitur me
skuadrën e parë. 36-vjeçari shënoi
17 gola në 28 ndeshje të luajtura me

Mançester Junajtedin gjatë sezonit të
kaluar, ku “djajtë” fituan Kupën e
Ligës dhe Liga Evropën. Karriera e tij
u duk se mori fund kur u dëmtua
ndaj Anderlehtit, por riaftësimi reko-
rd e bindi Hoze Murinjon t’i rinovojë
kontratën, duke e mbajtur në
skuadër gjatë këtij sezoni dhe Ibra e
shpërbleu: në nëntor ai do të jetë në
fushën e lojës.

Barcelona raportohet
se tashmë ka gjetur
pasardhësin e mbrojtësit,
Xherrard Pike. Klubi

spanjoll ka shprehur in-
teresim për transferimin
e mbrojtësit të Ajaksit,
Matthijs de Ligt që ka
shkëlqyer sezonin e kalu-
ar. 18-vjeçari debutoi në
ekipin e parë gjatë se-
zonit të kaluar dhe së
bashku me Dainson
Sançez shkëlqyen te
Ajaksi, duke arritur fi-
nalen e Ligës së Evropës.
Sipas gazetës spanjolle
“Mundo Deportivo”,
Barcelona e sheh të riun
si zëvendësues afatgjatë
të Xherard Pikes dhe
transferimin e të riut
synojnë ta realizojnë
gjatë verës së ardhshme.

Liga e kampionëve

I lumtur për rezultatin, por nuk ishim
shumë të shkëlqyeshëm!

Ekipi, i gjithi si një e tërë, ka bërë
një performancë të mirë. Kjo nuk
është e lehtë në Ligën e
Kampionëve. Por, ne nuk duhet të na
lartësojë, është vetëm një hap i
rëndësishëm drejt kualifikimit. Tani
kemi nevojë për të shkuar përpara
në kampionat”, pohon Alegri

Mile Svilar është bërë portieri më i ri që luan në Ligën e kampionëve, duke thyer
rekordin që mbahej nga ish-portieri i Real Madrid, Iker Kasilas. 18-vjeçari u zgjodh nga
trajner Luis Filipe Vieira për të luajtur që nga minuta e parë në ndeshjen që Benfika
luajti në Lisbonë kundër Mançester J. Svilar është 18 vjeç e 52 ditë dhe kaloi Kasilas, i cili
debutoi në sfidën e Real Madridit kundër Olimpiakos, në vitin 1999, 18 vjeç e 117 ditë.
Portieri i tretë më i ri ka qenë Nikolaj Mihajlov i Levski Sofia, 18 vjeç e 124 ditë, me Igor
Akinfeev të CSKA në vendin e katërt pasi debutoi kundër Portos kur ishte 18 vjeç dhe 159 ditë. Adrian Semper i
Dinamos së Zabgrebit kompleton pesë portierët më të rinj që kanë debutuar në Çampions, teksa e luajti ndeshjen
e parë kundër Lion në vitin 2016, kur ishte 18 vjeç e 245. Ndërkohë, pa mbushur 20 vjeç kanë debutuar Jose Pepe
Reina te Barcelona dhe Petr Çeh te Sparta Pragë. 

THYHET REKORDI I KASILAS, SVILAR, PORTIERI MË I RI NË ÇAMPIONS 

Barcelona gjen
pasardhësin e Pikes

Ibrahimoviç rikthehet në nëntor

Taulant Xhaka ka shënuar një supergol, në takimin që është
luajtur në Rusi, mes CSKA-së vendase dhe Bazelit, ku

skuadra zvicerane arriti fitore me rezultatin 0-2. Xhaka i dha
avantazhin skuadrës së tij, në minutën e 29-të, me një gol të
mrekullueshëm, të shënuar me goditje nga distanca. Mesfushori me
origjinë nga Kosova është një titullar fiks i skuadrës zvicerane, por
edhe i kombëtares shqiptare. 
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Ia mora fanellën në fund të lojës, sepse ai është një shembull i madh për mua, në rritjen
time. Është një fanellë e bukur, që do ta vë në kornizë

Merkato e transferimeve
është mbyllur por klubet janë
ende duke punuar për janarin
e ardhshëm dhe për atë që do
të ndodhë në qershor kur të ri-
hapet merkato e verës. Arse-
nali dhe Liverpuli kanë secila
nga një objektiv kryesor, që në
këtë rast është i përbashkët
dhe quhet Tomas Lemar.
Shtypi anglez ka shkruar se
të dy klubet janë gati të plotë-
sojnë kërkesat financiare të
Monakos, që kërkon 90 mil-

ionë euro për futbollistin që
nuk u largua në verën e kalu-
ar, sepse dëshironte me çdo
kusht të qëndronte në “Princi-
patë”, për të pasur më shumë

mundësi për të treguar veten,
me synimin për të fituar një
vend në kombëtaren e
Francës, që do të luajë në
Kupën e Botës. Vetë

zv.presidenti i Monakos,
Vadim Vasiljev, konfirmoi se
klubi i tij kishte pranuar ofer-
tat nga Premier Ligë, por i
takon futbollistit të vendosë
dhe me siguri në korrikun e
ardhshëm ai do të ketë shkru-
ar në “Emirates Stadium” ose
“Anfield Road”. “Liverpuli është
shumë i interesuar, por edhe
Arsenali ishte pranë mar-
rëveshjes në verë dhe mbetet
favorit” – tha Vasiljev për loj-
tarin që shpërtheu në sezonin
e kaluar me 14 gola dhe 17
asistime për Monako që u sh-
pall kampione e Francës. 21-
vjeçari shihet nga Venger si
pasardhësi i Aleksis Sançez,
ndërsa Jurgen Klop kërkon ta
marrë për të zëvendësuar Fil-
ipe Kutinjo, gjithë nëse shkon
te Barcelona.

Kin: Ronaldo është
modeli im

frymëzues!
Harry Kin nuk ka shënuar në

“Bernabeu”, por u kthye në Londër
plot me lëvdata. Ndër vlerësimet që ai
grumbulloi ishin ato të vetë Zinedin
Zidan. Në mes të thashethemeve që e
vendosën në rrugën e Real Madridit
në të ardhmen, trajneri i “Los Blan-
cos” e përcaktoi atë si një “lojtar
shumë të plotë, themelor për Toten-
hemin”. Një fjalë që e përshëndeti
ngrohtësisht lojtarin e Totenhemit, i
cili foli me mediat britanike: “Unë do
të përpiqem ta përdor atë lavdërim në
kahun pozitiv. Më herët kam thënë se
reagimet pozitive e ndihmojnë një
sulmues, edhe unë do të përpiqem t’i
përdorur ato si motivim. Kjo vlen jo
vetëm për mua, por për të gjithë
ekipin. Ne të gjithë jemi duke punuar
shumë, por kur shënoni një gol, për
autorin është normale që njerëzit të
flasin. Unë e marrë atë si diçka poz-
itive dhe do të përpiqem ta përdorë si
besim për të përparuar,” – tha Kin në
deklaratat për “Mirror”. Ylli i Toten-
hem tha, gjithashtu, se e shkëmbeu
fanellën kur përfundoi ndeshja me
Kristiano Ronaldon: “Ia mora fanellën
në fund të lojës, sepse ai është një
shembull i madh për mua, në rritjen
time. Është një fanellë e bukur, që do
ta vë në kornizë”, përfundoi Kin. 

Trajneri i Barcelonës, Ernesto
Valverde, vazhdon të jetojë një “muaj
mjalti” të vërtetë me lojtarët e tij, pasi e
kaloi “pijen e keqe” të Superkupës. Që

atëherë janë luajtur 11 ndeshje, me një
bilanc mjaft pozitiv: 10 fitore dhe 1 baraz-
im, çka e vendos atë si lider në La Liga
dhe Ligën e Kampionëve. “Njëqind ditë si
trajner i Barcelonës? Jam i kënaqur, por
tashmë e dimë se futbolli është shumë
kapriçioz.” Trajneri përsëri theksoi punën
e papaguar të Leo Messit, i cili shënoi
golin e tij të 100-të në garat evropiane, në
ndeshjen e mbrëmshme kundër
Olimpiakos: “E pra, të presim dhe të
shohim nëse Leo arrin 200 gola këtë se-
zon, por unë e shoh pak të vështirë. Ajo
që është e qartë, Leo po i thyen të gjitha

pengesat”. Trajneri i Barcelonës pranoi se
kishte jetuar me tensionin e lojës, sido-
mos pas dëbimit me karton të kuq të
Pike. Valverde ka folur edhe për situatën
politike që po jeton Katalonja, edhe pse
zgjodhi të përmbahej në këtë drejtim:
“Barcelona përfaqëson shumë njerëz, që
kanë mendimet e tyre. Natyrisht, unë
kam të miat, por flamuri që të gjithë neve
na bashkon është ai i Barcelonës. Stadi-
umi u shërben, gjithashtu, njerëzve që të
shprehin veten e tyre si të dëshirojnë, por
tifozët pikë së pari duan të shohin fi-
toren e ekipit të tyre”.

Publicitet

Arsenali dhe Liverpool në “pole
postion” për blerjen 90 milionëshe

Shtypi anglez ka shkruar se të dy
klubet janë gati të plotësojnë
kërkesat financiare të Monakos, që
kërkon 90 milionë euro për
futbollistin që nuk u largua në
verën e kaluar, sepse dëshironte
me çdo kusht të qëndronte në
“Principatë”, për të pasur më
shumë mundësi për të treguar
veten, me synimin për të fituar një
vend në kombëtaren e Francës, që
do të luajë në Kupën e Botës

Valverde flet për njëqind ditët e para si trajner i Barcelonës
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Jeni në mendime më shumë së duhet.
Gjithashtu në dashuri nuk po arrini ta
zgjidhni një problem që po ju preokupon.

Megjithatë, duhet të mendoni më shumë për
punën por edhe për shëndetin. 

Duhet që të vraponi për t’i përfunduar
disa aktivitete sot – pavarësisht a i njihni
apo nuk i njihni ato – duhet të thoni ato

që keni në mendje. Po ashtu, duhet t’i ndihmon një
shoku për një problem që keni. 

Bëni gjithçka që të nënshkruani një kërkesë
që ka të bëj me anën e juaj emocionale! Keni
nevojë për të degëzuar përkushtimet e juaj

në punë kështu që bëni një listë të gjërave primare që
duhet kryer! 

(20/III-20/IV) DASHI

DEMI 

Jeni i zënë në të gjitha anët sot kështu që
duhet të involvoheni sa më shumë në një pro-
jekt i cili duhet të futet në kalendarin e juaj. Në

fakt, duhet që të bëni disa plane të reja të cilat duhet t’ju
hynë në funksion. 

(21/V-20/VI)BINJAKËT

Do të punoni shumë sot – pavarësisht
profesionit që keni! Do të jetë shumë më
vështirë se herëve të tjera pasi që duhet

të jeni më të kujdesshëm në punën që bëni. 

(21/VI-22/VII)GAFORRJA

Mendimet e juaja të mëdha do të jenë
shumë hiperaktive sot pasi që do të keni
ide të reja në kokë. Do të befasoheni nga
ata të cilët më parë nuk e kanë parë këtë

anë të tuajën dhe për këtë do ju adhurojnë. 

(23/VII-22/VIII)LUANI

Duhet të merrni një vendim të vështirë
sot – edhe pse është vendim që është
dashur ta merrni edhe më parë! Në punë
jeni i freskët dhe do të mund të veproni

në çdo aspekt të tuajin profesional. 

(23/VIII-22/IX)VIRGJËRESHA

Do të zbuloni diçka të re sot – edhe pse
nuk do të keni shumë kohë për t’u marrë
më të. Keni energji të mirë e cila do të

zgjoi interesimin tuaj sidomos në aspektin profe-
sional. 

(23/IX-22/X)PESHORJA

Një detal i vogël do të shkëputet nga
puna, por është më rëndësi që disa gjëra
mos t’ju ikin nga dora! Keni nevojë që të

përdorni të gjitha forcat që mos të pësoni sidomos
në aspektin sentimental. 

(22/X-21/XII)AKREPI

(22/XI-21/XII)SHIGJETARI

Tani është koha e duhur që t’i rishikoni
planet e juaja dhe t’i ktheheni si duhet
punës. Disa gjëra do mund t’i bëni të

qarta më vonë. Për ju, është më rëndësi që të jeni
sa më i përkushtuar për punën. 

(22/XII-20/I)BRICJAPI

Do të krijoni një lidhje të papritur
dashurie, e cila ishte nisur për aventurë
në një lidhje serioze. Ndoshta, këtë

mund ta bëni me ndonjë koleg/e të punë apo me
ndonjë shokë/qe të klasës. 

(20/I-19/II)UJORI

Zgjedhjet kreative e një problemi të vështirë
mund të jetë legjendare dhe këtë mund ta
bëni nëse zgjidhni diçka të re. Vetëm kështu

do të mund të tregoni vlerat e juaja prej një personi të
fortë në çdo aspekt.

(20/II-19/III)PESHQIT

(21/IV-20/V)

ZGJIDHJET: M, DADA, AZAR, NISHI, IMUN, MURA, I TI, N, DHT, KOMER, FTM, LLAGAPI, URINON, 
NUL, GRAND, ARITHI, KJO ËSHTË AJO, ATR, BERKEN, NAIM, TAU, I.

Shumë i lehtë: 218375694, 473629518, 596418237, 964583721, 325167849, 781942365, 
639854172, 847231956, 152796483. Mesatar: 271958643, 539764812, 648213957, 
867345129, 452891376, 193627485, 924176538, 316582794, 785439261.

Mensur
Mamuti

KËNGËTARJA 
DHE AKTORJA 
AUSTRALIANE 

NË FOTO

 KËNDI QË FOR-
MOHET NDËRMJET 
DREJTIMIT TË NJË 

LËVIZJEJE DHE 
DREJTIMIT TË 

VERIUT

DETAR
----------------------------

HIT I 
KËNGËTARES 

NË FOTO
M

MOTRA 
E MADHE

FUTBOLLISTI 
BELG,
EDEN

QYTET
NË SËRBI

QË KA
IMUNITET

LUMË 
NË SLLOVENI

FILM 
I SPILBERGUT

(E.T.)
MILIARDI

AZOTI
-----------------------------

 KAPAKËT 
E JASHTËM 

TË DRITARES

DH.T.
-----------------------------

I SËMURË
NGA MANIA

KOHA NJË SURE
KURANORE FORMA

VLERË 
DETERMINANTE 
NË MATEMATIKË

(SHQ.)
KOHA

AKTORJA AMERI-
KANE, ANXHANET
-----------------------------

LL. O.

FAMILY 
TREE 

MAKER

NOFKA
----------------------------

PARAFJALA
“NË”

(VJET.)

E BËN URINËN
----------------------------

RAPERI 
AMERIKAN, 

PUBA

NATIONAL
URBAN 
LEAGUE

-----------------------------
ZALLË, RANISHTE

(SHQ.)

G
LLOJ BIME, 
BARGJANI

-----------------------------
SHTËPIA 
BOTUESE

HIT I 
KËNGËTARES 

NË FOTO

ATRIBUT
(SHKURT.)

KOMUNË 
NË KANTONIN 

E BERNIT
----------------------------

MOMENTI

SHKRIMTARI
YNË

FRASHËRI
SHKRONJË

GREKE ITALIA

20 tetor 1971

N
ë
 k

ë
t
ë
 d

a
t
ë

 1  3  5 6   

 7   2     

  6 4  8    

9  4    7  1

 2      4  

7  1    3  5

   8  4 1   

    3   5  

  2 7  6  8  

2     8  4 3

 3 9 7      

  8  1 3    

 6 7    1 2  

 5   9   7  

         

   1 7  5   

     2 7 9  

7 8  4     1
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KËSHILLAT E SHOKUT
Një burrë i sapo martuar nuk kishte bërë seks më parë,
pra ishte i virgjër. Nuk dinte çfarë të bënte dhe i
turpëruar merr një shokun e tij në telefon. E pyet:
- Çfarë të bëj se ti e di, - i thotë atij, - që unë jam i
virgjër.
Shoku në a to momente kishte mysafirë në shtëpi,
kështu që nuk mund të shprehej në telefon hapur siç
mund të flasin dy shokë me njëri-tjetrin dhe fillon të
flasë me terminologji paksa të çuditshme. Ai i tregon
shokut se duhet të fusë organin e tij më të gjatë aty ku
urinon gruaja.
Mbas gjysmë ore merr nusja e sapomartuar në telefon
këtë shokun dhe i thotë:
- Çfarë i ke thënë burrit tim?
- Po pse? - e pyet ai.
- Po ja, ka futur këmbën në vrimën e sifonit dhe nuk po
e nxjerr dot.

BARSOLETA

1714 - Georg Ludwig von Hannover kurorëzo-
het si Mbreti Xhorxh I i Anglisë.
1740 - Maria Theresa shpallet udhëheqëse e
Austrisë, Hungarisë dhe Bohemisë.
1813 - Shfuqizohet Mbretëria gjermane e Uest-
falisë. 
1820 - Spanja i shet pjesë të Floridës SHBA-
ve për 5 milion dollarë.
1827 - Beteja e Navarinos: Flota Anglezo-
Ruso-franceze mund flotën turko-egjiptiane.
1843 - Emigranti i parë kinez arrin në Suri-
nam.
1905 - Fillon Greva e Madhe e përgjithshme në
Rusi e cila zgjati 11 ditë.
1908 - Mbreti Leopold II shet Kongon Bel-
gjikës. 
1926 - Uragani në Kubë. Vdesin 600 persona.
1935 - 400,000 demonstrues kundër fashizmit
në Madrid.
1944 - Revolucioni i punëtorëve dhe studen-
tëve në Guatemalë.
1944 - Trupat ruso-jugosllave çlirojnë
Beogradin.
1962 - Ushtria kineze zbarkon në Indi.

KALENDARI HISTORIK
20 tetor

Ju digjni më shumë kalori
duke fjetur se sa duke parë
televizor.

Mos gjykoni nga aparenca; një zemër e pasur mund
të mbulohet nga një pallto e vjetër. 
(proverb skoceze)

THËNIA E DITËS

Prefiksi ndërkombëtar i tele-
fonit për kontinentin e ngrirë
të Antarktidës është 672.

Burrat kanë 6 herë më
shumë gjasa të goditen nga
rrufeja sesa gratë.

A E DINI SE...

Shumë njerëz mbajnë me vete
një biskotë, një karamele apo një
pako të vogël sheqeri. I përdorin si
mjete emergjente kryesisht kur nd-
jejnë se kanë rënie të nivelit të she-
qerit. Por, nëse nuk e keni mend-
uar më parë, të mbani një pako
kripë të vogël ose pak kripë të
mbështjellë në një letër, mund t’ju
shpëtojë jetën. Presioni i ulët i
gjakut është një problem shëndetë-

sor që shkakton simptoma të tilla
si marrje mendsh, dobësi, lodhje,
të vjella, gulçim, vizion të paqartë
dhe lëkurë të ftohtë. Kur presioni i
gjakut është shumë i ulët, kjo
gjendje mund të çojë në rrjedhjen
e pamjaftueshme të gjakut në or-
gane të tilla si truri, veshkat apo
zemrën. Uji i kripur mund t’ju
ndihmojë në trajtimin e presionit të
ulët të gjakut, për shkak se natri-

umi rrit presionin e gjakut. Kësh-
tu, për të shpëtuar gjithmonë veten
nga presioni i ulët i gjakut, është
mirë të mbani pak kripë me vete në
xhepin tuaj. Ajo që duhet të bëni
është të shtoni pak kripë (rreth 1
lugë çaji) në një gotë ujë, ose në
mungesë të gotës në një shishe të
vogël përgjysmë me ujë. Pijeni këtë
përzierje sapo të ndjeni simptomat
e lartpërmendura.

Harvey Weinstein,
producenti i Hollywoodit i
dërrmuar nga skandali i
fundit seksual, në 1998
pagoi një pjesë të shpen-
zimeve ligjore që i
duheshin Bill Clintonit,
për t’u mbrojtur nga Sex-
gate. Në veçanti, Wein-
stein bëri një pagesë të
barabartë me 10 mijë dol-
larë. Lajmin e bëjnë të di-
tur disa media, si Fox
News, Breitbart News dhe
Washington Free Beacon,
që kanë ribotuar një het-
im të vjetër të Washing-
ton Post. Hillary Clinton,
që me bashkëshortin e
saj Bill ka pasur për vite
një raport miqësie me

Weinstein, në ditët e fun-
dit ka ndërhyrë shumë
herë, duke u shprehur se
është “e tronditur” nga
sjellja e ish mbretit të
Hollywood, duke e quaj-
tur “të patolerueshme”.
Ish Zonja e Parë gjithash-

tu ka theksuar se do të
kthejë deri në qindarkën
e fundit, të gjitha paratë
që Weinstein ka dhuruar
për zgjedhjet e saj në
fushatë si financues i
demokratëve. Rol nga i
cili përfitoi edhe Barack

Obama. Weinstein ka
paguar deri në $ 250,000
në Fondacionin Clinton:
të gjitha paratë - thotë ai
- tashmë shpenzohen për
projekte të tilla si lufta
kundër Aids, ajo e
obezitetit tek fëmijët, dhe
ajo e ndryshimeve kli-
matike. Sipas listës së
Washington Post, më 22
gusht 1998, midis 62
yjeve të Hollivudit që
ndihmuan Clintonin gjatë
çështjes Lewinsky, duke
dhuruar deri në 10,000
dollarë, ishin personazhe
si Tom Hanks, Barbra
Streisand, Michael Dou-
glas, Ron Howard dhe
Steven Spielberg.

Hitleri, është emri që
me dekada ka tmerruar
njerëzimin me diktaturën
e tij. Ai ka udhëhequr
Gjermaninë për shumë
vite dhe ka pushtuar një
pjesë të madhe të Evropës
dhe Afrikën Veriore gjatë
Luftës së Dytë Botërore.
Por, jashtë politikës e ud-
hëheqjes së tij në Gjer-
mani ai njihet edhe për
një jetë jo të pastër që do
t’i shkonte një presidenti,

megjithatë Adolf Hitler
nuk ishte si asnjë kryetar
në shumë pikëpamje. Në
fotografi më lartë shihet
Hitleri duke dalë nga një
klub nate i shoqëruar me
dy vajza në Berlin, në
vitin 1942. Nga kjo fo-
tografi shihet gjendja e
dehur e tij, që mbanë një
në dorën e majtë dhe
është i shoqëruar me dy
vajza të zhveshura nga
lart.

Ja pse duhet të mbani kripë me vete

Fotografi e rrallë e Hitlerit duke dalë
nga një klub nate me 2 vajza

Weinstein i pagoi Clintonit 
shpenzimet ligjore për Sexgate


