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Gjyqësori 
t'i del hakut
Selës

Marrja e imunitetit të deputetë-
ve, të cilët më 27 prill të këtij viti
dhunshëm i hapën dyert e Parla-
mentit për huliganët maqedonas
- nuk është asgjë tjetër pos një
hap drejt stabilizimit dhe kthi-
mit të drejtësisë në vend. Dhe
tani kur Mukovski, Tarçullovski,
Arnaudov dhe kolegët e tyre rre-
zikohen deri në 10 vite burg - shu-
mica qeveria...
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Shërbimi 
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Gruevski 
do të dorëhiqet 

nga VMRO 
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Në Qeveri, partnerët e koalicionit pranojnë se prioritet mbi prioritetet mbetet zgjidhja e kontestit
të emrit me Greqinë, edhe atë në pjesën e parë të vitit të ardhshëm. Megjithatë, gjithçka do të
dihet pas takimit të negociatorëve nga Greqia dhe Maqedonia me ndërmjetësin Metju Nimic më
10 dhe 11 dhjetor në Nju Jork
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2 AKTUALE
Koha, e shtunë 2 dhjetor, 2017 

Bezisten quhej dikur një treg i mbyllur që shërbente për shitjen e mallrave të çmuara:
të pëlhurave të importit, argjendarisë, armëve të zjarrit, gurëve të çmuar etj. Përfshinte
një numër dyqanesh, ishte i fortifikuar, i siguruar me porta të mëdha dhe të rënda dhe
ruhej natën nga njerëz të armatosur. Bezistenët ishin bërthamat më të rëndësishme
tregtare të qendrave më të mëdha qytetare. Në Shqipëri në shek. XVII – XIX Bezistene u
ndërtuan në Shkodër, Prizren, Berat, Prishtinë etj. nga njerëz të pasur dhe funksionarë
të lartë. Me rëndësi ishin Bezisteni i Shkodrës, i ndërtuar më 1807-1808 nga veziri
Ibrahim pashë Bushatlliu dhe Bezisteni i Prizrenit, që u dogj më 1835.

SHQIPËRIA PËRMBYTET
"Siç e paralajmëruam jemi në situatë të
jashtëzakonshme nga reshjet e dendura dhe
papushim të dy ditëve të fundit. Kjo situatë po
përballohet me angazhimin maksimal të të gjithë
strukturave shtetërore, të cilat ishin në gatishmëri
të plotë dhe prej mbrëmjes së djeshme janë në
krye të detyrës duke ndihmuar qytetarët e
familjet e prekura. Gjatë natës janë shpëtuar nga
përmbytjet dhe akomoduar në kushte të sigurta
315 persona. Gjatë ditës së sotme pritet rëndim i
gjendjes, veçanërisht në pjesën jugore të vendit.
Janë marrë masa për menaxhimin e situatës në
basenet e lumenjve Vjosë, Shkumbin dhe Seman
ku priten edhe prurje të shtuara. I gjithë shteti
është në këmbë dhe do të jetë pranë jush, ditë e
natë për të përballuar situatën e për të garantuar
sigurinë e jetës deri në normalizimin e plotë të
situatës", shkruan kryeministri i Shqipërisë, Edi
Rama në FB.

ÇDO PËSIM ËSHTË NJË MËSIM
"27 prilli ishte ditë e vështirë për demokracinë, për
shtetin, dhe për shoqërinë tonë. 27 prilli ishte ditë e
vështirë edhe për imazhin e shtetit dhe për
kredibilitetin e të gjithë neve si dhe të
institucioneve të vendit. Ato skena mos të
përsëriten asnjëherë më dhe për këtë të gjithë ne
bartim përgjegjësi dhe jemi të barabartë para ligjit
dhe të drejtës. Ne të gjithë bashkë duhet të
mbledhim forca për ta tejkaluar trashëgiminë e 27
prillit duke respektuar ligjin, sundimin e së drejtës,
sundimin e ligjit, duke respektuar institucionet
dhe vullnetin e popullit. Seanca e sotme le të na
forcon edhe më tepër në rrugën e drejtë për
reforma në gjyqësor, për një prokurori dhe
gjyqësor pa ngarkesa, për një gjyqësor dhe
prokurori kredibil dhe te pa korruptuar, por jo
vetëm, por edhe për barabarësi gjuhësore, për
rrumbullakosim të Marrëveshjes së Ohrit dhe
marrëdhënie të shëndosha ndëretnike, për fqinjësi
të mirë dhe mbyllje të çështjeve të hapura me
fqinjët tanë, për integrim të vendit pa asnjë vonesë
në NATO dhe BE sepse atje e kemi vendin. Gurra
jonë popullore shqiptare thotë: çdo pësim është
një mësim. Prandaj, ky vendim i sotëm le të jetë
mësim për të gjithë ne, për qytetarët, për
shoqërinë dhe le të na shndërrohet në force për të
ecur përpara drejt një demokracie funksionale dhe
një Maqedonie euroatlantike", shkruan në FB
deputeti i BDI-së, Artan Grubi.

GJENERALI I KRIMEVE
"Vetëm pak minuta para se t’i shqiptohej dënimi i
përjetshëm, gjenerali kërkoi të shkonte në tualet.
Gjenerali i krimeve çnjerëzore shpesh fëlliqej. Ai
quhet Ratko Mlladiq, i njohur si kasapi i
Srebrenicës. Në moshë të re ëndërronte të bëhej
mësues ose kirurg, por për fatin e keq të njerëzimit
ai u bë ushtarak. Lufta në Bosnjë e bëri të
rëndësishëm dhe do të mbahet mend si kriminel
gjakftohtë, pa brerje ndërgjegjeje. Pas përfundimit
të luftës gjenerali i krimeve shëtiste lirshëm nëpër
Beograd dhe mbrohej nga shteti serb. Kur filloi të
fshihej u solli fatkeqësi atyre që e vërenin
rastësisht. Dy ushtarakë përfunduan në varr. Ai
kishte premtuar se nuk do të dorëzohej, madje
edhe se do të vetëvritej", shkruan publicisti
Salajdin Salihu, duke cituar shkrimin e tij të
publikuar në portalb.mk

Së paku 11 persona, shumica
studentë, kanë humbur jetën
gjatë sulmit të kryer në
kampusin studentor në
Fakultetin e Bujqësisë në
Peshawar të PakistanitMediat
lokale theksojnë se katër
sulmues, duke u fshehur nën
burka, hynë në kompleksin e
Universitetit, duke hapur
zjarr, ndërsa 37 persona u
plagosën. Përleshja mes
sulmuesve dhe pjesëtarëve të
forcave të sigurisë, të cilët
mbërritën në vendin e
ngjarjes, zgjati rreth dy orë.
Janë neutralizuar të gjithë
sulmuesit. 

(Anadolu Agency, 1 dhjetor)

Deputetët e Vetëvendosjes të
akuzuar për hedhje të gazit
lotsjellës në Kuvend nuk e
kanë pranuar fajësinë për
veprat për të cilat janë
akuzuar. Albin Kurti, Albulena
Haxhiu, Donika Kadaj-Bujupi
e Fton Topalli
kanë
deklaruar se
janë të
pafajshëm në
pyetjen e
gjyqtarit Beqir
Kalludra se a i
pranojnë akuzat pas leximit
të tyre nga prokurori i rastit.
Në akuzë thuhet se deputetët
kanë përdorur armë apo
mjete të rrezikshme dhe kanë
penguar personat zyrtarë në
kryerjen e detyrës duke
përdorur gazin lotsjellës

(arbresh.info, 1 dhketor)

Autoritetet në Gjeorgji kanë
identifikuar njërin prej të
dyshuarve të sulmit të vitit të
kaluar në Turqi. Sipas tyre, ai
është vrarë gjatë një
operacioni anti-terror.
Shërbimi i Sigurisë Shtetërore
në Gjeorgji ka thënë përmes
një njoftimi për media se ka
identifikuar sulmuesin i cili ka
hedhur vetën në ajër. Sipas
këtij shërbimi, sulmuesi i
dyshuar ishte Akhmed
Chatayev. Autoritetet turke
kanë thënë se Chatayev, një
ekstremist çeçen, thuhet të
ketë qenë pjesëtarë i grupit
militant, Shteti Islamik. Sipas
autoriteteve turke, ai
dyshohet të ketë qenë
organizator i sulmit
vetëvrasës me bombë, në
aeroportin Ataturk në
Stamboll, ku u vranë 45
persona në qershor të vitit
2016. Një pjesëtarë i forcave
speciale gjeorgjiane ka thënë
se tre sulmues u vranë në një
operacion anti-terror të
zhvilluar më 21 dhe 22 nëntor
në kryeqytetin Tbilisi.

(REL, 1 dhjetor)
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Marrja e imunitetit të deputetëve, të cilët më 27 prill të kë-
tij viti dhunshëm i hapën dyert e Parlamentit për huli-
ganët maqedonas - nuk është asgjë tjetër pos një hap drejt
stabilizimit dhe kthimit të drejtësisë në vend. Dhe tani kur
Mukovski, Tarçullovski, Arnaudov dhe kolegët e tyre rre-
zikohen deri në 10 vite burg - shumica qeveria, e ashtu-
quajtur tashmë "reformatore" - duhet të vazhdojë të sh-
frytëzojë disponimin e qytetarëve për ndryshime
thelbësore në sistemin policor dhe atë të drejtësisë.
E para që duhet të bëjë, pas caktimit të paraburgimeve të
para dhe marrjes së imunitetit të deputetëve të VMRO-së,
është thirrja drejtuar "gjykatësve svarovski" për gjykim të
drejtë - gjithmonë në pajtime me Kodin penal të vendit dhe
nenet me të cilët të akuzuarit ngarkohen. Arsyetimet se "ne
nuk i përzihemi drejtësisë", tanimë nuk kanë vend. Sepse,
kështu si deri më tani, duke "mos u përzier", Idrizova dhe
Shutka u mbushën me shqiptarë të pafajshëm! 
Asnjë gjykatësi as ndërmend nuk duhet t'i shkojë që të
akuzuarit për "terrorizëm" t'i dënojë me dënime minimale.
Bishat e egra që deshën vdekjen e Ziadin Selës duhet
përgjigjur gjithsesi. Dhe jo vetëm ata pesë apo gjashtë që
tërhiqnin zvarrë e të gjakosur Selën nëpër korridoret e Par-
lamentit.
Për "terrorizëm" do të duhet të përgjigjen edhe organiza-
torët kryesor të iniciativës "Për Maqedoni të përbashkët".
Për atë Maqedoni, të cilët plot 60 ditë protestuan kundër
gjuhës shqipe, kundër "kletite shiptari". Për ata që thirrnin
popullin të futet në Parlament. Për tenorin Igor Durllovski,
që vetëm artist nuk mund të jetë. Për aktorin Vllado Jova-
novski, nacionalistin që donte një Maqedoni të pastër et-
nike. Për Betmenin, një "djalosh kastravec" që mendonte se
historia e Maqedonisë fillon dhe mbaron me atë. Për ish-
ministrin Çavkov, i cili vetëm ministër nuk ishte. Të dë-
nohet edhe krimineli i Kumanovës, Igor Jug, huligani që me
pistoletë në brez futet në Parlament, ashtu sikurse kryeta-
ri i lëvizjes nacionaliste "Qoseto" nga Velesi. Të dënohet
edhe Boris Damovski, aktivisti pro-rus dhe i binduri i
VMRO-së. Të arrestohet dhe dënohet edhe Filip Petrovski,
ish-drejtori i Arkivit të Maqedonisë. Në mos më shumë, ai
lavdëronte "branitellat" e shtetit të Maqedonisë vmroiste. 
Nëse Qeveria e re e ka vendosur sinqerisht të ballafaqohet
me të kaluarën kriminele të të akuzuarve dhe të jap shem-
bull që 27 prilli asnjëherë nuk do të përsëritet, atëherë 36
personat që sot janë në burg e disa në liri, duhet të dë-
nohen maksimalisht. Jo vetëm deputetët u rrahën, por u
sulmua edhe thelbi i demokracisë në vend - Parlamenti. Në
NATO dhe BE, argumenti më i fortë për anëtarësim është
një pushtet dhe shoqëri e pastër pa korrupsion dhe krimi-
nalitet. Nëse tolerohet kësaj radhe, shans të dytë nuk do të
ketë. 27 prilli do përsëritet secilin vit dhe e kaluara do të
vazhdojë të na mbajë peng. 

Gjyqësori t'i 
del hakut Selës

EDITORIAL|||| |||||||||||||||||||

Vedat MEMEDALIU
kryeredaktor

Bezisteni
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Vedat MEMEDALIU

Shkup, 1 dhjetor - Çështja e emrit do
të duhet të zgjidhet deri para filli-
mit të verës vitin e ardhshëm, në të
kundërtën, Maqedonia do të humb
shansin për anëtarësim në NATO.
Kështu i është thënë Qeverisë së Zo-
ran Zaevit në secilin takim me
ndërkombëtarët, ndërsa më i zë-
shëm në këtë drejtim shprehet eu-
romisari për zgjerim dhe fqinjësi të
mirë i Bashkimit Evropian, Johanes
Han. Ditë më parë, në një intervistë
për gazetën austriake "Viner Caj-
tung", Han ka përsëritur se BE pret
që në gjysmën e parë të vitit 2018 të
gjendet zgjidhje politike me Gre-
qinë për hapjen e negociatave me
Maqedoninë për anëtarësim në BE
dhe me këtë, Maqedonia të bëhet
pjesë edhe e NATO-s. Ngutja, siç ka
përmendur edhe Han, bëhet pasi
në verë, fillon fushata parazgjedho-
re në Greqi ndërsa tashmë është e
qartë se kryeministër grek nuk do të
jetë Aleksis Cipras, lider ky që është
treguar më i hapur dhe i gatshëm
për zgjidhjen e kontestit të emrit
me Shkupin zyrtar. 

"Tani kemi dritare të mundësive
nga mesi i vitit të ardhshëm kur fil-
lon fushata zgjedhore në Greqi.
Gjithnjë e më tepër kuptohet ne-
vojitet se zgjidhje politike duhet të
gjendet", thotë Han në intervistë,
ndërsa thekson se tashmë është
përmirësuar edhe klima politika
mes Shkupit dhe Athinës.
"Marrëdhëniet mes Greqisë dhe
IRJM-së janë përmirësuar shumë,
falë përpjekjeve aktive të Qeverisë
së re në Shkup", deklaroi Han, duke
shtuar se edhe tek Qeveria në
Athinë ka vullnet për gjetjen e
zgjidhjes politike. Eurokomisari
përkujton se Komisioni Evropian
deri më tani ka dhënë nëntë reko-
mandime për fillim të negociatave
me Maqedoninë, ndërsa thekson
se edhe shtetet anëtare të BE-së tani
e kuptojnë se vendet nga Ballkani
Perëndimor duhet të kenë perspek-
tivë të qartë për eurointegrim në
mënyrë që të sigurohet stabilitet
afatgjatë në rajon. Si shembull të
mirë në të cilin u tregua roli pozitiv
i BE-së, eurokomisari e theksoi
tejkalimin e krizës politike në Ma-
qedoni. "Me tejkalimin e krizës, u

bë e qartë se angazhimi i BE-së
mund të bëjë dallim dhe se vendet
nga rajoni duhet të kyçen në rrjetin
e sigurisë evropiane", thekson Han.
Në Qeveri, pranojnë se prioritet mbi

prioritetet mbetet zgjidhja e kon-
testit të emrit me Greqinë, edhe atë
në pjesën e parë të vitit të ardh-
shëm. Megjithatë, gjithçka do të
dihet pas takimit të negociatorëve
nga Greqia dhe Maqedonia me
ndërmjetësin Metju Nimic më 10
dhe 11 dhjetor në Nju Jork. "Bisedi-
met janë në drejtim të mirë dhe
prioriteti i Qeverisë dhe i partnerë-
ve të koalicionit tashmë dihet -
zgjidhja njëherë e përgjithmonë e
problemeve me fqinjët. Me Athinën
zyrtare kemi kontakte të vazhdue-
shme dhe synimi ynë, të ndihmuar
nga ndërkombëtarët, është që në
pjesën e parë të vitit të ardhshëm ky
problem të mbyllet dhe ne të jemi
pjesë e NATO-s. Megjithatë,
gjithçka do të bëhet e qartë në taki-
min e negociatorëve me ndërmjetë-
sin Nimic më 10 dhe 11 dhjetor",
thonë zyrtarë të lartë të Qeverisë.
Jozyrtarisht, ndërmjetësi Nimic e
ka gati emrin i ri për Maqedoninë,
ndërsa ka mbetur vetëm të "hekuro-

sen" detajet se si do të publikohet
dhe në çfarë mënyre do arrihet
marrëveshja. Edhe në Bashkimin
Demokratik për Integrim, ashtu
sikur edhe Aleanca për Shqiptarët
ka disponim për mbështetje të fortë
të Qeverisë për zgjidhjen e shpejtë
të kontestit të emrit. Madje, mbësh-
tetje në këtë drejtim ka dhënë edhe
Lëvizja BESA dhe PDSH e Menduh
Thaçit.

"Zgjidhja e emrit gjithmonë ka
qenë prioritet i liderit Ali Ahmeti
dhe BDI-së. Dihet se kontesti me
Greqinë për kaq vite na ka mbajtur
të bllokuar si shtet. Anëtarësimi i
vendit në NATO do të thotë siguri,
investim dhe zhvillim e përparim
për të gjithë, kështu që kjo është
njëra nga arsyet kryesore që mbësh-
tesim bisedimet dhe zgjidhjen sa
më të shpejtë të kontestit me Gre-
qinë", thonë në BDI. Në këtë vijë ish-
te edhe deklarata e djeshme e sek-
retarit amerikan të shtetit, Reks
Tilerson në takimin me shefin e di-

splomacisë së Maqedonisë, Nikolla
Dimitrov. "Maqedonia është në
rrugë të drejtë për të qenë shem-
bull i suksesshëm për rajonin, ndër-
sa SHBA-ja do të vazhdojë të ketë
rol pozitiv për stabilitetin dhe pro-
gresin e rajonit dhe të kërkojë
mënyra t'i ndihmojnë. SHBA-të
mbështesin agjendën reformuese
në Maqedoni, ndërsa i bëjmë thirrje
Qeverisë të vazhdojë me zbatimin e
saj", tha Tilerson. Dimitrov
ndërkohë u përqendrua edhe në
gjendjet aktuale politike në Maqe-
doni dhe rajon, ndërsa gjithashtu e
njoftoi Tilersonin edhe me aktuali-
tetet në procesin e tejkalimit të dal-
limeve rreth emrit me Greqinë. "Ma-
qedonia është mike dhe partnere e
SHBA-së, jemi të bindur se me
ndihmën tuaj, lidershipin dhe mbë-
shtetjen e aleatëve evropianë, sh-
pejt do të jemi pjesë e familjes së
NATO-s. Përkushtimi dhe vendo-
smëria jonë është e madhe dhe
kemi për qëllim që ta shfrytëzojmë
këtë mundësi që na jepet", tha Di-
mitrov. Duke informuar për refor-
mat në Maqedoni, Dimitrov theksoi
se "vendi dëshiron të ndërtojë insti-
tucione të fuqishme dhe demokra-
tike, ta përforcojë qeverisjen e së
drejtës dhe ta bëjë Maqedoninë
anëtare të dëshiruar fuqiplote në
bashkësinë euroatlantike". Në kon-
tekst të marrëdhënieve me fqinjët
dhe gjendjet në rajon Dimitrov
nënvizoi se "moszgjidhja e proble-
meve tërheq përgjegjësi politike".

QEVERIA NGUTET PËR SHKAK TË ZGJEDHJEVE GREKE NË VERËNë Qeveri, partnerët e
koalicionit pranojnë se
prioritet mbi prioritetet
mbetet zgjidhja e
kontestit të emrit me
Greqinë, edhe atë në
pjesën e parë të vitit të
ardhshëm. Megjithatë,
gjithçka do të dihet pas
takimit të
negociatorëve nga
Greqia dhe Maqedonia
me ndërmjetësin Metju
Nimic më 10 dhe 11
dhjetor në Nju Jork

Dimitrov në takime me MekMaster, Bojl dhe Ollbrajt 

Ministri i Punëve të Jashtme Nikolla
Dimitrov në kuadër të vizitës në SHBA
realizoi takime me këshilltarin për
siguri kombëtare të presidentit të
SHBA-së, Herbert Rejmond,
kongresistin Brendan Bojll dhe me ish-
sekretaren shtetërore të SHBA-së,
Medlin Ollbrajt. Ministri i Punëve të
Jashtme njoftoi se në takimin e përbashkët
të ministrave të punëve të jashtme nga Rajoni me
këshilltarin për siguri kombëtare të presidentit të
SHBA-së, MekMaster, është biseduar për
bashkëpunimin rajonal, sfidat e sigurisë dhe
ardhmërinë euro-atlantike të Ballkanit.
"Anëtarësimi i Republikës së Maqedonisë në NATO
do ta përforcojë stabilitetin e gjithë rajonit, ndërsa

ai është interes i përbashkët edhe i
Maqedonisë, Ballkanit, Evropës dhe

SHBA-së", theksoi shefi i diplomacisë së
Maqedonisë Nikolla Dimitrov gjatë
takimit me MekMaster. Në takimin me
bashkëkryesuesin e grupit për miqësi

me Republikën e Maqedonisë në
Kongresin e SHBA-së Brendan Bojll,

Dimitrov ka kërkuar mbështetje nga
Kongresi për realizim të qëllimeve strategjike të

shtetit. Vizita në SHBA është mbyllur me takim me
ish-sekretaren shtetërore të SHBA-së, Medlin
Ollbrajt në të cilin është biseduar për gjendjet
aktuale në Maqedoni dhe rajon, për takimet të cilët
i ka realizuar në kuadër të vizitës së punës në
Uashington, si dhe për ndodhitë politike globale. 

Emri në gjysmën e 
parë të vitit 2018

Jozyrtarisht, ndërmjetësi
Nimic e ka gati emrin i ri për
Maqedoninë, ndërsa ka
mbetur vetëm të
"hekurosen" detajet se si do
të publikohet dhe në çfarë
mënyre do arrihet
marrëveshja 

Tani kemi dritare të
mundësive nga mesi i vitit të
ardhshëm kur fillon fushata
zgjedhore në Greqi. Gjithnjë
e më tepër kuptohet
nevojitet se zgjidhje politike
duhet të gjendet.
Marrëdhëniet mes Greqisë
dhe IRJM-së janë
përmirësuar shumë, falë
përpjekjeve aktive të
Qeverisë së re në Shkup 

JOHANES HAN 

Koha
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Shkup, 1 dhjetor - Parlamenti i Maqe-
donisë të premten në mesditë më
shumicën e votave - 66, gjegjësisht
67 deputetëve u mori imunitetin
deputetëve nga VMRO: Kërste
Mukovski, Luben Arnaudov, Johan
Tarçullovski, Zhaklina Peshevska
dhe Sasho Vasilevski, si dhe Lupço
Dimovskit nga Partia Socialiste e
Maqedonisë. Parlamenti mori gja-
shtë vendime për secilin deputetët
veç e veç, me ç’rast u hapet udha
organeve gjyqësore të vendosin
nëse deputetë në fjalë janë fajtor
për ngjarjet e dhunshme të 27 pril-
lit. Sipas akuzës së Prokurorisë për
krim të organizuar dhe korrupsion,
deputetë akuzohen për “rrezikim
terrorist të rendit kushtetues”, ba-
zuar në Kodin penal të Maqedoni-
së, ndërsa për veprat në fjalë - nëse
do të shpallen fajtor, dënimet janë
deri në 10 vite burgim. Siç njoftuan
shërbimet nga kabineti i kryetarit
të Parlamentit, Talat Xhaferi, të gja-

shtë vendimet për heqjen e imuni-
tetit të deputetëve do të adresohen
deri tek organi që ka bërë kërkesën
për miratim të arrestimit të tyre,
konkretisht Gjykata Themelore I në
Shkup. Para se të fillonte votimi  për
fjalë, u paraqitën për fjalim koordi-
natori i grupit parlamentar të
LSDM-së, Tomisllav Tuntev dhe
kryetari i Komisionit për çështje
evropiane, Artan Grubi nga BDI.
“Ndodhemi përpara zgjedhjes së
dy opsioneve, nëse do të lejojmë
që proceset e drejtësisë të kthehen
në rrugën e drejtë, apo edhe më tej
në këtë shtet të ketë drejtësi selek-
tive dhe nuk do të prekem njerëz të
priveligjuar. Më 27 prill jetët dhe
shëndeti i deputetëve, shërbimeve
parlamentare, gazetarëve dhe
punëtorëve medial kanë qenë të
rrezikuara. Ajo që ka ndodhur atë
ditë ka qenë kundër të gjitha të
drejtave ligjore, por edhe njerëzo-
re. Ajo ditë që ka hyrë në ditët e tur-
pshme të historisë së shtetit,
patjetër duhet të pastrohet”, dekla-

roi Tuntev. Ai shtoi se kthimi i shte-
tit ligjor është e patjetërsueshëm
për shtetin tonë, ndërkaq sipas
Tuntev, Parlamenti duhet të jetë
shembull për atë. Deputeti i BDI-së,
Artan Grubi, duke e transmetuar
qëndrimin e partisë, theksoi se 27
prilli ishte ditë e rëndë për demok-
racinë dhe imazhin e shtetit jashtë
vendit. Ato skena, për të cilat të
gjithë bartim përgjegjësi, theksoi
Grubi, nuk duhet të përsëriten
asnjëherë. 

"Mbledhja e sotme le të na
përforcojë edhe më shumë në
rrugën tonë të drejtë në reforma
në gjyqësi, për gjyqësi të papen-
guar, kredibile dhe jo të korruptuar.
Por, jo vetëm për atë, por edhe për
barazi gjuhësore dhe realizimin e
Marrëveshjes së Ohrit, marrëdhë-
nie të shëndosha ndëretnike dhe
të mira fqinjësore dhe mbyllje të
çështjeve të hapura me fqinjët për
integrim të vendit në NATO dhe BE.
Sepse pikërisht aty e kemi vendin.
Nga çdo pësim duhet të nxjerrim

mësim dhe prandaj ky le të jetë
mësim për ne dhe marrim forca për
një demokraci të vërtetë. Thuhet
nga çdo pësim ka mësim, prandaj
ky le të jetë mësim për të gjithë ne,
për qytetarët, institucionet, për
shoqërinë dhe le të mos shndër-
rohet në fuqi në mënyrë që të
shkojmë përpara për një demok-
raci të vërtetë dhe Maqedoni eu-
roatlantike", theksoi deputeti Gru-
bi. Pas përfundimit të seancës së
veçantë plenare për heqjen e imu-
nitetit të deputetëve të VMRO-së,
kryetari I Parlamentit Talat Xhafe-
ri pati një brifing për gazetarë. Inte-
resimit kryesor të gazetarëve se për
çfarë u bisedua në takimin që pati
ai bashkë me krerët e partive më
të mëdha parlamentare tek presi-
denti i vendit, Xhaferi nuk i dha
përgjigje konkrete. "Më shumë bi-
seduan për gjendjen aktuale dhe
çka do të bëhet më tutje. Aty nuk
bëmë kurrfarë pazari politik, por
folëm si duhet të sillemi më tutje",
tha Xhaferi.

4 AKTUALE
Koha, e shtunë 2 dhjetor, 2017 

Shkup, 1 dhjetor - Me rëndësi thelbëso-
re është të konfirmohet qartë
përgjegjësia për dhunën e papranue-
shme që u bë në Parlament dhe të
veprohet në pajtim me sundimin e
së drejtës, respektimin e së drejtës të
mbrojtjes, imunitetit dhe presumcio-
nit të pafajësisë, pa çka asnjë demok-
raci nuk mund të funksionojë, thotë
ambasadori i Francës, Kristian Timo-
nie në deklaratë për MIA-n. "Si dësh-
mitar i ngjarjeve të 27 prillit, konside-
roj se është me rëndësi thelbësore të
konfirmohet qartë përgjegjësia për
dhunën e papranueshme që u bë në
Parlament, ndërkaq e cila mund të
shkaktonte viktima në njerëz në me-
sin e të zgjedhurve. Gjithashtu, me

rëndësi është të veprohet në pajtim
me sundimin e së drejtës. respekti-
min e të drejtës së mbrojtjes, imuni-
tetit dhe presumcionit të pafajësisë,
pa çka asnjë demokraci nuk mund të
funksionojë. Kjo është në frymën e
ndryshimeve që i paralajmëroi Qe-
veria e re dhe ne jemi të bindur se ajo
do të dijë të nxjerrë mësime nga lek-
sionet e mësuara nga e kaluara dhe
nga sjellja që e frenonte Maqedoninë
në rrugën drejt integrimit evropian",
thotë ambasadori Timonie lidhur me
arrestimin e deputetëve për ngjarjet
në Kuvend të 27 prillit. Ambasadori
francez konsideron se do të duhet të
veçohen në mënyrë adekuate dhe
saktë të kualifikohen nivelet e ndry-

shme e përgjegjësisë personale. "Në
raste të caktuara kjo është posaçëri-
sht e madhe tek ata të cilët përdorin
dhunë fizike apo planifikuan ta për-
dorin atë, si dhe ata që nuk e përmbu-
shën detyrën e tyre për ta mbrojtur
shtëpinë ligjvënëse. Do të ishte para-
doksale nëse ata që bartin pjesë të
përgjegjësisë për këto ngjarje, e sh-
frytëzojnë këtë periudhë për ta para-
qitur veten si viktima, ndërkaq do të
duhej fillimisht ta rishqyrtojnë vetë-
dijen e vet. Nga ana tjetër, është e
domosdoshme të ruhet kthjellimi
dhe të zbatohet drejtësia pa revan-
shizëm dhe me pjesëmarrje për pro-
porcionalitet", theksoi ambasadori
Timonie. 

Strugë, 1 dhjetor - Pozicioni ynë
është i qartë dhe i thjeshtë, si
në të kaluarën ashtu edhe tani
nuk komentojmë procese gjy-
qësore, duhet të lëmë që gjyqë-
sia ta kryejë punën e saj, dekla-
roi pasdite, ambasadori
evropian Samuel Zhbogar në
Strugë. "Menjëherë pas ngjarje-
ve të 27 prillit theksuam se
duhet të ketë llogaridhënie për
gjithçka që ndodhi në Parla-
ment. Pritjet tona janë të gjitha
palët  dhe faktorët e interesuar
në plan të parë t'i vendosin inte-
resat e shtetit dhe ardhmërisë
së tij", tha Zhbogar, duke u
përgjigjur në pyetjet e gazetarë-
ve  në Forum "Decentralizimi
sërish në fokus", që në organi-
zim të Ministria e Vetëqeveri-
sjes Lokale, Misionit të UNDP-së
në Maqedoni dhe Delegacionit
të BE-së që nga pasditja po
mbahen në Strugë. I pyetur në
lidhje me përgjegjësinë në të
cilën janë thirrur disa deputetë
për të cilët gjykata kërkon para-
burgimin për pjesëmarrje në
ngjarjet në Kuvend më 27 prill,
Zhbogar tha të gjithë janë të
barabartë para ligjit.

Të përcaktohet qartë përgjegjësia për 27 prillin

Të gjithë
janë të
barabartë
para ligjit 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PARLAMENTI ME SHUMICË VOTASH I HOQI IMUNITETIN DEPUTETËVE TË VMRO-së

Hapet udha për
arrestimin e deputetëve

Sipas akuzës së
Prokurorisë,
deputetët akuzohen
“për rrezikim terrorist
të rendit kushtetues”,
bazuar në Kodin penal
të Maqedonisë,
ndërsa për veprat në
fjalë - nëse do të
shpallen fajtorë,
dënimet janë deri në
10 vite burgim XHAFERI I FIRMOS

VENDIMET DHE I
DORËZON NË GJYKATË 
Kryetari i Parlamentit, Talat
Xhaferi menjëherë pas
përfundimit të seancës i
nënshkroi vendimet për heqjen
e imunitetit gjashtë deputetëve
të koalicionit VMRO-DPMNE
dhe ato i janë dorëzuar
Gjykatës Penale. 

Koha



Shkup, 1 dhjetor - Lideri i VMRO-DPMNE-së,
Nikolla Gruevski, në një intervistë për "Ku-
rir" paralajmëron se do të japë dorëheqje
para organeve të partisë. Shpreson se kjo
do të ndihmojë që të zgjidhet kriza politike
aktuale. "Unë natën pas raundit të parë të
zgjedhjeve publikisht thashë se kryetari i
partisë e mban përgjegjësinë më të
madhe. Më pas në intervistën televizive
sqarova se gjithmonë në një ekip i cili ga-
ron, qoftë në aspektin politik, sportiv, biz-
nes ose ngjashëm, përgjegjësinë më të
madhe sipas definicionit e mban njeriu i
parë. Ata të cilët më njohin mirë dhe ata të
cilët i kuptojnë mirë mesazhet politike më
kuptuan. Pavarësisht se si do të jetë rezul-
tati i analizës së zgjedhjeve, madje edhe
nëse është i tillë se në mënyrë objektive faji
im është i vogël ose më i vogël ose madje
edhe nëse përcaktohet se nuk kam faj
objektiv për dështimin, do të jap dorëhe-

qje para organeve të partisë," thotë Gruev-
ski. Partia, siç thekson ai, në pajtim me
statutin do të organizojë kongres të ja-
shtëzakonshëm, në të cilin do të zgjidhet
kryetari i VMRO-DPMNE-së. Gruevski nuk
precizoi se kur do të mbahet
kongresi dhe për atë, siç thotë,
do të vendosin organet e par-
tisë. I pyetur për arrestimin e
36 personave, në mesin e të
cilëve edhe gjashtë deputetë
të VMRO-DPMNE-së për
dhunën në Kuvend më 27 prill
dhe për hapat vijues, ai thotë
se partia dhe grupi i deputetë-
ve kanë takime të përditshme
dhe së bashku do të vendosin
se çfarë do të bëjnë më tej.
"Është e qartë se bëhet fjalë
për konstruksion të rangut më
të lartë. Hyrja në Parlament
dhe veçanërisht përdorimi i
forcës fizike ishte gabim dhe
unë isha politikani i parë i cili
publikisht, fillimisht përmes
rrjeteve sociale bëri thirrje për qetësim,
ndërsa më pas edhe në konferencë për
shtyp e dënova atë. Nga ana tjetër është e
qartë se ai ishte reagim ndaj veprimit,
gjegjësisht reagim i zgjedhjes ilegale të
kryetarit të parlamentit, duket e tempuar
me qëllim në kohën kur para parlamentit

zhvilloheshin protestat njëorëshe të qy-
tetarëve, të cilët deri në atë moment për 60
ditë të plota ishin të qetë dhe pa inciden-
tin më të vogël. Njerëzit, të cilët u pro-
vokuan dhe të cilët hynë me siguri mendo-

nin se me atë do t'i ndihmojnë
shtetit, ndërsa gjegjësisht të
udhëhequr prej emocioneve
ranë në kurthin e dikujt", thek-
son Gruevski për "Kurir". Qëlli-
mi i gjithë kësaj, sipas tij, është
të dobësohet VMRO-DPMNE
dhe të frikësohet populli.
Ndryshe, Nikolla Gruevski
erdhi në krye të VMRO-së në
maj të 2003-ës, pas dorëhe-
qjen së Lupço Georgievskit,
njeriu që drejtoi këtë parti që
nga pavarësimi i vendit, përf-
shirë dhe periudhën e konflik-
tit të vitit 2001. Gruesvki u
zgjodh katër herë kryemini-
stër, pas fitores së partisë së tij
në zgjedhjet parlamentare të
vitit 2006, 2009, 2011 dhe aty-

re të vitit 2014. Dorëheqje nga posti i krye-
ministrit dha në janar të vitit 2015, kjo pas
arritjes së Marrëveshjes Politike së për
zgjidhjen e krizës politike. I njëjti aktuali-
sht akuzohet nga Prokuroria Speciale për
disa raste: “Shuplakat”, “Titanik”, “TNT’’,
“Trajektorja”, dhe rastin “Tank”. 
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Gjendet trup i pajetë
afër Strimnicës
Të enjten në mesditë, është gjetur një trup i
pajetë i një personi, i moshës ndërmjet 35
dhe 40 vjet. Sipas policisë, rreth orës 12 e 30
minuta, 48 vjeçari Q.I nga fshati Strimnicë,
ka denoncuar se përgjatë rrugës lokale Strim-
nicë - Zhelinë në vendin e quajtur “Ledina”,
është gjetur një trup i pajetë i një burri ende
të paidentifikuar, i cili dyshohet të jetë i mo-
shës 35 deri në 40 vjet. Prokurori publik dhe
ekipet e Sketorit për Punë të Brendshme në
Tetovë si dhe mjeku i mjekësisë ligjore, kanë
kryer hetim të plotë dhe gjatë analizave nuk
janë hasur shenja të dhunës. Me urdhër të
prokurorit publik, do të kryhet obduksioni
dhe identifikimi i personit të vdekur.       

Blen në market me
kruna të falsifikuara 
39 vjeçari E.M nga fshati Sllatinë, të enjten ka
denoncuar se një natë më parë, një person i
panjohur ka hyrë në Marketin Ema në këtë
fshat, ka blerë sende të ndryshme dhe ka pa-
guar me bankënotë prej 1000 krunave dane-
ze dhe ajo i ka kthyer 7000 denarë. Më pas
është konstatuar se bankënota ka qenë e fal-
sifikuar. Policia një ditë më parë apeloi që qy-
tetarët të kenë kujdes me bankënotat prej
1000 krunave, ngase edhe në një pompë të
benzinës në fshatin Leshkë, dy ditë më parë,
është zbuluar një bankënotë e këtillë e falsi-
fikuar.

Aksidentohet 33
vjeçarja nga Tetova
Të enjten, rreth orës 17, është aksidentuar një
këmbësore 33 vjeçare nga Tetova. Sipas poli-
cisë, aksidenti ka ndodhur në Bulevardin e
Ilindenit, kur vetura e tipit BMV X5 me targa
të Tetovës, e drejtuar nga 40 vjeçari H.S. nga
Tetova, ka aksidentuar këmbësoren 33 vjeça-
re SH.K nga Tetova. Në aksident, tetovarja ka
marrë lëndime trupore në kokë, kurse vozitë-
si me veturë tjetër e ka dërguar në Spitalin Kli-
nik të Tetovës dhe pas marrjes së ndihmës së
parë, është transferuar për në klinikat e Shku-
pit. Është kryer hetim dhe, sipas informacio-
neve të para, bëhet fjalë për mospërshtatje të
shpejtësisë me kushtet në rrugë.

Pastruesi rrah
drejtorin
Sektori i Punëve të Brendshme në Kumanovë,
ka parashtruar padi penale ndaj 48 vjecarit
E.N., nga Kumanova i cili ka qenë i punësuar
si pastrues në shkollën fillore "Bajram Sha-
bani” deri në prill të vitit 2017 kur edhe vetë ka
dhënë dorëheqje, njofton KOHA. Në momen-
tin kur ka dashur të kthehet sërish në shkollë,
ndërsa drejtori i shkollës 49 vjeçari G.R. nga
Kumanova nuk ka pasur mundësi ta kthej atë
në punë, ai pardje (29.11.2017), rreth orës 11,
bashkë me djalin e tij ka shkuar në shkollë,
janë futur në zyrën e drejtorit dhe pas një
konflikti të shkurtës verbal, ish pastruesi ka fil-
luar ta godet me shuplaka në kokë dhe trup
drejtorin dhe i ka shkaktuar lëndime në trup. 

KRONIKË

Shkup, 1 dhjetor - Seanca e sotme gjyqëso-
re në gjykatën në Selanik në të cilën duhej
të paraqiten ish-shefi i Drejtorisë së pestë
Goran Grujevski dhe i punësuari në DSK,
Nikolla Boshkovski, është anuluar për më
17 maj të vitit 2018 për shkak të asaj që
njëri nga të akuzuarit nga grupi i emi-
grantëve, në të cilët janë edhe dy re-
fugjatët nga Maqedonia, nuk është ftuar
në mënyrë të duhur nga ana e gjykatës,
konfirmoi për MIA-n avokati Petar Vasilev.
Vasilev konfirmon edhe se Grujevski dhe
Boshkovski kanë dorëzuar kërkesë për azil
politik në Greqi. Për Grujevskin dhe Bo-
shkovskin, autoritetet e Maqedonisë kanë
shpallur urdhër arreste ndërkombëtare,
ndërsa autoritetet greke i ngarkojnë për
posedim të dokumenteve të rrejshme të
udhëtimit. Ata paraprakisht dy herë janë
nxjerrë para Gjykatës në Selanik, por sean-
cat gjyqësore janë anuluar për shkak se
gjykata greke nuk mund të siguronte
përkthyes nga gjuha maqedonase në atë
greke dhe anasjelltas. Grujevski dhe Bo-

shkovski u arrestuan nga policia greke në
aeroportin në Selanik më 18 shtator, gjatë
tentimit që me pasaporta të rrejshëm bul-
lgare të largohen me aeroplan për në Bu-
dapest. Ata janë të akuzuar nga Prokuroria
Speciale Publike për përgjim ilegal dhe
për shkatërrim të sistemeve për përgjim,
raste të njohura si "Fortesa", "Target" dhe

"Fortesa 2". Autoritetet e Maqedonisë më 6
nëntor e dorëzuan dokumentacionin për
ekstradimin e tyre nga Greqia. Më 13 dhje-
tor Gjykata e Selanikut duhet të vendosë se
nëse do ta pranojë kërkesën që ata të ek-
stradohen në Maqedoni. Grujevski dhe
Boshkovski ndërkohë mbeten në parabur-
gim në Selanik.

Grujevski dhe Boshkovski kërkojnë azil në Greqi

PAS 14 VITESH LIDER I VMRO-DPMNE-së

Gruevski do
të dorëhiqet 
"Pavarësisht se si do të jetë
rezultati i analizës së
zgjedhjeve, madje edhe
nëse është i tillë se në
mënyrë objektive faji im
është i vogël ose më i vogël
ose madje edhe nëse
përcaktohet se nuk kam faj
objektiv për dështimin, do
të jap dorëheqje para
organeve të partisë," thotë
Gruevski Gruevski

aktualisht
akuzohet nga

Prokuroria
Speciale për

disa raste:
“Shuplakat”,

“Titanik”,
“TNT’’,

“Trajektorja”,
dhe rastin

“Tank”

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Omer XHAFERI

Shkup, 1 dhjetor - Deri në fund të kë-
tij viti, Shtëpia e Shëndetit në Shkup
pritet t’i përfundojë përgatitjet për
marrjen përsipër të shërbimeve
mjekësor në burgun Idrizovës dhe
Shutkës. Zyrtarisht sipas agjendës
se paraparë, nga 1 janari i vitit të
ardhshëm të burgosurit dhe perso-
nat që qëndrojnë në paraburgim
në këto dy Institucione ndëshkuese
përmirësuese (INP) në Shkup, do të
kontrollon nga stafi mjekësor i
Shtëpisë së Shëndetit - Shkup. Drej-
tori i këtij institucioni shëndetësor,
Besim Koka, në një prononcim për
gazetën KOHA, thotë se detyra e

tyre do të jetë mbikëqyrja e sistemit
shëndetësor në burgu i Idrizovës
dhe atë në Shutkë. “Me angazhimin
tonë shtesë në ambulancat e
burgjeve të theksuara, synojmë
rritjen cilësisë të shërbimit mjekë-
sor ndaj të burgosurve. Plani jonë
fillestar është që brenda javës, gjatë
ditëve të ndryshme, si në Idrizovë,
ashtu edhe në Shutkë, të jenë pre-
zentë profile të ndryshme të mjekë-
ve, duke filluar nga stomatolog, gji-
nekolog, neurolog apo internist.
Prezenca e mjekëve të ndryshëm
apo e stafit mjekësor, do të jetë
varësisht prej nevojës që do të para-
qitet”, tha drejtori Koka. 

Drejtuesit e Shtëpisë së Shën-
detit - Shkup, ofrimin e këtyre shër-

bimeve mjekësore (të cilët fillojnë
nga janari i 2018) e lidhin ngushtë
me mjetet buxhetore me të cilat ato
disponojnë, gjegjësisht siç tha drej-
tori Besim Koka, ata janë duke zhvil-
luar negociata me Fondin për Sigu-
rim Shëndetësor, për mënyrën e
mbulimit të harxhimeve që do të
burojnë nga angazhimi i stafit
mjekësor në këto burgje. Paralelisht
me shërbimet mjekësore, nga atje
kanë thënë se sipas nevojës - do të
bëhet përmirësimi i kushteve në
ambulantët e INP-së në Shkup. Me
plotësim-ndryshimet e Ligjit për ek-
zekutimin e sanksioneve, të cilat u
miratuan në vitin 2013, sigurimin
shëndetësor në burgje duhej ta
marrë përsipër Ministria e Shën-

detësisë, detyrë e së cilës duhej të
ishte ofrimi i kujdesit elementar
mjekësor. Atë kohë, ndryshimet e
miratuara nga shumica parlamen-
tare në fuqi duhej të hynin 30 ditë
pas votimit në Parlament,
megjithatë për pesë vite të plota,
opinioni më i gjerë, përfshi mediat
dhe organizatat e ndryshme joqe-
veritare, në këtë rast edhe vetë zyra
e Avokatit të Popullit, ishin dëshmi-
tar të një kaosi të vërtet brenda
burgjeve, sa i përket sigurimit shën-
detësor. Për gjendjen e rëndë me të
cilën ballafaqohen të burgosurit në
Maqedoni, krahas shumë institu-
cioneve vendase dhe ndërkombëta-
re, rregullisht ka informuar edhe ga-
zeta KOHA. Kësisoj për rreth 2 mijë

të burgosur në burgun e Idrizovës,
edhe më tutje vazhdon të kujdeset
vetëm një mjekë i përgjithshëm. Si
pasojë e mos intervenimit në kohë,
gjatë viteve të kaluara shumë të
burgosur nga ky INP-së përfunduan
me pasoja fatale. Në ndërkohë, këtë
e vështirësojnë më tepër rreth 300
të burgosur që janë të varur nga te-
rapia e metadonit, e cila shpeshherë
keqpërdoret nga vetë ata. Kushtet
primitive në më shumë burgje,
edhe pse tentohen të përmirësohen
me futjen e tyre nën ombrellën e
shëndetit publik, ato sipas gjitha
gjasave pritet të ndryshohet në
aspekt pozitiv pas përfundimit të
procesit të amnistisë që e ka filluar
Qeveria. Me ndryshimet e Ligjit për
amnisti, nga burgjet e Maqedonisë
plotësisht pritet të lirohen rreth 700
të burgosur, respektivisht dënimet
me burg pjesërisht do t’ju falen mbi
3 mijë të burgosurve.

Shkup, 1 dhjetor - Rreth 58 mijë pen-
sionistë - invalid të punës në Maqe-
doni shprehen të pakënaqur nga
institucionet shtetërore të cilët po
ua marrin çdo ditë e më shumë të
drejtat që i kanë pasur me vite të
tëra. Ata ankohen për mungesë të
pajisjeve ortopedike, mungesë të
parkingjeve adekuate, nuk kanë
shkallë të adaptuara në shumë in-
stitucione shtetërore dhe të ngja-
shme. Xhevat Palloshi, nënkryetar
i Lidhjes së Invalidëve të Punës të
Maqedonisë, e themeluar diku në
vitin 1952, thotë se vetëm Komuna
e Karposhit ofron kushte adekuate
në territorin e saj për personat me
aftësi të kufizuara, ndërsa në nivel
republikan - askund nuk respek-
tohet shenja e personave me inva-
liditet. “Më herët, libreza jonë që
dëshmon se ne jemi invalid pune,
ka pasur vlerë çdokund. Tani, pro-
blemi kryesor që është se ne kemi
pensione më të ulëta - afër 10 mijë
denarë mesatarja, barnat nuk ar-
rijmë ti blejmë, nuk kemi qasje
nëpër parkingje, libreza jonë për
parkim falas vlen vetëm në aero-
port edhe në Spitalin e Qytetit,

ndërsa nuk na japin të drejtë të sh-
frytëzojmë autobusin falas... Në
nivel të Maqedonisë, nuk kemi
askund kushte, në përjashtim të
Komunës së Karposhit. Dikujt i
duhen këpucë, një palë këpucë
përpara janë dhënë çdo gjashtë
muaj, tani ato jepen çdo 18 muaj...
Parashtrohet pyetja se kujt mund
ti shërbejnë ata këpucë aq gjatë...
më pas patericat jepen çdo dy vjet,
çka nëse ato i thyhen personit?
Nuk jemi aspak të avancuar”, thotë

Palloshi. Në Çair ndërkohë numë-
rohen mbi 1000 anëtarë të Sho-
qatës për Invalid të Punës, tregon

Ismet Mustafa, kryetar i shoqatës e
formuar në vitin 1980. “Ne funk-
sionojmë me vetëfinancim, çdo

muaj secili anëtarë paguan nga 30
denarë, ndërsa me këto mjete nuk
arrijmë ti mbulojmë as kërkesat
elementare të personave invalidor.
Sa u përket mjeteve ortopedike
apo mjeteve për personat me aftë-
si të kufizuara, ne kemi shpërndarë
disa herë karroca apo ndihmëse
për të ecur, mirëpo për këtë nuk na
ka ndihmuar shteti, por organiza-
tat e ndryshme humanitare si 'Hi-
lal', 'Kalliri i Mirësisë' dhe të tjera”,
tha Mustafa. Në ndërkohë, të
dielën më 3 dhjetor është Dita
ndërkombëtare e personave me
aftësi të kufizuara. Me këtë rast, në
shtëpinë e invalidëve “Dare Xham-
baz”, Lidhja e Pensionistëve Invalid
të Punës në Maqedoni organizon
solemnitet me anëtarët e saj. Një
ditë më pas, të hënën, kjo shoqatë
këtë ditë do ta shënojë në Resto-
rantin “Festina” nga ora 11, ku janë
ftuar ministrja e Punës dhe Poli-
tikë Sociale dhe përfaqësues të pu-
shtetit lokal. (A.Xh)

RRETH 58.000 PENSIONISTË INVALID TË PUNËS ANKOHEN NGA SHTETI

Invalidë pa të drejta!

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ME QËLLIM RRITJEN E KUALITETIT TË SHËRBIMEVE MJEKËSORE

Idrizova dhe Shutka 
pjesë e shëndetit publik

"Plani jonë fillestar
është që brenda javës,
gjatë ditëve të
ndryshme, si në
Idrizovë, ashtu edhe në
Shutkë, të jenë prezentë
profile të ndryshme të
mjekëve, duke filluar
nga stomatolog,
gjinekolog, neurolog
apo internist. Prezenca
e mjekëve të ndryshëm
apo e stafit mjekësor,
do të jetë varësisht prej
nevojës që do të
paraqitet”, thotë Koka

Për gjendjen e rëndë me të
cilën ballafaqohen të
burgosurit në Maqedoni,
krahas shumë institucioneve
vendase dhe
ndërkombëtare, rregullisht
ka informuar edhe gazeta
KOHA. Kësisoj për rreth 2
mijë të burgosur në burgun e
Idrizovës, edhe më tutje
vazhdon të kujdeset vetëm
një mjekë i përgjithshëm 

Koha

2594 vende të lira presin punëtorë
Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistikë
(ESHS), në tre muajt e tretë të vitit 2017, ka 1.52 për
qind vende të lira të punës. Më së shumti vende të
lira të punës ka në sektorin "Objekte për vendosje
dhe veprimtari servise me ushqim" edhe atë 3.15
për qind, derisa më pak vende të lira pune ka në
sektorin "Furnizim me energji elektrike, gaz dhe

klimatizim" apo 0.10 për qind. Subjektet afariste
me numër të punësuarish prej 10 deri 49 kanë më
shumë vende të lira pune apo 2.20 për qind. Rajoni
i Pollogut ka më shumë vende të lira pune edhe atë
1.97 për qind. Më së shumti vende të lira,
respektivisht 2594 ka në grupin "punëtorë në
veprimtari të shitjes".

Shoqatat e invalidëve të punës thonë se shteti n
uk e njeh librezën e tyre që dëshmon invaliditetin 
e tyre. Ata akuzojnë madje se edhe të drejtat 
që i kanë pasur dikur, tani i kanë humbur
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Tetovë, 1 dhjetor - Milan Zarubica, i
cili dy herë ishte dënuar për orga-
nizimin e prodhimit të drogës sin-
tetike, përsëri për shkak të vepri-
mit të njëjtë është arrestuar në
Maqedoni. Ky doktor dhe disa ba-
shkëpunëtorë të tij janë arrestuar
në Tetovë, saktësisht në Reçicë të
Vogël, ku u zbulua edhe laborato-
ri për prodhimin e drogës sinte-
tike dhe rreth 300 kilogramë ta-
bleta të gatshme dhe lëndë të
parë për prodhim. Aksioni u krye
nga një ekip i përbashkët i proku-
rorëve të krimit të organizuar nga
Serbia dhe Maqedonia, në ba-
shkëpunim me policitë e të dy ven-
deve. Në të njëjtën kohë, një ak-
sion i tillë është kryer edhe në
Serbi dhe u bastisën hapësirat, për
të cilat dyshohet se i ka shfrytë-
zuar grupi i Milan Zarubicës. Zaru-
bica dhe grupi i tij i atëhershëm i
bashkëpunëtorëve për herë të
parë u burgosën më 4 shkurt 2003
me dyshimin se kishin ngritur fa-

brikën më të madhe për prodhi-
min e drogës sintetike në Evropë.
Atëherë u konfiskuan rreth dy mi-
lionë tableta amfetaminë dhe
substanca të ndryshme me vlerë
prej 10 milionë dollarësh. Aksioni
i atëhershëm i koduar me emrin
“Beograd” u krye kur nga Agjen-

cia amerikane për luftë kundër
drogës (DEA) erdhi informacioni
se në afërsi të kryeqytetit serb, në
Stara Pazovë,  ekziston një labo-
rator i madh për prodhimin e
drogës sintetike. Për shkak të kë-
saj, Zarubica u dënua me 11 vjet
burg. Megjithatë, kur ai ishte në
regjim të lirë të vuajtjes së dëni-
mit, me fundjava të lira, u arrestua
përsëri më 12 maj 2011. Ai përsëri
përdori laboratorin e vjetër në Sta-
ra Pazovë, por edhe në Ugrinovc.
Ai aksion nisi në kalimin kufitar
me Maqedoninë, kur u zbulua sasi
droge për të cilën u dyshua se Za-
rubica ua dërgonte blerësve po-
tencialë të amfetaminës. Në atë
dërgesë u gjetën disa tableta, kur-
se malli u dërgohej dy turqve dhe
një qytetari të Maqedonisë, me të
cilët kishte bërë marrëveshje për
shitjen e drogës sintetike. Ditët e
burgut për Zarubicën përfunduan
më 31 dhjetor 2014 dhe nga kjo
ditë ai ishte në liri. Për burgosjen e

vitit 2011, ku u dënua me tre vjet
burg, ai arriti marrëveshje me
Prokurorinë e krimit të organizuar
duke e pranuar fajësinë. Ai e pra-
noi se ka pasur pajisje dhe mate-
rial për prodhimin e drogës sinte-
tike.. Megjithatë, Gjykata speciale
e vërtetoi këtë dënim, por i shqip-
toi një dënim të vetëm prej 11 vite-
sh burg për burgosjet e vitit 2003
dhe 2011 . Pasi vuajti këtë dënim,
ai më nuk u kthye në burg. Kur u
burgos në vitin 2003 me akuzën
për organizim të prodhimit të
drogës sintetike, Dr. Milan Zaru-
bicës iu konfiskua edhe prona. U
vendos që t'i konfiskohen objekte
dhe pajisje të firmës “Lenal farma”,
320 mijë dollarë dhe 89 mijë euro
që u gjetën tek ai, 2.5 milionë fran-
ga zvicerane në një xhirollogari në
Zvicër, gjithashtu për shkak të fiti-
mit në mënyrë të paligjshme të
pasurisë. U ngarkua që në buxhe-
tin e shtetit të paguajë 10 milionë
dollarë. (U.H)

Doganë e
përbashkët
me Serbinë 
në Tabanoc
Shkup, 1 dhjetor - Maqedonia dhe
Serbia nga marsi i vitit të ardhshëm
do të vendosin doganim të përba-
shkët në vendkalimin kufitar Taba-
noc. Kjo u paralajmërua në fillim
të mbledhjes joformale të përfaqë-
suesve të shërbimeve doganore
nga Ballkani Perëndimor që
mbahet në Shkup, e ku po shqyr-
tohen modelet dhe mundësitë për
lidhje të vendeve dhe përshpejtim
të procedurave doganore, e si pjesë
e iniciativës për lidhje ekonomike
të gjashtë vendeve nga Ballkani
Perëndimor, proces që duhet të
mbarojë deri në vitin 2023.
"Vendkalimi kufitar Tabanoc në ku-
firin mes Maqedonisë dhe Serbisë
pritet të përfundojë në mars të vitit
të ardhshëm dhe atëherë pritet të
fillojë edhe me doganim të përba-
shkët,", tha drejtori i Drejtorisë do-
ganore të Republikës së Maqedoni-
së, Gjoko Tanasoski para fillimit të
mbledhjes. Krahas doganimit të
përbashkët në pjesën e qarkullimit
për udhëtarë, pritet edhe përshpej-
tim i rikonstruimit edhe të stacionit
hekurudhor Tabanoc dhe krijimin e
kushteve për kryerje të doganimit
të përbashkët edhe në pjesën e
qarkullimit hekurudhor.  Ajo që u
kontraktua në këtë mbledhje, tha
kryeministri Zoran Zaev, do ta
lehtësojë qarkullimin e mallrave,
shërbimeve, kapitalit dhe të fuqisë
së lartë të kualifikuar punëtore.
"Qëndrimi pas standardeve të për-
bashkëta që i kërkojnë investuesit
evropianë dhe botërorë për rajo-
nin do të thonë punësime të reja,
motivim të të rinjve të punojnë dhe
jetojnë në vendet e tyre të lindjes
dhe konkurrencë të posaçme", tha
kryeministri dhe shtoi se me këtë
do të arrihet rritje e ndërmarrjeve,
rrogave, standardit dhe ekonomisë
së përgjithshme. Ministri i Finan-
cave, Dragan Tevdovski potencoi se
rajoni i Ballkanit Perëndimor që të
jetë rajonin ku mallrat, shërbimet
dhe investimet lëvizin lirë dhe ku
më lehtë bëhet biznes, me rëndësi
të madhe është përforcimi institu-
cional i Drejtorisë doganore, si dhe
përforcimi i kornizës ligjore si pjesë
e reformave që janë paraparë me
Programin për menaxhim me fi-
nancat publike 2018-2020.  

Londër, 1 dhjetor - Maqedonia së bashku me
Turqinë, Brazilin, Bangladeshin dhe Burundin
është shteti ku është vërejtur rënia më e
madhe në lirinë e të shprehurit në 10 vitet e
fundit, tregon studimi i cili e mat lirinë e me-
diave në 172 vende, zbatuar nga Grupi "Artikul-
li 19" në bashkëpunim me data bazën politike
dhe sociale "V-Dem". Vlerësimi është se liria e
mediave në nivel global ndodhet në nivelin
më të ulët në 10 vitet e kaluara. Sipas njohuri-
ve kyçe në raport, vetëm në vitin 2016 në botë
janë vrarë 79 gazetarë, ndërsa 259 janë mbyl-
lur. Censura në internet është bërë shumë më

e shprehur prej vitit 2006 me ç'rast ceket se
është rritur përdorimi i algoritmeve për
mënjanimin e përmbajtjeve legale dhe jolega-
le me transparncë të vogël ndaj procesit apo
marrja parasysh e të drejtave të njeriut. "Për
herë të parë kemi pikëpamje komplekse dhe
të plotë të gjendjes së lirive të të shprehurit
dhe informimit në botë. Për fat të keq, pikë-
pamjet tona tregojnë se liria e të shprehurit
është në goditje si në demokracitë, ashtu edhe
tek regjimet autoritare", thotë drejtori ekzeku-
tiv i "Artikullit 19", Tomas Haxhos. Në mesin e
konkludimeve të sundimit ceket edhe se një

pjesë e madhe e përmbajtjes online në botë
tani është rregulluar sipas standardeve të një
grushti të internet kompanive tek të cilat mun-
gon transparenca dhe nuk u nënshtrohen pa-
rimit të kontrolleve tipike për sundimin tradi-
cional. Gjithashtu, ceket edhe se qeveritë i
monitorojnë komunikimet private "si
asnjëherë më parë" përmes miratimit të ligje-
ve të cilët mundësojnë mbikëqyrje ekstensive
digjitale. "Artikulli 19" është organizatë brita-
nike për të drejta të njeriut me fokus në
mbrojtje dhe promovim të lirisë së të shprehu-
rit dhe lirisë së informimit.

Shkup, 1 dhjetor - Pas të reshurave
të dendura, lumi Vardar në
qendër të Shkupi ka dalë nga sh-
trati i tij.  Situata më kritike, siç
mund të shihet nga këto pamje
është regjistruar nën urën Goce
Dellçev, e cila qendër afër go-
dinës së Qeverisë së Maqedonisë.
Kryetari i Qyteti të Shkupit, Petre
Shilegov, në një prononcim për

media ka thënë se gjendjen e lu-
mit Vardar janë duke e ndjekur
nga afër. "Sot në mëngjes është
regjistruar se lumi Vardar ka dalë
nga shtrati i tij. Ekipet dhe shërbi-
met kompetente të Qytetit të
Shkupit janë në terren, me çka
janë ndërmarrë të gjitha masat
për parandalimin e dëmeve even-
tuale. Kjo situatë e dëshmon

edhe një herë faktin se çfarë
dëmi i është bërë lumit Vardar
me projektin megaloman 'Shku-
pi 2014'. Arsyeja e daljes nga sh-
trati të këtij lumi, në këtë pjesë
është për shkak të 'anijeve ko-
merciale' dhe themeleve të urave
që janë vendosur e të cilët shër-
bejnë si një lloje dige”, tha kryeta-
ri Shilegov.

Vardari del nga shtrati, Shilegov akuzon projektin "Shkupi 2014"

Liria e mediave, Maqedonia me Burundin
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AKSION I PËRBASHKËT I POLICISË SERBE DHE MAQEDONASE

Në Tetovë arrestohet "mbreti" 
serb i drogave sintetike

Aksioni u krye nga një ekip i përbashkët i prokurorëve të krimit të organizuar nga
Serbia dhe Maqedonia, në bashkëpunim me policitë e të dy vendeve. Në të njëjtën
kohë, një aksion i tillë është kryer edhe në Serbi dhe u bastisën hapësirat, për të cilat
dyshohet se i ka shfrytëzuar grupi i Milan Zarubicës

Zarubica dhe grupi i tij i
atëhershëm i
bashkëpunëtorëve për herë
të parë u burgosën më 4
shkurt 2003 me dyshimin se
kishin ngritur fabrikën më të
madhe për prodhimin e
drogës sintetike në Evropë 



(Greenhouse Gases). Kjo pritet të
hap rrugën e angazhimit të më-
tejmë për neutralitetin karbonik,
që Evropa e ka vënë si synim për vi-
tin 2030. Të gjitha këto angazhime
do ta bëjnë UEJL një hapësirë të
denjë ekologjike, sipas standarde-
ve evropiane. Dhe më këtë, UEJL do
të ketë edhe kampusin e parë eko-
logjik në Maqedoni sa u përket in-
stitucioneve të arsim të lartë.  Ditë
më parë, janë mbushur 16 vjet nga
funksionimi i këtij universiteti pri-
vat, jo-profitabil, i cili u themelua
në vitin 2000, me ndërmjetësimi e
ish-komisarit të lartë të OSBE-së,
Maks Vander Shtulit si dhe me fi-
nancimin e shteteve të BE-së dhe
SHBA-ve. Katër vitet e fundit, UEJL
ka investuar shumë edhe në
“Parkun Teknologjik”, i cili, thonë
se përputhet me qëllimet stra-
tegjike të politikave publike për zh-
villimin ekonomik të Maqedonisë
dhe rajonit. “Parku Teknologjik
është një sektor i rëndësishëm, pasi
janë pikërisht sektorët e teknologji-
së së informimit dhe komunikimit,
të cilat ofrojnë një zhvillim të qën-
drueshëm ekonomik në Maqedoni
dhe më gjerë”, konsideron Bajrami,
këshilltari për marrëdhënie me pu-
blikun i rektorit Zamir Dika.

Shkup, 1 dhjetor - Në Maqedoni,
Mal të Zi, Bosnjë e Hercegovinë
dhe Serbi nga viti i ardhshëm çmi-
met e shërbimeve në roaming do
të barazohen me ato vendore.
Agjencitë për komunikime elek-
tronike të katër vendeve kanë
dorëzuar projekt-marrëveshje
deri te ministritë resore për çmi-
met në roaming në këto vende të
harmonizohen me çmimet në BE.
Rregullatorët, siç shkruan gazeta
malazeze "Pobjeda" i kanë njoftuar
ministritë resore se Bullgaria ta-
nimë ka nënshkruar marrëveshje
me Maqedoninë për barazim të
çmimeve në roaming me qarkulli-
min vendor dhe ka paralajmëruar
se këtë do ta kërkojë edhe me anë-

taret e tjera të marrëveshjes nga
viti 2014. Rregullatorët nga katër
shtetet në takim në fund të nënto-
rit në Beograd kanë dakorduar që
tekstin e harmonizuar të projekt-
marrëveshjes ta dorëzojnë deri te
ministritë resore, që të nënshk-
ruhet marrëveshje e re. Agjencia
për komunikime elektronike e
Malit të Zi më 24 nëntor ka dorë-
zuar deri te Ministria e Ekonomisë
projekt-marrëveshje në të cilën
thuhet se ministritë resore të katër
vendeve nënshkruese janë dakord
që çmimet në roaming që të sil-
len në nivel të çmimeve vendore,
siç është bërë në BE. Projekt-
marrëveshja është e hapur për të
gjithë vendet e interesuara, ndër-

sa sipas informatave të "Pobjeda"-
s, deri tani janë realizuar biseda
joformale me përfaqësues të rre-
gullatorëve edhe nga Shqipëria,
Kroacia dhe Turqia për ba-
shkëngjitje të mundshme ndaj
marrëveshjes. Nga fundi i qersho-
rit të këtij viti në roaming në Mal
të Zi, BeH, Serbi dhe Maqedoni
janë ulur për 19 centë për thirrje
nisëse dhe për pesë centë për
thirrje ardhëse. Çmimi maksimal i
SMS mesazhit është gjashtë centë,
ndërsa shërbimi për bartje të të
dhënave dhe MMS është 20 centë.
Kjo është bërë në bazë të marrëve-
shjes për ulje të çmimeve të shër-
bimeve në roaming në katër ven-
det nga viti 2014.

8 AKTUALE
Koha, e shtunë 2 dhjetor, 2017 

Ulet çmimi i
ujit, por faturat
mbeten të
pandryshuara
Shkup, 1 dhjetor - Qyteti i Shkupit, kë-
shillat e komunave, dhe Qeveria nga
1 janari i vitit 2018 duhet t'i konfir-
mojnë çmimet e reja të ujit në bazë të
tarifave që i përcaktoi Komisioni Rre-
gullator për Energjetikë për 37 ndër-
marrje ofruese të shërbimeve të ujit.
Sipas vendimeve të përpiluara në një
pjesë propozohet ulje, ndërsa në pje-
sën tjetër rritje të çmimeve ekzistue-
se, derisa në disa komuna, si qyteti i
Shkupit, për shembull, banorët do të
paguajnë edhe shërbim shtesë për
pastrimin e ujërave të zeza. Çmimi i
ujit në Shkup, sipas vendimit të Komi-
sionit Rregullator për Energjetikë, që
së bashku me vendimet e tjera, sot
në konferencë për shtyp i sqaroi krye-
tari i KRRE-së, Dimitar Petrov, duhet
të lëvizë mes 30.54 dhe 34.80 denarë.
Tarifa mesatare për qytetin e Shkupit
arrin 32.68 denarë për metër kub ujë
të shfrytëzuar. Çmimi i deritanishëm
mesatar arrin 21.39 denarë. Kësaj i sh-
tohet edhe taksa e re që shkupjanët
do ta paguajnë nga viti i ardhshëm
për pastrimin e ujërave të zeza që si-
pas propozimit të KRRE-së arrin 2,04
denarë për metër kub. Siç theksoi Pe-
trov, NP "Ujësjellës dhe Kanalizim" ka
kërkuar ulje të çmimit për 3,182 për
qind, ndërsa Komisioni Rregullator
me vendimin ka konfirmuar ulje të
çmimit për 2.08 për qind konform ta-
rifës minimale. "Çmimi i ujit në Shkup
në vitin 2018 do të ulet derisa nuk
vendoset tarifë për pastrimin e ujit",
theksoi Petrov. Petrov sqaroi se tarifat
e konfirmuara nga ana e Komisionit
Rregullator për Energjetikë, konform
Metodologjisë, janë tarifa mesatare,
që do të thotë se ofruesit e shërbime-
ve të ujit, në kornizat e konfirmuara,
vetë do ta përcaktojnë lartësinë e ta-
rifave sipas kategorive të konsuma-
torëve - amvisërive të të tjerave. Komi-
sioni Rregullator për Energjetikë i
konfirmoi tarifat krahas për vitin 2018

Laura PAPRANIKU

Shkup, 1 dhjetor - Universiteti i
Evropës Juglindore po mbyll 2017-
ën me një sukses të shënuar në ni-
vele të angazhimeve globale. Me
realizimin e projektit të impiantit
fotovoltaik, UEJL po i krijon vetes
hapësirë që të shndërrohet në insti-
tucionin e parë ekologjik të arsimit
të lartë në Maqedoni. Falë angazhi-
mit në planin e krijimit të eko-
hapësirave, UEJL u bë bartëse e
projektit për vendosjen e një im-
pianti fotovoltaikti në Maqedoni,
të financuar nga Ministria e Mjedi-
sit të Italisë. Me këtë, sipas zyrtarë-
ve të UEJL-së, ky universitet po dë-
shmon se ka një rol dhe kontribut
shumëdimensional në shoqëri, pra
përveç angazhimit në krijimin e
kuadrove si dhe kontributit në
sferën e kërkimeve shkencor, uni-
versiteti në fjalë po angazhohet
edhe në programe të cilat janë në
dobi të komunitetit. Një rast konk-
ret në këtë drejtim është edhe an-
gazhimi i UEJL-së në krijimin e eko-
hapësirave, thotë Demush Bajrami,
këshilltar i rektorit për marrëdhë-
nie me publikun. “Së shpejti, UEJL
do të ketë kampusin ekologjik, pasi
janë vënë bazat për një gjë të tillë.

Është realizuar projekti i impiantit
fotovoltaik, ngrohjes nga biomasa
si dhe ulja e emisioneve të gazrave
serë. Me këtë, që në vitin 2017 kemi
arritur të përmbushim objektivin
2020”, shprehet Bajrami. Ky an-
gazhim i përbashkët mes UEJL si
dhe dy ministrive të mjedisit, të Ita-
lisë dhe Maqedonisë, sipas Bajra-
mit, nuk është i rastësishëm. Kriji-
mi i eko-hapësirave, konkretisht
synimi për ta ngjitur kampusin e
UEJL-së në kampus ekologjik, thotë
se është pjesë e Planit Strategjik
2017-2010 të UEJL. “Impianti foto-
voltaik, ndryshimet klimatike dhe
përmbushja e objektivave që ka në
misionin e vet të zhvillimit stra-
tegjik të Universitetit për të ulur
përqindjen e grimcave të dëmsh-
me dhe për të neutralizuar karbo-
nin në ajër, janë plane serioze. Se-
pse, po e shndërrojnë kampusin e
UEJL në eko-kampus, duke rritur
burimet e ripërtëritshme të
energjisë, efikasitetin më të mirë
energjetik, e kështu me radhë”, sqa-
ron këshilltari Bajrami. Raporti që
ka të bëjë me realizimin e Planit të
veprimit klimaterik të UEJL-së, pre-
tendon që në vitin 2020 të reduk-
tojë në 34.8 për qind pjesëmarrjen
e emisioneve të gazrave serë

DERI VITIN E ARDHSHËM 

Pezullohet roamingu me Serbinë, Malin e Zi dhe Bosnjën 

PROJEKTE NË DOBI TË KOMUNITETIT

UEJL do të ketë kampus ekologjik

Në historinë 16 vjeçare të ekzistimit, UEJL, sipas zyrtarëve të saj, po
dëshmon se ka një rol dhe kontribut shumëdimensional të shoqëri.
Përveç angazhimit në krijimin e kuadrove dhe kontributit në sferën
e kërkimeve shkencor, ky Universitet po angazhohet edhe në
programe të cilat janë në dobi të komunitetit

Së shpejti, UEJL do
të ketë kampusin
ekologjik, pasi janë
vënë bazat për një
gjë të tillë. Është
realizuar projekti i
impiantit
fotovoltaik,
ngrohjes nga
biomasa si dhe ulja
e emisioneve të
gazrave serë. Me
këtë, që në vitin 2017
kemi arritur të
përmbushim
objektivin 2020 

DEMUSH BAJRAMI 

Koha
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9AKTUALE
Koha, e shtunë 2 dhjetor, 2017 

Investime
plotësuese
për ujin
Konsulentë të angazhuar
nga Sekretariati Shtetëror
për Çështje Ekonomike
(SECO), në kuadër të Pro-
gramit për ujësjellës dhe
kanalizim, zhvilluan një
takim pune me drejtorin e
Ndërmarrjes Publike “Ko-
munalec”, Isak Lazami dhe
bashkëpunëtorët e tij. Në
kuadër të mbështetjes që
Komuna e Gostivarit e merr
nga KfW Bank për hartimin
e një Master Plani për furni-
zim me ujë, u propozua që
të realizohet një pako e pra-
nueshme masash ,të cilat
do të financohen nga ana e
KfW Bank dhe SECO në Ha-
pin 2 të Fazës 2, me ç’rast
nga SECO është shprehur
qëllimi për të siguruar mje-
te financiare për investime
plotësuese. Nga Ndër-
marrja publike, shprehën
gatishmëri për bashkëpu-
nim me konsulentët me
qëllim të realizimit sa më të
suksesshëm të fazave të
mbetura të projektit në
fjalë.

Problemit me
ujin në
Debresh 
Si pasojë e reshjeve të shiut,
sidomos gjatë natës së
mbrëmshme në rajonin e
Pollogut,  uji nga burimi
mbërrin i turbullt në rezer-
vuarin nga i cili furnizohet
një pjesë e fshatit Debresh.
Shkaku i kësaj, furnizimi me
ujë për momentin është
ndërprerë në këtë fshat,
ndërsa ekipet mobile të NP
“Komunalec”, me mbësh-
tetje edhe të Qendrës Rajo-
nale për Menaxhim me Kri-
za dhe Drejtorisë për
Mbrojtje dhe Shpëtim, pu-
nojnë intensivisht në drej-
tim të tejkalimit sa më të
shpejtë të problemit. “Për
shkak të natyrës së proble-
mit, nuk mund të vlerë-
sojmë me saktësi se sa kohë
do të nevojitet për tejkali-
min e tij. Por, ne do të an-
gazhohemi në maksimum
që kjo të ndodhë sa më sh-
pejtë. Deri në tejkalimin e
problemit, do të sigurojmë
ujë të pijshëm për banorët
nga cisternat e Njësisë së
zjarrfikësve”, thotë Isak La-
zami, drejtor i NP Komuna-
lec.

KRONIKË 
NGA GOSTIVARI

Urim HASIPI

Tetovë, 1 dhjetor - Reshjet e shiut që
dy ditë pa ndërprerë kanë kapluar
rajonin e Pollogut, kanë bërë që të
ketë probleme në disa lagje të Te-
tovës, për shkak të përmbytjeve të
ujit në disa bodrume. Situata është
më kritike në Lagjen Bllok 70 dhe
në Dereboj, ku uji ka depërtuar
edhe nëpër shumë shtëpi. Banorët
kanë denoncuar rastin te Njësia e
zjarrfikësve, e cila ka dalë në teren
për të sanuar përmbytjet nëpër
shtëpi në këtë lagje tetovare. 

Në ndërkohë, për gjendjen në
Tetovë, nga Njësia e zjarrfikësve
njoftoi Uka Aliti, i cili tha se që prej
mbrëmë janë vendosur kujdestari
në pikat kritike në Tetovë dhe më
gjerë. Në ndërkohë është rritur
edhe niveli i ujit të Lumit Shkum-
bin dhe Vardar, prandaj edhe ape-
lohet për më shumë kujdes nga
ana e qytetarëve. Më të shqetësuar
janë banorët e fshatrave të Malësi-
së së Tetovës, të cilët gjatë dy vite-

ve të kaluara, përjetuan tmerr të
vërtetë nga vërshimet ku kishte
edhe viktima. Për momentin, sipas
informacioneve, gjendja nuk është
kritike, por apelohet për më shumë
kujdes, përderisa është vendosur
kujdestari në më shumë vende të
rajonit të Tetovës dhe më gjerë, si-
domos përgjatë rrjedhave të lu-
menjve në fshatin Poroj, Reçicë, Lu-
min Shkumbin, ngase pikërisht
këta lumenj shkaktuan përmbytjet
më të mëdha para dy viteve. 

Sipas kryetarit të Bashkësisë
Lokale të fshatit Poroj, Sulejman
Ramadani, në këtë fshat rritja e ni-
velit të ujit ka bërë që një urë e im-
provizuar të dëmtohet si pasojë e
prurjeve më të mëdha të ujit të lu-
mit të këtij fshati nga fshati
Gjermë. Nga Bashkësia Lokale ape-
lojnë që të pastrohet uji dhe të
merren masa, sepse nëse vazh-
dojnë reshjet, do të ketë probleme
më të mëdha. Përndryshe, proble-
mi i vërshimeve në Lumin e Porojit
është në bjeshkët mbi fshatin

Gjermë të  Tetovës. Banorët e fsha-
tit Gjermë shprehen se problemi i
vërshimeve në fshatin e tyre dhe
më pas, edhe në Poroj, është në lu-
min që kalon në këtë fshat. Burimi
i tërë këtij rreziku është në lumin e
quajtur “Uji i shpejtë”, prej nga uji
bart me vete gjithçka që i del për-
para dhe i sjell poshtë në fshatin
Poroj. Në kohën e ish Jugosllavisë
janë ndërtuar diga dhe kaskada.
Mirëpo, të njëjtat pas vërshimeve
të vitit 2015 dhe vërshimeve të
mëhershme janë dëmtuar tërësi-
sht dhe pikërisht kaskadat e fun-
dit që parandaluan më të keqen
para një jave janë dëmtuar. Tash
edhe banorët e fshatit Gjermë, por
edhe të fshatit Poroj janë lënë në
mëshirë të fatit. Në këtë fshat,
thonë se janë në pritje që Qeveria
dhe Komuna të mbajnë premtimet
që i kanë dhënë dhe të njëjtat të
fillojnë t’i realizojnë. 

“Ndërsa, sa ju përket premti-
meve të tjera, punëve më të
mëdha, ato çka i premtoi edhe vet

kryeministri, së bashku me kryeta-
ren e komunës se në vitin 2018 do
të punohet në këtë drejtim, neve
na ngelet që të presim dhe të
shohim se çfarë do të bëhet, do-
methënë duhet që të presim vitin
2018 për realizimin e punëve më
të mëdha”, thonë nga bashkësia
lokale.

Tetovë, 1 dhjetor - Në prag të ditës
ndërkombëtarë të fëmijëve me ne-
voja të veçanta, Klubi Rotarian i Te-
tovës, të premten, në mënyrë so-
lemne përfundoi projektin e
adaptimit të brendshëm të hapë-
sirave të Qendrës Ditore për fëmijë
me nevoja të veçantë në Tetovë.
Falë një mbrëmje donatore, të cilën
e organizoi klubit në muajin maj,
ku ishin të ftuar figura eminente
nga radhët e bizneseve, e intelek-
tualëve dhe klubeve simotra rota-
riane nga rajoni, u grumbulluan
mjete financiare me të cilat u reali-
zua edhe ky projekt i rëndësishëm
për një qëndrim më të lehtë të fë-
mijëve që për çdo ditë frekuentojnë
këtë Qendër ditore. Me këtë rast, në
atë mbrëmje të bamirësisë nga do-
natorët në mbrëmje u siguruan
rreth 3500 euro, mjete këto të cilat
janë dedikuar për investime në in-
frastrukturën e brendshme të kë-

saj qendre, dhomave të përshtat-
shme dhe fasadimit, kuzhinës dhe
mjeteve të nevojshme në kuzhinë,
si dhe investimeve të tjera të de-
tajizuara edhe në pjesën e raportit
final të realizimit të projektit në
fjalë. Në ndërkohë, për drejtuesit e
Qendrës Ditore për Fëmijët me ne-
voja të veçanta, kjo ndihmë është e

mirëseardhur dhe ata kanë sh-
prehur falënderim për këtë ndihmë
që përmirëson ndjeshëm kushtet e
fëmijëve. Ndryshe, Klubi Rotarian i
Tetovës, edhe pse shquhet për një
përvojë relativisht të re në rretha-
nat tona, i formuar jo më shumë se
gati dy vite, po shënon aktivitete të
rëndësishme në sferën e realizimit

të projekteve të cilat janë me inte-
res publik. Vlen të theksohet fakti
se në realizimin e projektit të Qen-
drës ditore, kontribut të veçantë ka
dhënë anëtarja e këtij Klubit, arki-
tektja Merita Maksuti. Ndërkaq, vë
vigjilje të Ditës ndërkombëtare të
fëmijëve me nevoja të veçanta, në
Shkollën fillore “Liria”, fëmijët që
ndjekin mësimin në paralelet e kë-
saj shkolle që janë enkas për këta
fëmijë, kanë organizuar një mani-
festim me moton “Edhe në jemi si
të tjerët”. Me këtë rast, fëmijët
kanë dhënë shfaqje, recital dhe
kanë ekspozuar punimet e tyre
para prindërve dhe profesorëve.
Në këtë shkollë, më shumë kohë,
funksionojnë edhe paralele për fë-
mijët me nevoja të veçanta gati se
një kohë të gjatë. Fëmijët apeluan
që edhe ata të të mos margjinali-
zohen, por të trajtohen si të gjithë
fëmijët e tjerë. (u.h.)

Rotarianët e Tetovës ndihmojnë fëmijët me nevoja të veçanta

GJENDJE KRITIKE NGA RESHJET E SHIUT

Tetova në rrezik 
nga përmbytjet Sipas kryetarit të

Bashkësisë Lokale të
fshatit Poroj,
Sulejman Ramadani,
në këtë fshat rritja e
nivelit të ujit ka bërë
që një urë e
improvizuar të
dëmtohet si pasojë e
prurjeve më të
mëdha të ujit të
lumit nga fshati
Gjermë 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Koha
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KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

1. Çka ndodhi për një moment e
që bashkoi LVV-në, LDK-në dhe PDK-
në në vitin 2017? Përfaqësuesit e LVV-
së filluan të dalin në TV me kravata
dhe të flasin më shumë për shtetin zh-
villimor sesa për nevojën e rrotullimit
të veturave të EULEX-it. LDK-ja filloi të
nxjerrë fytyra të reja, që argumentin
më të madh për mbrojtjen e qëndri-
mit të vet nuk do ta kishin emrin e
Ibrahim Rugovës. Dhe PDK-ja filloi të
flasë me emra njerëzish që gëzojnë
nam në qytetet e tyre, dhe nam për të
mirë, jo nam të klanit “Pronto”. Ajo që
ndodhi ishte të kuptuarit e këtyre par-
tive politike se ekziston një rezervuar
i madh votash në hapësirën e quajtur
Qendër. Në atë hapësirë, në demokra-
citë e avancuara, një parti konserva-
tore si ajo e zonjës Merkel merr votues
nga socialdemokratët e liberalët dhe
një parti e majtë si ajo laburiste e Tony
Blairit merr vota nga konservatorët
dhe liberalët tradicionalë. Në demok-
racinë tonë ende të pakonsoliduar,
Qendra është ajo hapësirë të cilën e
zbuloi LVV-ja, duke joshur ata që tra-
dicionalisht u jepnin vota partive të
tjera, duke e shpërblyer atë për kon-
sekuencë. Këtë hapësirë e rizbuloi me
të shpejtë LDK-ja, me fytyra të reja dhe
me fushatë që komunikon me gjene-
rata të reja. Dhe në këtë hapësirë po

përpiqet të futet PDK-ja: për shem-
bull me përzgjedhjen e kandidatëve
në Prizren dhe Mitrovicë deshi të jep-
te shenja konkrete se do të fitojë një
imazh të ri të një partie politike e jo të
një klani të organizuar që merret edhe
me politikë.

2. Fakti që Prishtina e Prizreni qenë
kaq afër në rezultate mes dy kandi-
datëve mund të ketë shkaktuar ner-
vozë dhe shprehje tejemocionale;
mund të jenë edhe shenja brengosëse
për partitë politike që garuan. Por
mund të lexohet edhe si shenjë inku-
rajuese e shëndetit demokratik, me
faktin që gara po zhvillohet për ta fi-
tuar Qendrën. Në momentin kur par-
titë garojnë për ta përfituar një hapë-
sirë jashtë profilit të vet tradicional,
ato i kanë hyrë konkurrencës për të fi-
tuar besimin e qytetarit. Dhe kjo
nënkupton , atëherë, që partitë duhet
t'i adaptohen qytetarit, e jo siç ka
ndodhur rëndom, që qytetari t'i adap-
tohet partisë politike. Nëse ky do të
ishte leximi, pra nëse Kosova ka hyrë
në periudhën e konkurrencës për Qen-
drën, atëherë kjo është shenjë e njërës
prej kërkesave bazike të kësaj shoqë-
rie, kërkesës për normalitet, sepse
Qendra nënkupton pikëtakimin e të
gjitha mendimeve kundërthënëse tek
një emërtues i përbashkët.

3. Një porosi e këtillë më duket se
duhet të dëgjohet nga të gjithë liderët,
në pushtet dhe opozitë. Në dhjetë
vjetët e pavarësisë së vendit janë pro-
vuar të gjitha opsionet polarizuese të
udhëheqjes. Që prej ditëve të para të
ballafaqimit me realitetin e quajtur
shtet i pavarur vendi ka hyrë në çdo
sfidë dhe në çdo vendim thelbësor
duke mos përfillur konsensusin politik
e shoqëror. Dhe kjo gjendje polarizue-
se është e kundërta prej normalitetit.
Në mungesë konsensusi është lehtë
të parashikohet se si do të zhvillohen
gjërat më tutje. Në gjendjen ku Qe-
veria ka shumicën më të hollë të
mundshme, ajo shndërrohet në gjah
për opozitën. Dhe, është lehtë e
imagjinueshme, po ashtu që për një
pjesë të opozitës (LDK) tema e parë
që do të quhet si gjah legjitim do të
jetë ajo e demarkacionit me Malin e Zi,
çështje që shërbeu si shkas për rrëzi-
min e Qeverisë së udhëhequr prej
LDK-së. Në momentin kur kjo çështje
të mbërrijë në Kuvendin e Kosovës do
të jetë e qartë se Qeveria nuk ka vota
për asnjë opsion: qoftë për të shtyrë
ndonjë propozim të vetin, qoftë për të
miratuar propozimin e vjetër. Kështu,
kjo çështje mund të shërbejë vetëm
për polarizim të vazhdueshëm të
brendshëm : kush, kur dhe ku fali apo

mbrojti tetë mijë hektarë tokë? A fali
fare? Dhe, kështu kjo çështje nuk do të
arrijë të zgjidhet as nga kjo e as nga
ndonjë qeveri e ardhshme.

4. Mund ta ketë dozën e thellë të
paradoksit dhe ironisë dita kur krye-
ministri i tanishëm të mos ketë përk-
rahje për çfarëdo opsioni në kauzën e
demarkacionit, me të cilën u persona-
lizua ai e u identifikua një pjesë e
madhe e lëvizjes opozitare gjatë qeve-
risë së kaluar. Ai është sot në pushtet,
sepse fitoi akuza e tij, se kryeministri i
kaluar nuk kishte zgjidhje për de-
markacion, zgjidhje të cilën nuk mund
ta gjejë as vetë. Kjo ironi e paradoks
mund të sjellë satisfaksione persona-
le te liderët politikë apo te komentue-
sit në rrjete sociale, por do të vazhdojë
deri në agoni me kulturën politike të
konfrontimeve. Andaj, ndoshta mu ky
paradoks mund të shërbejë që liderët
e pushtetit dhe të opozitës të provojnë
një qasje të re. Për shembull, atë që
provuan të bëjnë në garën zgjedhore
vendore, të synojnë Qendrën, norma-
litetin. Ata mund të ndërmarrin një
hap që duket i thjeshtë dhe formal : të
evidencojnë se çështja e demarkacio-
nit meriton një përgjigje konsensuale.
Deri më tani nuk ka ndodhur një bi-
sedë normale dhe formale mes liderë-
ve të pushtetit dhe atyre opozitarë, një
këmbim mendimesh dhe vërejtjesh
dhe një përpjekje që nga aty të dalë
një përgjigje e unifikuar. Tash mund ta
bëjnë këtë. Kryeministri i vendit, sapo
ta ketë gati raportin, duhet që së ba-
shku me kryetarin e Kuvendit t'i ftojë
liderët e opozitës që të bisedojnë për
atë se çfarë përmban raporti, çfarë
mund të ishin intencat e Qeverisë dhe
çfarë mund të ishte përgjigjja e përba-
shkët e pushtetit dhe e opozitës në
këtë çështje. Natyrisht, mund edhe të
mos e bëjnë, të vazhdojnë me të vje-
trën. Derisa të vijë një valë e re politike
që i shtyn gjërat më shumë kah Qen-
dra. (koha.net)

Liderët politikë
do të bënin mirë
që të dëgjonin
porosinë e
votuesve, e ajo
është:
normalitet.

Pushtimi i hapësirës së quajtur Qendër Nga 
Veton SURROI



shtojcë enigmatike e fundjavës
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KOHA PËR ENIGMA
DOMINOJA

DREJTKËNDËSHIT

DALLIMET

ZBULIMI

VIZATIMI

fushat me pika

TRANSFORMIMI

DETEKCIONI

LABIRINTI

K H eO A lirë

MOSBARAZIMI

MARGARITARI

1 P O R T A

2 T O R B A

3 T R U B A

4 B A R K U

5 B U K L A

6 K L U B I
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ARUKONE (Çiftimi)

 
NONOGRAMI

SUDOKU "killer"

SUDOKU "më i madh se"

është më i madh se

KENKEN

 

"numri i njëjtë - shkronja e njëjtë"
KRIPTOGRAMI MOZAIKU

GOLFI  enigmatik 

shënoni 1 pikë;

2 pikë;

pikë;

shënoni 5 pikë.

1
DIZLANES

GOLFI 
enigmatik

ES

3
QEFSIKËTA

SKATIPËL PIKË
PLASTIKË 1

SPITAL 2
LAPSI 3

X 5

4
TIROUTATE

5
DEPIRMANAM

2
HARQATMA

Një goditje = 
Dy goditje = 
Tre goditje = 
Dështim = 

SHEMBULL

TABELA 1 2 3 4 5 GJITHSEJ
A
B
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MENSUR
MAMUTI

QYT. KU SH.S. 
U BË KAMPION 

I EVROPËS
(1977)

RRUGA
TREGU

-------------------
E PËRZË, 

E LARGON P PETË
(sh.)

ELEKTRO
MOTOR SULFUR

UJËVARRË 
NË AUSTRALI
------------------
KAÇAVIDA P KOHA

E LIRË

I  ANËS KU 
JETOJMË NE
-------------------
MUZIKANTI 
AMERIKAN, 

KADENA
I SH.T.

QYT. KU SH.S. 
U BË KAMPION 

I EVROPËS
(1983)

MASHKULL I 
DELES

------------------
NJERI
(arab.)

POROSI, 
KËSHILLË, 

REKOMANDIM

LINDJE
-------------------
QË PËRMBAN 

BOR

KRYEQYTETI 
I MAROKUT

MEDALJA E 
SH.S. E FITUAR 
NË DY LOJËRA 

OLIMPIKE
-------------------

G.U.

KOMPOZITORI 
HUNGAREZ 

FRANC

SULFUR
-------------------
TËRËSIA E 
MJETEVE 
(kuzhinore, 
shtëpiake...)

BANOR I 
OREGONIT

---------------------
REZE 

SWISS
LION

-------------------
FËLLIQJE, 
NDYERJE

(sh.)

G
ORG. AM. MBI 
STANDARD. E 
PRODHIMEVE
-------------------
E NGJYRËS 

BLU

I VË NË 
NJË VEND

GJUAJTJE
(ang.)

“ONTARIO”
------------------
EMRI E MB. I 
AKTORIT TË 
FAMSHËM 
ANGLEZ

KOHA
E LIRË

VEGËL PREJ 
ÇELIKU 

(i bihet me çekiç)
-------------------

SHIH 
FOTON

KURORE E PE-
RANDORËVE, 
ME GURË TË 

ÇMUAR

I VË SHALIN 
KALIT

GJERMANI
------------------
VENDLINDJA 

E SH.S. 

AMPER

TRIOJA
------------------

NJË 
ELEMENT 

KIMIK

LLOJ KAPUÇI, 
BERETA

-------------------
ATDHETARI 
PRISHTINA

H UDINE
------------------

MITËR, 
UTER

NJË SISTEM 
OPERATIV  I 
UINDOUSIT

PJESË E 
TRUPIT

(sh.)
-------------------

BARIUM

QENDËR-
SYNUESE

GJENDJE PA 
PUSHTET

--------------------
NDIKIM A TRE

NJËSI 
E VJETËR 

PËR 
SIPËRFAQE

MENDIMET 
QË LINDIN 

PËR TË KRYER 
NJË PUNË

PENGIM I NJË 
PUNE FSHE-

HURAZI
-------------------

PENALLTI

C ANGSTREM
-------------------

FRESKËT

FIZIKANTI 
ANGLEZ, 
MAJKËLL

------------------
SHTET NË 

SHBA

ISLAMIC 
RESEARCH 

FOUNDATION
-------------------

AUSTRI

E PANJOHURA
E PARË

M GAZI I UJIT 
QË VLON

-------------------
PEJË

KLUBI I 
KARATESË AZOT

REXHEP
...

ERDOGAN
------------------

GRAM

FIZIKANTI 
NJUTËN

-------------------
SUPERMEN

QË PËRHAPET 
ME JEHONË, 

ZË QË LËSHON 
TUNGULL 
TË HOLLË

DONALD
SATERLEND

FJALËKRYQI KLASIKKRIPTOGRAMI

SUDOKU "killer"NONOGRAM KENKENARUKONE

KAKURO

LA
B

IR
IN

TI
VI

ZA
TI

M
I

D
A

LL
IM

ET

TRANSFORMIMI

MOZAIKU

DOMINOJA ZBULIMI

MOSBARAZ.

MARGARIT.

DREJT.

GOLFI ENIGMATIK

PËR TË RINJTË

SUDOKU

SKANDI
MENSUR
MAMUTI

QYT. KU SH.S. 
U BË KAMPION 

I EVROPËS
(1977)

RRUGA
TREGU

-------------------
E PËRZË, 

E LARGONP
PETË
(sh.)

ELEKTRO
MOTORSULFUR

UJËVARRË 
NË AUSTRALI
------------------
KAÇAVIDAP

KOHA
E LIRË

I  ANËS KU 
JETOJMË NE
-------------------
MUZIKANTI 
AMERIKAN, 

KADENAI
SH.T.

QYT. KU SH.S. 
U BË KAMPION 

I EVROPËS
(1983)BUDAPESTI

MASHKULL I 
DELES

------------------
NJERI
(arab.)DASH

POROSI, 
KËSHILLË, 

REKOMANDIMUDHËZIM
LINDJE

-------------------
QË PËRMBAN 

BORORIENT
KRYEQYTETI 
I MAROKUT

RABAT
MEDALJA E 

SH.S. E FITUAR 
NË DY LOJËRA 

OLIMPIKE
-------------------

G.U.BRONZË
KOMPOZITORI 

HUNGAREZ 
FRANC

SULFUR
-------------------
TËRËSIA E 
MJETEVE 
(kuzhinore, 
shtëpiake...)S

BANOR I 
OREGONIT

---------------------
REZE OREGONAS

SWISS
LION

-------------------
FËLLIQJE, 
NDYERJE

(sh.)SL
GARNITURA

ORG. AM. MBI 
STANDARD. E 
PRODHIMEVE
-------------------
E NGJYRËS 

BLUANSI
I VË NË 

NJË VEND
IVENDOS

GJUAJTJE
(ang.)

KIK
“ONTARIO”

------------------
EMRI E MB. I 
AKTORIT TË 
FAMSHËM 
ANGLEZONT

KOHA
E LIRË

VEGËL PREJ 
ÇELIKU 

(i bihet me çekiç)
-------------------

SHIH 
FOTONDALTË

KURORE E PE-
RANDORËVE, 
ME GURË TË 

ÇMUAR

I VË SHALIN 
KALIT

SHALOJ
GJERMANI

------------------
VENDLINDJA 

E SH.S. D
AMPER

A
TRIOJA

------------------
NJË 

ELEMENT 
KIMIKTRESHI

LLOJ KAPUÇI, 
BERETA

-------------------
ATDHETARI 
PRISHTINABARETKA
HASAN

UDINE
------------------

MITËR, 
UTERUD

NJË SISTEM 
OPERATIV  I 
UINDOUSITNT

PJESË E 
TRUPIT

(sh.)
-------------------

BARIUMSUPE
QENDËR-
SYNUESE

GJENDJE PA 
PUSHTET

--------------------
NDIKIMA

TRE
NJËSI 

E VJETËR 
PËR 

SIPËRFAQE

MENDIMET 
QË LINDIN 

PËR TË KRYER 
NJË PUNË

PENGIM I NJË 
PUNE FSHE-

HURAZI
-------------------

PENALLTISABOTIM
CENTRIPETALE

ANGSTREM
-------------------

FRESKËTA FIZIKANTI 
ANGLEZ, 
MAJKËLL

------------------
SHTET NË 

SHBAFARADEJI
ISLAMIC 

RESEARCH 
FOUNDATION
-------------------

AUSTRIIRF
E PANJOHURA

E PARË

MERILEND
GAZI I UJIT 
QË VLON

-------------------
PEJËAVULLI

KLUBI I 
KARATESË

KK
AZOT

REXHEP
...

ERDOGAN
------------------

GRAMTAIP
FIZIKANTI 
NJUTËN

-------------------
SUPERMENISAK

QË PËRHAPET 
ME JEHONË, 

ZË QË LËSHON 
TUNGULL 
TË HOLLËTINGËLLUESE

DONALD
SATERLEND

DS

SUDOKU ">"

ISLANDEZ, TAMAHQAR, FATKEQËSI, AUTORITET, PARAMENDIM.

8     4   1
4  3   9 2  8
 1  5  7  3  
2 4 6  7  8   
         
  9  1  6 4 2
 2  7  8  6  
3  4 6   5  7
6   4     3

1PORTA

2TORBA

3TRUBA

4BARKU

5BUKLA

6KLUBI
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Nikolla LENA

Zejtaria shqiptare nuk ka hum-
bur akoma, ajo ruhet në disa pika
të rralla të vendit tonë. Por, Pazari
i Krujës është shembulli i vetëm
publik dhe i vizitueshëm që tërheq
me qindra vizitorë çdo ditë drejtë
produktit artistik të kësaj zejtarie.
Ky pazar është një veçanti dhe be-
fasi për turistët që vizitojnë qyte-
tin.

Të gjithë vizitorët më parë ka-
lojnë aty. Rrugica e gjatë si në kohë
të hershme është e mbushur me
produkte zejtarie si veshje tradi-
cionale, qilima e sixhade, punime
bakri e floriri, sende të vjetra dhe
simbole kombëtare apo të vetë qy-
tetit. 

Përpunimi i leshit të bagëtive,
mbetet akoma ekzistues dhe vazh-
don të ushtrohet, mbase nga brezi

i fundit familjar. Nga vendasit
njihet ndryshe me emrin Pazari i
Derexhikut. Ky pazar ka funksio-
nuar që prej kohës së Skënderbeut,
kur dyqanet e tij arrinin deri pranë
hyrjes së kalasë. Dyqanet i kanë
muret, tavanet dhe qepenat prej
druri. Këtu turistët kanë rast për të
blerë artikuj të ndryshëm të artiza-
natit si punime në argjend, bakër,

alabastër, qëndistari, bizhuteri, fi-
ligrame, qilima etj. Pazari është re-
stauruar në kuadër të 500 vjetorit
të lindjes së Skënderbeut. Ndriçim
Guni apo Çim Guni siç e thërrasin
në qytet, frikësohet për zanatçinjtë
dhe zanatet tradicionale se po
humbin.

“Të rinjtë e sotëm shkojnë
nëpër shkolla dhe marrin zanate

të tjera, ata nuk po e duan zanatin
e babës. Unë kam një djalë dhe po
mundohem t’i jap zanatin e lesh-
punuesit”, thotë Çimi disi i trish-
tuar. Dhe vërtetë, pranë tij qën-
dronte një djalë rreth të 20-tave
dhe po ndërtonte një qeleshe kru-
tane. “Më pëlqen zanati i babës
dhe po mundohem ta mësoj sa më
mirë atë”, u përgjigj ai. Vizitor të

shumtë hynin e dilnin nga tregu i
vjetër duke bërë Pazar me shitësit
apo duke mbajtur në dorë sendet
e blear.’

Projekti “Rigjallërimi dhe Për-
mirësimi i Zonës Turistike-Pazari i
Krujës”, i implementuar si një part-
neritet i Ministrisë së Zhvillimit Ur-
ban të Shqipërisë, Ministrisë së
Kulturës, Bashkisë Krujë dhe Fon-
dacionit Shqiptaro-Amerikan për
Zhvillim, ka sjell rifreskimin e
ndërtesave dhe objekteve arkitek-
turore rreth tij.

Çdo ndërhyrje që përfshin
projekti, duke filluar nga fasadat,
çatitë dhe kalldrëmi është bërë me
kujdes, duke ruajtur vlerën dhe
traditën e qytetit. Një tjetër veçan-
ti e krutanëve është dhe gatimi.
Ata kanë mënyrën e tyre të gati-
mit tradicional të mishit të
pjekur,të turshive, të pastërmave,
ëmbëlsirave por mbi të gjitha gati-
min e kabunisë me arra e rrush të
thatë. Të gjitha këto janë një atrak-
sion i fuqishëm për ta sjell një vizi-
tor në Krujë ku të mësoj historinë,
të njohë e të bëjë tregti në zejtari si
dhe të kënaqet me kuzhinën e pa-
stër e tradicionale të vendasve. 

(atsh)

PAZARI I VJETËR I KRUJËS 

Atje ku trashëgohet
akoma zejtaria shqiptare
Rrugica e gjatë si në kohë të hershme
është e mbushur me produkte zejtarie si
veshje tradicionale, qilima e sixhade,
punime bakri e floriri, sende të vjetra dhe
simbole kombëtare apo të vetë qytetit

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Raporti rreth të gjeturave në
lidhje me Marrëveshjen për de-
markacionin e kufirit me Malin e Zi,
pritet t’i procedohet Qeverisë së Ko-
sovës javën e ardhshme. Kryemini-
stri i Kosovës, Ramush Haradinaj e
ka njoftuar kabinetin qeveritar se
kryesuesi i Komisionit Shtetëror për
shënjimin e vijës kufitare, Shpejtim
Bulliqi i ka konfirmuar atij përfundi-
min e punës rreth gjetjeve në lidhje
me Demarkacionin. Haradinaj tha se
ka kërkuar nga Bulliqi që raportin t’ia
prezantojë Qeverisë në fillim të javës
tjetër, dhe më pas, Qeveria ta proce-
dojë në Kuvend. Pritjet janë që ba-
shkë me raportin e Komisionit, Qeve-
ria ta procedojë edhe Projektligjin

për ratifikimin e Marrëveshjes për
demarkacionin në Kuvend, në
mënyrë që ky institucion të marrë
vendim, nëse do ta ratifikojë apo
anulojë këtë marrëveshje. “Të gjetu-
rat e raportit, pra ia procedojmë Ku-
vendit. Sa na përket neve si Qeveri,
pas njohjes së materialit nuk na mbe-
tet shumë punë apo punë tjetër, pos
ta procedojmë në Kuvend”, ka dek-
laruar kryeministri Haradinaj. Ai nuk
e ka përjashtuar si mundësi që Qeve-
ria të njoftohet nga Komisioni Sh-
tetëror lidhur me gjetjet qysh të
hënën. Marrëveshja për demarkacio-
nin e kufirit me Malin e Zi është nën-
shkruar nga autoritetet e Prishtinës
dhe Podgoricës, në fund të gushtit të

vitit 2015, në Vjenë. E njëjta marrëve-
shje, ishte ratifikuar nga Kuvendi i
Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Ko-
sovës. Për ratifikimin e saj nevojiten
80 vota të deputetëve. Kjo marrëve-
shje, ishte rezultat edhe i punës së
Komisionit paraprak shtetëror për
shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufi-
rit shtetëror, që drejtohej nga Murat
Meha. Por, pas ardhjes në krye të Qe-
verisë së Kosovës, kryeministri Ra-
mush Haradinaj, i cili në legjislaturën
e kaluar kishte kundërshtuar ratifiki-
min e Marrëveshjes për demarkacion
me Malin e Zi, ka shkarkuar
përbërjen e Komisionit shtetëror për
shënjimin dhe mirëmbajtjen e kufi-
rit shtetëror, duke emëruar përbërje

të re me në krye Shpëtim Bulliqin.
Komisioni i ri ka nisur rishikimin e
gjithë procesit, për të gjetur gabimet
e pretenduara në Demarkacionin e
kufirit me Malin e Zi. Gjetjet e këtij
komisioni tani pritet të dalin në Ku-
vendin e Kosovës për diskutim. Ndry-
she, ratifikimi i Demarkacionit të ku-
firit me Malin e ZI, mbetet një nga
kushtet që Komisioni Evropian i ka
vënë Kosovës, në lidhje me avanci-
met e saj në procesin e liberalizimit të
vizave. Autoritetet ndërkombëtare,
kryesisht qarqet diplomatike nga Ua-
shingtoni dhe Brukseli, në disa raste
i kanë ftuar deputetët që ta rati-
fikojnë Demarkacionin në versionin
aktual.

Shërbimi Federal Informativ gjerman
për botën e jashtme, BND është gjithnjë
e më i shqetësuar për tendencat islamike
në Bosnjë-Hercegovinë. Këtë e deklarojnë
burime nga shërbimi i fshehtë, të cilat ci-
tohen në numrin e së martës të gazetës
Berliner Zeitung. Shërbimi i fshehtë ra-
portohet se po e kthen vëmendjen tek i
gjithë rajoni i brishtë i Ballkanit.  Për
shumë dekada, popullata myslimane e
Bosnjë-Hercegovinës ka përqafuar një in-
terpretim shumë liberal të fesë islame.
Por dallimet fetare u gjallëruan në proce-

sin e shpërbërjes së shtetit socialist në
vitet 1990 dhe që atëherë ndikimi i fesë në
rajon ka qenë në rritje. Bosnja po përbal-
let me një ndikim në rritje të shteteve të
Gjirit. Sipas raportit të së martës, Arabia
Saudite dhe shtete të tjera të Gji-
rit po investojnë shumë
para për të nxitur në
shoqërinë boshnjake
një doktrinë shumë
më strikte vahabi-
ste të drejtimit su-
nit të fesë islame.
Fondacione ba-
mirësie saudite
po pompojnë fon-
de në ndërtimin e
qendrave të faljes,
duke përfshirë edhe
Xhaminë e Mbretit Fahd në
Sarajevë, xhamia më e madhe
në Ballkan, e cila dominohet nga Vaha-
bitët. Qindra vetë nga Bosnja dhe shtete
të tjera me popullatë kryesisht myslima-
ne në rajon, Kosovë dhe Shqipëri kanë
shkuar vitet e fundit në Lindjen e Mesme
për t'u bashkuar me milicët xhihadistë.
Dy javë më parë, shefi i BND, Bruno Kahl

foli për lindjen e shteteve të dobëta në
rajon, të cilat mund të preken lehtë nga
luftërat civile dhe që mund t'u shërbejnë
terroristëve si zonë tërheqjeje ose zonë
operative. Në fjalën e tij në Fondacionin

e afërt me CSU, Hanns-Seidel Kahl
tha konkretisht: "Indeksi i

shteteve të brishta për
2016 ofron në këtë

kuadër një pamje
pak inkurajuese
nga vështrimi
gjerman. Në të,
shtete si Bosnjë-
Hercegovina, Sh-

qipëria, Serbia,
Maqedonia, Bjello-

rusia, Moldavia, Uk-
raina dhe Rusia gru-

pohen në kategoritë
Warning deri High Warning (pa-

ralajmërim deri paralajmërim i fortë)".
Kahl sqaroi më tej në fjalën e tij se kjo
nuk do të thotë se në këto vende ka pë-
suar kolaps sistemi shtetëror. Por se "me
sa duket ai gjithsesi nuk u përgjigjet stan-
dardeve të Evropës Perëndimore e Qen-
drore".

Me buxhet të shteti do
mbrohen të akuzuarit e
Gjykatës Speciale

Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për
mbrojtjen e qytetareve që mund të jenë pjesë e
akuzave nga dhomat e specializuara, duke mbu-
luar shpenzimet për mbrojtje juridike dhe finan-
ciare. Propozimi është bërë në mbledhjen e Qeve-
risë së Kosovës nga ministri i Drejtësisë, Abelard
Tahiri, i cili tha se Qeveria të shpreh gatishmëri për
mbrojtjen e qytetareve tanë që mund të jenë pje-
së e akuzave nga dhomat e specializuara. “Duhet
marrë veprime për mbrojtjen e qytetarëve me
qëllim që gjykimet të jenë të drejta dhe të paan-
shme. Mjetet financiare për mbulim të shpenzi-
meve për mbrojtje juridike dhe financiare. Po pro-
pozoj komisionin që do të merret me mbrojtjen e
këtyre personave. Konsideroj që Kosova nuk do ta
lë në momentin e fundit të marrë veprim. Duhet
të jemi te gatshëm tani e tutje”, tha ai.

Shërbimi i fshehtë gjerman i kthehet Ballkanit
Shërbimi Federal Informativ
gjerman, BND e ka
përqendruar vëmendjen
gjithnjë e më shumë në
Ballkan, veçanërisht në
Bosnjë-Hercegovinë, bën të
ditur Berliner Zeitung.
Shtetet e brishta të rajonit
janë shqetësim për BND

Demarkacioni
javën e
ardhshme 

Komisioni i ri ka
nisur rishikimin e
gjithë procesit,
për të gjetur
gabimet e
pretenduara në
Demarkacionin e
kufirit me Malin e
Zi. Gjetjet e këtij
komisioni tani
pritet të dalin në
Kuvendin e
Kosovës për
diskutim

Pritjet janë që bashkë me raportin e Komisionit, Qeveria ta
procedojë edhe Projektligjin për ratifikimin e Marrëveshjes për
demarkacionin në Kuvend, në mënyrë që ky institucion të marrë
vendim, nëse do ta ratifikojë apo anulojë këtë marrëveshje
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Në veri të Afganistanit, më
saktë në Mezar-i Sharif, është
hapur restoranti i parë vetëm
për gra. Në këtë vend gjenden
shumë restorante dhe kafene,
megjithatë, gratë nuk kanë pa-
sur objekt ku si meshkujt mund
të relaksoheshin. Restoranti
“Bano”, që do të thotë grua, u jep
mundësinë grave që në një vend
të kënaqen me ushqimin, bise-
dojnë, lexojnë libra, por edhe të
konsumojnë nargjile. Pronarja

e restorantit Zahra Parsa në një
deklaratë për AA tha se e ndjeu
se mungon një objekt i tillë në
qytet, prandaj vendosi ta hap re-
storantin për gra. Siç tha ajo, në
këtë restorant punojnë vetëm
gra. Restorantin në të shumtën e
rasteve e vizitojnë studentet, ku
njëra prej tyre, Rakiye Kurbani,
është vizitore e shpeshtë. Kur-
bani thekson se ndjehet komo-
de meqë edhe të punësuarit në
restorant janë vetëm gra. Për

çdo ditë vjen me shoqet pas
ligjëratave.

Ajo theksoi se është vështirë
të jesh grua në një vend ku ekzi-
stojnë shumë tema tabu, porse
ato kanë filluar të luftojnë për të
drejtat e tyre. Përveç kësaj, siç
theksoi, vendet e tilla japin sh-
presë për gruan afgane. Gratë në
Afganistan rreth katër dekada luf-
tojnë për të drejtat e tyre. Në
kohën e talebanëve grave u është
marrë e drejta e votës, si dhe e
drejta e punës në institucionet
shtetërore dhe radiotelevizione.
Me ardhjen e qeverisë së re në vi-
tin 2001, gruaja afgane sërish nuk
fitoi të gjitha të drejtat. Gratë në
Afganistan sot janë të ekspozua-
ra ndaj trysnive dhe abuzimeve
të ndryshme. Sipas të dhënave të
Komisionit të pavarur për të drej-
tat e njeriut në Afganistan, në vi-
tin 2017 janë regjistruar 3.778 ra-
ste të dhunës mbi gratë.

Mediat në Shtetet e Bashkuara
raportojnë se Shtëpia e Bardhë
planifikon të shkarkojë sekretarin
amerikan të Shtetit, Rex Tillerson,
dhe ta zëvendësojë atë me Mike
Pompeon, drejtor i Agjencisë Qen-
drore të Inteligjencës (CIA). Duke
cituar një zyrtar të lartë të admini-
stratës amerikane, The New York
Times tha e para se administrata e
presidentit Donald Trump mund
ta bëjë njoftimin “brenda javësh”.
The Associated Press, Reuters, Va-
nity Fair dhe organizata të tjera
lajmesh po ashtu raportuan për
mundësinë e largimit të Tillersonit
nga Departamenti i Shtetit, duke

cituar zyrtarë të paidentifikuar.
The New York Times tha se në
bazë të planit, senatori Tom Cot-
ton mund ta zëvendësojë Pom-
peon në krye të CIA-s. Pompeo
është ish-kongresist republikan
nga Arkansasi, i cili ka qenë mbë-
shtetës i fuqishëm i Trumpit. “Tani
për tani nuk ka njoftime në lidhje
me personelin”, tha Shtëpia e
Bardhë në përgjigje të raporteve.
“Sekretari Tillerson vazhdon të
udhëheqë Departamentin e Shte-
tit dhe i gjithë kabineti është i për-
qendruar në përfundimin e këtij
viti jashtëzakonisht të sukses-
shëm të administratës së presi-

dentit Trump”, tha zëdhënësja Sa-
rah Sanders. Zëdhënësja e Depar-
tamentit amerikan të Shtetit,
Heather Nauert, u tha gazetarëve
se shefi i stafit të Shtëpisë së
Bardhë, John Kelly, i ka siguruar
zyrtarët se raportet se Tillerson do
të zëvendësohet, nuk janë të vër-
teta. The New York Times tha se
nuk është e qartë nëse Trump e ka
dhënë miratimin përfundimtar
për ndryshimet, të cilat do të para-
qisnin riorganizim të madh të ad-
ministratës. Sipas mediave ame-
rikane, Trump e ka humbur
besimin te Tillerson, ish-shef ek-
zekutiv i gjigantit të energjisë

ExxonMobil Corp., i cili nuk ka pa-
sur përvojë të mëparshme diplo-
matike. Presidenti dhe sekretari i
Shtetit shpesh e kanë kundërsh-
tuar njëri-tjetrin në deklarata pu-
blike në lidhje me çështje të
mëdha ndërkombëtare. Mes tje-
rash, ata dallojnë në qasje ndaj

programit bërthamor të Koresë së
Veriut dhe atij të Iranit. Tillerson
po ashtu është akuzuar nga de-
mokratët dhe disa republikanë
për dobësimin e diplomacisë
amerikane, duke mos i mbushur
disa pozita të rëndësishme në De-
partamentin e Shtetit.

Departamentit Amerikan i Shte-
tit i ka përcjellë Shtëpisë së
Bardhë shqetësimet për shkak të
postimeve islamofobike në Twit-
ter të presidentit amerikan, Do-
nald Trump, të cilat mund të
shkaktojnë protesta kryesisht
përpara përfaqësive diplomatike
në vendet muslimane. Disa nga
zyrtarët e Departamentit Ame-
rikan të Shtetit të cilët kanë folur
për median amerikane, mësohet
se i kanë transmetuar informa-
cione Shtëpisë së Bardhë për po-
stimet në fjalë. Sipas kësaj, thek-
sohet se tre postimet me
përmbajtje islamofobike që
Trump ka ripostuar sërish nga
Twitteri kanë shkaktuar reagime
serioze veçanërisht në vendet
muslimane dhe se ka shqetësime
se këto reagime mund të shndër-
rohen si "protesta" tek konsullatat
dhe ambasadat amerikane. Pas
këtyre zhvillimeve, Departamenti
Amerikan i Shtetit iu ka dërguar
shkresa paralajmëruese përfaqë-
sive diplomatike në shumë ven-
de, duke u bërë të ditur që të jenë
në gatishmëri. Presidenti i SHBA-
ve, Trump, ri-postoi tre video isla-
mofobike të cila ishin postuar në
llogarinë Twitter të politikanes
britanike të krahut të djathtë ek-
strem Jayda Fransen, duke shkak-
tuar reagime në mbarë botën.
Edhe kryeministrja britanike,
Theresa May, reagoi ndaj Trump,
ndërsa kreu i Partisë Laburiste,
Corbyn tha: "Këto janë të neverit-
shme, të rrezikshme dhe kërcë-
nuese për shoqërinë tonë".

Tillerson do të zëvendësohet?

Postimet
islamofobike të
Trumpit shkaktojnë
reagime

Klienti vjedh 120 televizorë në hotele për katër muaj
Një burrë është arrestuar

pasi për katër muaj me radhë
ka vjedhur më shumë se 120
televizorë nga disa hotele në
Indinë Jugore. Policia vendase
ka thënë për BBC se stafi i hote-
leve kurrë nuk ka dyshuar në
Vasudev Nanaiah pasi ishte
mysafir “i ndershëm e me sjel-
lje të mirë”. Hajni Nanaiah ka
shkuar në hotele me një çantë
“shumë të madhe”, ka thënë

policia. Ai është kapur nga ka-
merat duke vjedhur një TV nga
një hotel në tetor ndërsa ishte
në liri me kusht kur u arrestua
prapë. Policia ka deklaruar se ai
ka nisur të vjedhë pak ditë pasi
ishte liruar nga burgu. Policia
ka deklaruar se nëse Nanaiah
kishte me vete ndonjë çantë e
cila nuk ja zinte TV, ai largohej
për tu kthyer prapë me një
çantë të madhësisë së TV.

Në Afganistan hapet 
restoranti i parë për gra

Restorantin në të
shumtën e rasteve e
vizitojnë studentet,
ku njëra prej tyre,
Rakiye Kurbani, është
vizitore e shpeshtë

Gratë në Afganistan sot
janë të ekspozuara ndaj
trysnive dhe abuzimeve

të ndryshme. 
Sipas të dhënave të

Komisionit të pavarur për
të drejtat e njeriut në

Afganistan, në vitin 2017
janë regjistruar 3.778

raste të dhunës mbi gratë 
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KONKURS PËR PUNËSIM NË UNIVERSITETIN “NËNË TEREZA” NË SHKUP 
Në bazë të nenit 22 paragrafi (1) pika 1, nenit 23, nenit 24, nenit 25, nenit 26 dhe nenit 27 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë numër 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 
33/15,72/15, 129/15, 167/15 dhe 27/2016) Universiteti “Nënë Tereza” shpall 

KONKURS PUBLIK 
për punësim të 8 (tetë) personave në kohë të pacaktuar edhe atë: 

 
1. UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT PËR FINANCA, KONTABILITET, INVESTIME DHE 

ZHVILLIM – (1) përmbarues;  
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

- Niveli i kualifikimeve VI  sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi 
të fituara sipas SETK-së (EKTS), ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e shkencave 
juridike, shkencave ekonomike dhe shkencave organizative dhe menaxhment; 

- Së paku pesë vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku dy vite  në pozitë udhëheqëse 
në sektorin publik, përkatësisht së paku tetë vite përvojë pune në profesion prej të cilave së paku 
tre vite në pozitë udhëheqëse ne sektorin privat;  

- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;  
- Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze, gjermane, frënge), 

edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur ndërkombëtarisht të lëshuar nga 
testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, 
përkatësisht IELTS me 5-6 poenë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose 
TOEFEL PBT së paku 500 pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 
60 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose GETE Sertifikat, Test DAF. 
 
Shuma neto e pagës bazë arrin deri 36.558 denarë. 
 

2. UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT PËR ARSIM DHE SHKENCË – (1) përmbarues; 
 

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme: 
- Niveli i kualifikimeve VI  sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi 

të fituara sipas SETK-së (EKTS), ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e shkencave 
shoqërore, shkencave matematiko – natyrore dhe shkencave tekniko – teknologjike; 

- Së paku pesë vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku dy vite  në pozitë udhëheqëse 
në sektorin publik, përkatësisht së paku tetë vite përvojë pune në profesion prej të cilave së paku 
tre vite në pozitë udhëheqëse ne sektorin privat;  

- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;  
- Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze, gjermane, frënge), 

edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur ndërkombëtarisht të lëshuar nga 
testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, 
përkatësisht IELTS me 5-6 poenë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose 
TOEFEL PBT së paku 500 pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 
60 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose GETE Sertifikat, Test DAF. 
 
Shuma neto e pagës bazë arrin deri 36.558 denarë. 
 
 

3. UDHËHEQËS I DEPARTAMENTIT PËR MËSIM TË PËRJETSHËM – (1) përmbarues; 
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

- Niveli i kualifikimeve VI  sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi 
të fituara sipas SETK-së (EKTS), ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e shkncave juridike, 
shkenca e letërsisë, shkenca e gjuhës, ose edukim; 

- Së paku pesë vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku dy vite  në pozitë udhëheqëse 
në sektorin publik, përkatësisht së paku tetë vite përvojë pune në profesion prej të cilave së paku 
tre vite në pozitë udhëheqëse ne sektorin privat;  

- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;  
- Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze, gjermane, frënge), 

edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur ndërkombëtarisht të lëshuar nga 
testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, 
përkatësisht IELTS me 5-6 poenë, FCE, BEK V, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose 
TOEFEL PBT së paku 500 pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 
60 pikë, ose DELF, TCF, TEF, ose GETE Sertifikat, Test DAF. 
 
Shuma neto e pagës bazë arrin deri 36.558 denarë. 
 

4. UDHËHEQËS I NJËSISË PËR E – INDEKS – (1) përmbarues; 
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

- Niveli i kualifikimeve VI  sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi 
sipas SETK-së (EKTS-së), ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e teknikës kompjuterike 
dhe informatikës dhe shkenca mbi gjuhën (linguistikë) 

- Së paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit në vend pune në 
sektorin publik, përkatësisht së paku gjashtë vite përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 
dy vite në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;  

- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
- Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze, gjermane, frënge), 

edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur ndërkombëtarisht të lëshuar nga 
testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës ALTE të testatorëve europian të nivelit B1 të CEFR, 
përkatësisht IELTS me 3,5 - 4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me 
së paku 450 pikë, TOEFEL CBT me së paku 135 pikë, ose TOEFEL IBT me së paku 45 pikë, 
ose DELF, TCF, TEF ose GETE Sertifikat. 
 
Shuma neto e pagës bazë arrin deri 28.778 denarë. 

5. UDHËHEQËS I NJËSISË PËR FURNIZIME PUBLIKE – (1) përmbarues;  
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

- Niveli i kualifikimeve VI  sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi 
sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e menaxhimit dhe administrimit public, 
shkecave juridike ose shkencave ekonomike; 

- Së paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit në vend pune në 
sektorin publik, përkatësisht së paku gjashtë vite përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 
dy vite në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;  

- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
- Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze, gjermane, frënge), 

edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur ndërkombëtarisht të lëshuar nga 
testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës ALTE të testatorëve europian të nivelit B1 të CEFR, 
përkatësisht IELTS me 3,5 - 4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me 
së paku 450 pikë, TOEFEL CBT me së paku 135 pikë, ose TOEFEL IBT me së paku 45 pikë, 
ose DELF, TCF, TEF ose GETE Sertifikat; 

- Vërtetim për provimin e dhënë për person për furnizime publike. 

Shuma neto e pagës bazë arrin deri 28.778 denarë.  
6. UDHËHEQËS I NJËSISË PËR MENAXHIM ME BURIMET NJERËZORE – (1) përmbarues;  

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme: 
- Niveli i kualifikimeve VI  sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi 

sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e shkencave organizative dhe 
menaxhmentit, shkencave juridike ose shkenca mbi gjuhën (linguistikë); 

- Së paku katër vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku një vit në vend pune në 
sektorin publik, përkatësisht së paku gjashtë vite përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 
dy vite në pozitë udhëheqëse në sektorin privat;  

- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
- Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze, gjermane, frënge), 

edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur ndërkombëtarisht të lëshuar nga 
testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës ALTE të testatorëve europian të nivelit B1 të CEFR, 
përkatësisht IELTS me 3,5 - 4,5 pikë, PET, BEK P, BULATS ose APTIS ose TOEFEL PBT me 
së paku 450 pikë, TOEFEL CBT me së paku 135 pikë, ose TOEFEL IBT me së paku 45 pikë, 
ose DELF, TCF, TEF ose GETE Sertifikat; 
Shuma neto e pagës bazë arrin deri 28.778 denarë. 

7. KËSHILLTAR PËR PUNË TË PËRGJITHSHME DHE NORMATIVO JURIDIKE  - (1) 
përmbarues 
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

- Niveli i kualifikimeve VI  sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi 
sipas ECTS, ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e shkencave juridike, shkencave 
organizative dhe menaxhmentit ose edukim; 

- Së paku tre vjet përvojë pune në profesion; 
- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
- Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze, gjermane, frënge), 

edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur ndërkombëtarisht të lëshuar nga 
testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës ALTE të testatorëve europian të nivelit 2 të CEFR, 
përkatësisht KET, IELTS me maksimum 3 pikë, BULATS, APTIS, ose TOEFEL PBT së paku 
400 pikë, TOEFEL CBT së paku 95 pikë, ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë, ose DELF, TCF, 
TEF, ose GETE Sertifikat.  
Shuma neto e pagës bazë arrin deri 25.405 denarë. 

8. AUDITOR KRYESOR I BRENDSHËM – (1) përmbarues;  
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme: 

- Niveli i kualifikimeve VI  sipas Kornizës maqedonase të kualifiimeve dhe së paku 240 kredi 
sipas ECTS ose të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e shkencave ekonomike ose shkencave 
organizative dhe menaxhmentit; 

- Së paku gjashtë vite përvojë pune në profesion prej të cilave së paku dy vite në pozitë 
udhëheqëse në sektorin publik, përkatësisht së paku dhjetë vite përvojë pune në profesion prej të 
cilave tre vite në pozitë udhëheqëse në sektorin privat; 

- Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
- Njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Europian (angleze, gjermane, frënge), 

edhe atë: përmes posedimit të çertifikatës së njohur ndërkombëtarisht të lëshuar nga 
testatorizyrtar europian, anëtare e shoqatës ALTE të testatorëve europian të nivelit B2 të CEFR, 
përkatësisht IELTS me 5-6 pikë, FCE, BEK B, ILEK, IKFE, BULATS ose APTIS ose TOEFEL 
PBT me së paku 500 pikë, TOEFEL CBT me së paku 175 pikë ose TOEFEL IBT së paku 60 
pikë ose DELF, TCF, TEF ose GETE Sertifikat, TestDAF; 

- Dëshmi për provimin e dhënë për auditor zyrtar i brendshëm ose Sertifikat të pranuar 
ndërkombëtarisht për auditor. 
Shuma neto e pagës bazë arrin deri 37.596 denarë. 
Kandidatët përveç kushteve të lartëpërmendura, duhet të plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme 
në vijim: 

- Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë 
- Në mënyrë aktive ta njeh(përdorë) gjuhën maqedonase; 
- Të jenë të moshës madhore; 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; 
- me vendim nga gjykata se nuk ka të shqiptuar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 

apo detyrës. 
Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i plotësojnë 
kushtet për të aplikuar. 
Kandidatët së bashku me fletëaplikimin duhet të dorëzojn edhe dëshmitë se i plotësojnë kushtet, 
në formë origjinale ose të vërtetuara nga noteri, edhe atë: 

1. Dëshmi mbi shtetësinë e Republikës së Maqedonisë 
2. Dëshmi e shëndetit të përgjithshëm për vendin e punës 
3. Vërtetim nga gjykata se nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo 

detyrës, 
4. Çertifikata / Diploma për nivelin e kryer arsimor në përputhje me kërkesat në konkurs; 
5. Dëshmi mbi përvojën e punës; 
6. Dëshmi për kryerje të punëve në nivel udhëheqës (vetëm për pozitat udhëheqëse – numrat rendor 

1,2,3 dhe 8); 
7. Dëshmi për njohje të gjuhëve të huaja në përputhje me kërksat në konkurs; 
8. Për vendin e punës me numër rendor 05 – Vërtetim për provimin e dhënë për person për 

furnizime publike; 
9. Për vendin e punës me numër rendor 08, Dëshmi për dhënien e provimit për auditor i brendshëm 

zyrtar ose Çertifikatë të pranuar ndërkombëtare për auditor. 
Orari i punës: 40 orë në javë, prej 08:30 deri 16:30 gjatë ditëve të javës, nga e hëna deri të 
premten. 
Me kandidatin e përzgjedhur do të firmoset kontrata e punës me kohëzgjatje të pacaktuar. 
Konkursi do të zgjasë pesë (5) ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit. 
Kushtet e parashtruara në konkurs, kandidatët duhet t'i përmbush në momentin e aplikimit. 
Nëse në konkurs paraqiten 200 kandidatë, zgjedhja do të bëhet brenda 45 ditëve, nga 201 deri në 
500 kandidatë, zgjedhja do të bëhet brenda 90 ditëve dhe më shumë se 500 kandidatë, zgjedhja 
duhet të bëhet brenda 120 ditëve, pas afatit për aplikim. 
Fletëaplikimet me dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen në një zarf të mbyllur në 
Universitetin "Nënë Tereza" në Shkup, në rrugën 12 Udarna Brigada 2a / katin e 6-të (zyra 606), 
me shënimin "konkurs për punësim në Universitet." 
Fletëaplikimet jo të plota dhe ata që nuk I dorëzojnë në kohën e duhur nuk do të merren 
parasysh. 
                                                                Universiteti "Nënë Tereza" në Shkup.
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Koha, e shtunë 2 dhjetor, 2017 

Bujar KURTAJ

Shkup, 1 dhjetor – Shkupi dhe Var-
dari do të përballen përsëri, pas
ndeshjes së 1/8 të finales së Kupës
së Maqedonisë, por kësaj radhe në
kuadër të Ligës së parë futbolli-
stike. Ndeshja mes dy rivalëve të
mëdhenj do të zhvillohet në sta-
diumin në Çair, në të cilën pritet një
“luftë” e madhe duke marr parasy-
sh se tre pikët u nevojiten të dyja
skuadrave. Favorit sigurisht se kon-
siderohen futbollistët e Vardarit,
por atë duhet ta dëshmojnë në fu-
shën e gjelbër, ku sigurisht se do ta
kenë rëndë duke marr parasysh se
futbollistët e Shkupit po luajnë
mirë sidomos në shtëpinë e tyre,
derisa bardhekaltërit nga tribuna
do ta kenë përkrahjen e madhe nga
tifozët e saj “Shvercerat Shkup”. At-
mosfera pas barazimit në ndeshjen
e parë për Kupë në kampin
bardhekaltër është shumë e mirë,

ndërsa futbollistët e kësaj skuadre
janë të mendimit se Vardari nuk do
ta ketë aspak lehtë dhe se të dielën
do të japin maksimumin që të ar-
rijnë rezultat pozitiv. “Jemi duke
luajtur lojë të hapur me të gjitha
ekipet, nuk na intereson emri i
kundërshtarit, cila do ekip të jetë
ne jemi të përgatitur dhe të gat-
shëm të luajmë lojën tonë karakte-
ristike. Sigurisht se shumë është
me rëndësi që tani edhe sulmi
është më aktiv dhe shënojmë më
shpesh. Mendoj se Vardari nuk do
ta ketë aspak lehtë ndaj nesh, ne
këtë e treguam edhe në ndeshjen e
Kupës së Maqedonisë ku ishim
shumë më afër fitores. Secili fut-
bollist që do ta fitojë besimin e traj-
nerit do të jep maksimumin nga
vetja dhe do të kërkojmë me çdo
kusht rezultat pozitiv nga kjo nde-
shje, pasi që për ne secila pikë ka
vlerë shumë të madhe”, deklaroi
shtylla e mbrojtjes së FC Shkupi,

Sedat Berisha. Ndryshe, Shkupi për
këtë përballje nuk do të mund të
mbështetet në shërbimet e Bunja-
min Shabanit dhe Husein Demirit. 

Kampioni vjeshtor Shkëndija
në cilësinë e nikoqirit do të pret
skuadrën e Pelisterit. Favorit abso-
lut për tre pikët janë djemtë e traj-
nerit Qatip Osmani, kundrejt një
skuadër e cila këtë sezon nuk është
në nivelin e njëjtë si në sezonin e
kaluar. Skuadra nga Manastiri me
vetëm 16 pikë gjendet në vendin e
parafundit duke rrezikuar rënien
nga elita e futbollit vendor. Ndry-
she, dëshira e futbollistëve kuqezi
është që sezonin ta mbyllin me fito-
re, megjithëse theksojnë se nuk do
ta kenë lehtë pasi Pelisteri me çdo
kusht do të kërkojë të arrin rezultat
pozitiv. “Kemi zhvilluar një gjysmë-
stinor shumë pozitiv dhe qëllimi
ynë është të mbyllim këtë etapë me
fitore dhe tre pikë. Jemi të vetëdij-
shëm se nuk do të jetë e lehtë pasi

Pelisteri është në pozitë të keqe në
tabakë dhe sigurisht shpresojnë të
nxjerrin rezultatin e dëshiruar.
Prandaj ne shikojmë ndeshjen si
një finale dhe do të hyjmë me për-
qendrim maksimal për të fituar
takimin. Kemi atmosferë shumë të
mirë, cilësia në këtë moment është
në anën tonë dhe e vetmja që
duhet të bëjmë është të realizojmë
në terren atë që do të kërkojë nga
ne stafi teknik”, deklaroi për ga-
zetën KOHA, i riu Shefit Shefiti.
Ndërkohë, në përballjet tjera spikat
përballja në Prilep mes Pobedës
dhe Renovës. Të gjitha ndeshjet e
javës së 18-të në LPFM-së do të
luhen në ora 13.00. 

Nuri Seferi zyrtarizoi kthimin e
tij në ring dhe ajo datë do të jetë 22
dhjetori i këtij viti. Por, “Tysoni” sh-
qiptar,  edhe pse dha lajmin e
shumë pritur, nuk e zbuloi kundër-
shtarin dhe detajet tjera. Derisa,
“IndeksOnline”, mëson se si kundër-

shtar boksieri shqiptar do ta ketë
gjeorgjianin, Gogita Gorgiladze. Më
datën 22 dhjetor në Hamburg të
Gjermanisë, shqiptari do ta ketë në
ring Gogitan. I riu, ka të zhvilluar 59
meçe, 36 fitore – 30 me “KO” dhe 20
humbje, 9 prej tyre me “KO”. Meçi i

fundit i 24-vjeçarit ishte kundër Ver-
ner Kreiskott (14 tetor), dhe e hum-
bi atë me pikë (115 -113, 115 – 113 dhe
119 – 109). Po ashtu Nuri Seferi pas
meçit të 22 dhjetorit do të përgati-
tet që të boksojë për një titull të
Evropës në kategorinë e rëndë.

LIGA E PARË, JAVA E 18 – SHKUPI PRET VARDARIN

Vardari nuk do ta ketë aspak lehtë
Me ndeshjen Shkupi –
Vardari që është derbi e
xhiros së 18-të,
vazhdojnë ndeshjet e
javës së 18-të në Ligën e
parë fubollistike të
Maqedonisë. Ndryshe,
kjo do të jetë edhe
xhiroja e fundit e
sezonit vjeshtor, ku prej
më herët KF Shkëndija
është shpall kampion
vjeshtor 

Mendoj se Vardari nuk do ta
ketë aspak lehtë ndaj nesh,
ne këtë e treguam edhe në
ndeshjen e Kupës së
Maqedonisë ku ishim
shumë më afër fitores. Secili
futbollist që do ta fitojë
besimin e trajnerit do të jep
maksimumin nga vetja dhe
do të kërkojmë me çdo
kusht rezultat pozitiv nga
kjo ndeshje, pasi që për ne
secila pikë ka vlerë shumë
të madhe

Sedat Berisha

Jemi të vetëdijshëm se nuk
do të jetë e lehtë pasi
Pelisteri është në pozitë të
keqe në tabakë dhe
sigurisht shpresojnë të
nxjerrin rezultatin e
dëshiruar. Prandaj ne
shikojmë ndeshjen si një
finale dhe do të hyjmë me
përqendrim maksimal për
të fituar takimin.

Shefit Shefiti

DYSHET:
A.PANDEV –  SILEKSI
RABOTNIÇKI –  SKOPJE
POBEDA –  RENOVA
SHKËNDIJA –  PELISTERI
SHKUPI –  VARDARI

Flamurtari e do në janar CuculinZbulohet kundërshtari i Seferit
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Koha
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Shkup, 1 dhjetor - Ardian Cuculi,
mbrojtësi i Shkëndijës është vënë
në shënjestër të Flamurtarit nga
Vlore, respektivisht nga trajneri i
saj Shpëtim Duro. Sipas gazetës
“Panorama Sport”, emri i mbrojtë-
sit Cuculi është një njohje e vjetër
e trajnerit Duro, i cili njeh me për-
pikmëri tregun e futbollistëve në
Maqedoni. Cuculi është një nga ti-
tullarët e Shkëndijës dhe vlerë-
sohet maksimalisht, mirëpo inte-
resimi i vlonjatëve dhe ecuria
pozitive e këtyre të fundit, që sy-
nojnë më së paku Evropën, mund

të jenë elemente të mjaftueshme
për futbollistin që të mendojë
transferimin që në merkaton e ja-
narit. Mbrojtësi 30-vjeçar e njeh
mjaft mirë kampionatin shqiptar,
që nga periudha kur ka qenë pjesë
e Partizanit të Duros në vitin 2014.
Ai është aktivizuar në 36 ndeshje
me të kuqtë dhe ka shënuar një
gol.
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Shitet urgjentisht shtëpi prej 220 m2 për 90 000 euro në Butel 1 me listë pronësore
oborr 400 m2 tel 076 490 644

AGJENCIA PËR PËRKRAHJE FINANCIARE NË BUJQËSI DHE ZHVILLIM RURAL 
  

 
Në bazë të nenit 7, alineja 9 të Ligjit për themelim të Agjencisë për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural (“Gazeta Zyrtare” e Republikës së Maqedonisë nr. 72/07, 5/09, 43/14,193/15 dhe 39/16), Agjencia për përkrahje financiare në 
bujqësi dhe zhvillim rural shpall  

 
T H I R R J E  P U B L I K E  n r .  2 / 2 0 1 7  

për dorëzimin e kërkesave për pagesën të mjeteve nga Programi për përkrahje financiare në peshkatari dhe akuakulturë për vitin 2017 
I. LËNDA E SHPALLJES  
 
Lënda e kësaj shpallje është ndarja e përkrahjes financiare për nënpikat nga masat në vijim: 
 
 

Masa2 Përkrahja financiare në akuakulturë Vlera maksimale e shpenzimeve të 
pranueshme 

Nënpika 
2.2 Përkrahja financiare për material peshkim  

- Deri më 300.000,00  denarë për 
shfrytëzues 
- 40%  e vlerës së të vegjëlve të 
furnizuar 

Nënpika 
2.3 

Përkrahje financiare për peshkun e prodhuar dhe 
të shitur në treg - 20,00  denarë /kg 

II. TË DREJTË PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE  
Të drejtë për shfrytëzimin e mjeteve sipas nënpikave kanë: 

Subjektet Nënpika
 Subjektet të cilat posedojnë leje për prodhimin e materialit për peshkim nga baseni i 

peshqve i dedikuar për shitje dhe që nuk kanë importuar material për peshkim dhe peshq të 
gjallë gjatë periudhës dhjetor 2016 – dhjetor 2017  për shumim të basenit personal me peshq 
 Për të vegjlit e furnizuar subjektet të cilat janë të regjistruara për veprimtari akuakulturë 

dhe janë të regjistruar në regjistër të ruajtësve të peshqve që është në Ministrinë e bujqësisë, 
pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave dhe kanë blerë të vegjlit nga subjektet që posedojnë leje 
për prodhim të materialit për peshkim nga basene të dedikuara për shitje  

2.2 

 Subjektet të cilat janë të regjistruara për veprimtari akuakulturë dhe janë të regjistruar në 
regjistër të ruajtësve të peshqve që është në Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së 
ujërave dhe nuk kanë importuar material për peshkim dhe peshk të gjallë në periudhën dhjetor 
2015- dhjetor 2016 nga lloji i peshqve për të cilin kërkojnë përkrahje financiare. 

2.3 

III. SHUMA E PËRKRAHJES FINANCIARE  
Mjetet nga nënpika 2.2 dedikohen për furnizim për materialin për peshkim. 
Mjetet nga nënpika 2.3 janë të dedikuara për peshk të prodhuar dhe të shitur në periudhën prej 1 nëntor 2016 deri më 31 
tetor 2017  
Mjetet nga nënpika 2.3 paguhen në mënyrë të shkallëzuar edhe atë: 
- për kilogram peshk të prodhuar  dhe shitur në basen të peshqve deri më 25 000 kilogram - 100 % prej 20,00 
denarë, 
- për kilogram peshk të prodhuar  dhe shitur prej 25 000 deri më 50 000 kilogram - 75 % prej 20,00 denarë 
- për kilogram peshk të prodhuar  dhe shitur në basen të peshqve prej 50 000 deri më 100 000 kilogram - 50 % 
prej 20,00 denarë dhe  
- për kilogram peshk të prodhuar  dhe shitur në basen të peshqve mbi 100 000 kilogram prodhim 25 % prej 20,00 
denarë. 
Shuma e vlerës të mbështetjes për kilogram peshk i prodhuar dhe i shitur do të jetë 20,00 denarë për kilogram  

IV. KUSHTET PËR SHFRYTËZIMIN E MJETEVE DHE DOKUMENTACIONI I CILI DUHET TË DORËZOHET 
Kërkesat për nënpikën e veçantë dorëzohen në origjinal. 
Kushtet të cilat dihet ti plotësojnë kërkuesit të mjeteve janë përcaktuar në Programin për përkrahje financiare në 
peshkatari dhe akuakulturë për vitin 2017 (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 192/2016, 165/2017 dhe 166/2017). 
Nëse në Agjenci dorëzohen më shumë kërkesa sesa ka mjete në disponim në pajtim me Programin për 
përkrahje financiare në peshkatari dhe akuakulturë për vitin 2017, Agjencia do tu japë përparësi atyre 
kërkuesve që kanë dorëzuar kërkesën e tyre më herët se të tjerët. 
V. MARRJA E FORMULAREVE DHE UDHËZIMEVE 
Formularët “Kërkesë për pagesë” së bashku me listën e dokumenteve të nevojshme dhe Udhëzimin e shfrytëzuesve 
mund të merret në ueb faqen e Agjencisë www.ipardpa.gov.mk 
Formularët e lartpërmendur mund të merren dhe drejtpërdrejtë në Agjenci çdo ditë pune prej ora 8:30 deri në ora 
16:30 në adresën: 

Agjencia për përkrahje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, 
Bul. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 20 

(ndërtesa e Makedonija Tabak blloku C) 
1000 Shkup 

VI. MËNYRA E DORËZIMIT TË DOKUMENTEVE 
Kërkesat e plotësuara për shfrytëzim të mjeteve nga Programi për përkrahje financiare në peshkatari dhe akuakulturë 
për vitin 2017 së bashku me tërë dokumentacionin e duhur dorëzohen në gjuhën maqedonase në zarf të mbyllur me 
shënim në këndin e majtë lart të anës së përparme të zarfit “MOS HAP” për Thirrjen publike nr. 02/2017 dhe shënimin e 
shifrës së nënpikës për të cilën dorëzohet kërkesa. Kërkesa mund të dorëzohet përmes postës ose personalisht në 
arkivin e Agjencisë. 
Nëse zarfi nuk është shënuar siç duhet, Agjencia nuk merr përgjegjësi për arritjen jo në kohë ose të pakompletuar, po 
hapjen e parakohshme të kërkesës. 
Afati i fundit për dorëzimin e kërkesave për pagim : 
  
1. Për Nënpikën 2.2 
- për kultivimin e peshqve në periudhë prej 01 shkurt deri 30 shtator 2017, afati fundit është 22 dhjetor 2017  
 
2. Për nënpikën 2.3 
- për peshkun e prodhuar dhe të shitur në periudhën prej 1 nëntori të vitit 2016 deri 31 tetor të vitit 2017, afati 
fundit është 22 dhjetor 2017 
 
Kërkesat e dorëzuara pas afatit të paraparë nuk do të merren në shqyrtim. 
Informata më të detajuara në kontakt telefonin (02) 3097-460 ose në kontakt e-mail adresë: 
ipardpa.info@ipardpa.gov.mk dhe në ueb faqen: www.ipardpa.gov.mk ose www.pa.gov.mk 
Kontakt: 
Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, Sektori për miratimin e pagesës. 
Telefoni: 02 3097 - 450, çdo ditë pune prej 08:30 deri në ora 16:30. 
E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

 
 

 
THIRRJE PUBLIKE PËR DORËZIMIN E 

FLETËPARAQITJEVE PËR ZGJEDHJE TË 
“SHKENCËTARI I RI MË I MIRË” PËR VITIN 2017  

 
Ndarjen e mirënjohjes e bën Kryetari i Republikës së Maqedonisë, si nxitje të 
mendimit shkencor dhe hulumtues të të rinjve në Republikën e Maqedonisë.  

 
Thirrja publike përfshinë të gjithë personat të cilët në vitin 2017 kanë mbushur 30 
vjet, dhe në punën e deritanishme shkencore kanë arritur rezultat të rëndësishme 

shkencore. 
 

Kandidatët të cilët paraqiten në këtë shpallje duhet të dorëzojnë dëshmi për 
plotësimin e një ose më shumë të kushteve të theksuara më poshtë: 

 
 Çmim ose mirënjohje për punën hulumtuese-shkencore; 
 Rezultate të publikuara nga puna hulumtuese-shkencore;  
 Aplikim të rezultateve nga hulumtimi shkencor për vitin 2017. 

 
Materialet e lartpërmendura së bashku me biografinë dhe certifikatën e 

shtetësisë së Republikës së Maqedonisë të dorëzohen në një kopje të shtypur 
dhe një kopje elektronike (CD). 

 
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të 

cilët i përmbushin kushtet për konkurrim. 
 

Dokumentet të dorëzohen deri tek Kabineti i Kryetarit të Republikës së 
Maqedonisë më së voni deri më 31.12.2017.  
 
 

 
 
 
 

      
Kabineti i Kryetarit të Republikës së Maqedonisë  

(Komisioni për “Shkencëtari i ri më i mirë”)  
 “Villa Vodno” 

Aco Karamanov 33 A 
MK - 1000 Shkup 

Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 alineja 7 e Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10,
18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 dhe 135/14) dhe në bazë të Vendimit nr. 12 10523 të datës 22.07.2016 nga
Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RM dhe Këshillit të shkollës pranë SHFP me shtëpi të nxënësve “Maca Gjorgieva” Veles, ka
sjellë vendim me numër arkivues 04 272/2 të datës 29.11.2017 për publikim të:

SHPALLJE
Për zgjedhje të Drejtorit të SHFP me shtëpi për nxënës “Maca Gjorgjieva Ovçarova” Veles

1. Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, kandidatët duhet të përmbushin kushtet e posaçme në vijim në
pajtim me nenin 128 të Ligjit për arsim fillor:
 Të kenë të mbaruar së paku arsimin sipëror
 Të përmbushin kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional
 Të kenë së paku pesë (5) vjet në institucion për punë edukativo arsimore
 Të kenë të dhënë provimin për drejtor
 Dokument për test psikologjik dhe test për integritet
2. Së bashku me fletëparaqitjen në lidhje me shpalljen dhe biografinë e shkurtë, kandidatët duhet të parashtrojnë edhe
dokumentet në vijim:
diplomë për arsim të mbaruar sipëror ose certifikatë për provime të dhëna;
certifikatë të shtetësisë;
certifikatë për evidencë penale – se nuk ka aktakuzë që është futur në fuqi ligjore, as nuk është sjellë vendim jo në fuqi
gjyqësore;
certifikatë të mjekut;
dëshmi për stazh të punës në veprimtari edukativo arsimore;
dëshmi për njohje të gjuhës maqedonase në formën e saj me shkrim dhe me gojë;
certifikatë për provim të dhënë për drejtor;
program për punë për periudhë prej 4 vjet;
dokument për test psikologjik dhe test për integritet.

3. Orari i punës së Drejtorit është prej ora 07:30 deri në ora 15:30. Orët e punës në javë janë 40. Pagesa e Drejtorit është
26.760,00 denarë.
4. Shpallja do të publikohet në shtypin ditor dhe do të zgjasë 8 ditë pune, duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin
ditor.
5. Dokumentet e arritura do t’i shqyrtojë Komisioni i formuar prej tre anëtarëve të zgjedhur nga Këshilli i shkollës.
6. Afati në të cilin do të realizohet zgjedhja është 10 ditë nga dita e sjelljes së propozim kandidatëve deri në Ministrinë e Arsimit
dhe Shkencës së RM.
7. Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen përmes postës deri te Këshilli i shkollës së SHFP
“Maca Gjorgjieva Ovçarova”, rr. “Ivo Llolla Ribar” nr. 4 – Veles, ose personalisht në arkivin e shkollës.
8. Dokumentet duhet të jenë në origjinal ose vërtetim noterial të origjinalit. Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara
pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit.
Informacione më të detajuara në numrin e telefonit 043 /231987

Këshilli drejtues
pranë SHFP “Maca Ovçarova” Veles  

Në bazë të nenit 19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës në SHMMQSH “D r Paçe
Karagjozov”, Komisioni për grumbullimin e ofertave, publikon

KËRKESË
Për grumbullimin e ofertave për realizim të ekskursionit përfundimtar për nxënësit për vitin shkollor 2017/2018

SHMMQSH “D r Paçe Karagjozov” organizon ekskursion përfundimtar për nxënësit për vitin shkollor 2017/2018.
Realizimi i ekskursionit është në pajtim me Programin për realizim të ekskursioneve shkollore për vitin shkollor

2017/2018.
Ekskursioni planifikohet të realizohet në muajin prill të vitit 2018.
Ofertuesit të cilët janë të interesuar për pjesëmarrje në procedurë informatat më të hollësishme mund ti marrin

në dokumentacionin tenderues, i cili mund të merret çdo ditë pune prej ora 08.00 deri në ora 15.00 në Arkivin e
SHMMQSH “D r Paçe Karagjozov”, rr. 50 ta Divizija 2A Shkup.
Afati për dorëzimin ofertave: 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes.

Nga Komisioni



21SPORT
Koha, e shtunë 2 dhjetor, 2017 

I intervistuar nga “Sky Sport”,
për specialen “Zotërinjtë e futbol-
lit” Zlatan Ibrahimoviç ka përshk-
ruar karrierën e tij të gjatë, duke u
ndalur në fillesat e tij, aq shumë
të vështira, mes sakrificave dhe
vështirësive ekonomike, si djali i
emigrantëve. “Jam rritur me ba-
bin tim. Ai punonte shumë për të
na mundësuar jetesën. Frigorife-
ri ynë nuk ishte asnjëherë plot,
nuk kishim shumë për të ngrënë.
Për shembull, kur shkonim në tur-
ne për të luajtur me të rinjtë në
Gjermani bashkë me skuadrën e
të rinjve, duhej t’i kërkoja 3000

korona babait tim. Atëherë ai
çfarë bënte? Më jepte mua atë
shumë parash dhe nga ana tjetër
nuk paguante qiranë e shtëpisë
për një muaj, vetëm që të më dër-
gonte mua të luaja në këto turne,
sepse ai bënte gjithçka që mundej
dhe më jepte mua të gjitha alter-
nativat që ekzistonin”, rrëfen Ibra.
Sulmuesi shtatlartë rrëfen vitet e
para të vështira te Malme. “Kur
mbërrita te Malme nuk u pranova
nga shokët dhe ambient përreth,
sepse kisha një emër të huaj. Më
pas skuadra ra nga kategoria dhe
shumë futbollistë u larguan.

Ndaj, klubi ishte i detyruar të për-
dorte të rinjtë, që ishin të fortë,
pasi kishin fituar gjithçka në kam-
pionatin suedez të të rinjve. Unë
nuk isha titullar, aktivizohesha
nga bankina, por akoma nuk isha
pranuar dhe mirëpritur. Më pas
erdhi një trajner, Roland Ander-
son, që pa një ndeshjen time te
U-20 dhe drejtuesit e klubit më
thanë: ‘Nesër, trajneri i ekipit të
parë dëshiron të të shohë’.
Mendova mos kisha bërë
ndonjë gabim të rëndë.
Përkundrazi, Anderson
më tha ‘Boll më luajte
me të rinjtë, tani duhet
të përballesh me të rri-
turit’. Më në fund ki-
sha gjetur një person
që besonte te unë. Kë-
shtu që përfitova nga
rasti, e shfrytëzova
shansin dhe arrita të
dominoj totalisht”,
përfundon kujtimi
i Ibrahimoviç
për rininë e
tij të vësh-
tirë.

ZLLATAN IBRAHIMOVIÇ RRËFEN FILLIMIN E TMERRSHËM

Mes varfërisë dhe diskriminimit 
“Kur mbërrita te
Malme nuk u pranova
nga shokët dhe
ambient përreth,
sepse kisha një emër
të huaj. Më pas
skuadra ra nga
kategoria dhe shumë
futbollistë u larguan.
Ndaj, klubi ishte i
detyruar të përdorte të
rinjtë, që ishin të fortë,
pasi kishin fituar
gjithçka në
kampionatin suedez
të të rinjve. Unë nuk
isha titullar,
aktivizohesha nga
bankina, por akoma
nuk isha pranuar dhe
mirëpritur”, rrëfen Ibra

 Në bazë të nenit 123,125,131 dhe 135 të Ligjit për Arsim të Lartë ("Gazeta Zyrtare" nr. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/10, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 
20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16  127/16), Statutit të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup dhe të Rregullores për kriteret dhe procedurat për zgjedhje në thirrjen mësimore-shkencore dhe të 
bashkëpunëtorit (asistent-doktorant),në Universitetin "Nënë Tereza" në Shkup,Këshillit të Rektoratit në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, shpall: 

KONKURS 
Për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore – shkencore dhe asistent - doktorant të fakulteteve në përbërje të Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup 

 
Shpallet Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet 
mësimore –shkencore në kohë të pacaktuar edhe atë asistent- doktorant 
në: 
A. Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë Universitetit 
“Nënë Tereza” në Shkup. 
A.1 Programi studimor AKRITEKTURË DHE DIZAJN 

1. Zgjedhje e një mësimdhënësi nga fusha arsimore - shkencore 
PROJEKTIM ARKITEKTONIK DHE DIZAJN (20100 nga 
Klasifikimi i lëmive, fushave dhe fushave shkencore - 
hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

A.2 Programi studimor:NDËRTIMTARI- KONSTRUKTIVE 
1. Zgjedhje e një asistenti -doktoranti nga fusha arsimore - 

shkencore MATERIALE NDËRTIMORE (20700) nga 
Klasifikmi  i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese 
sipas klasifikimit të Fraskatit) 

B. Fakultetin e shkencave të Informatikës në përbërje të Universitetit 
“Nënë Tereza” në Shkup. 
B.1 Programi studimor  INFORMATIKË – PROGRAMIM 

1. Zgjedhje e një asistenti-doktoranti nga fusha arsimore - 
shkencore SISTEMET DHE INTELIGJENCA ARTIFICIALE 
(21205 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore 
- hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 

B.2 Programi studimor: INFORMATIKË – ARSIMORE  
1. Zgjedhje e një mësimdhënësi nga fusha arsimore - shkencore 

BAZA E TË DHËNAVE (21203) nga Klasifikimi i lëmive, 
fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të 
Fraskatit) 

2. Zgjedhje e një asistenti -doktoranti nga fusha arsimore - 
shkencore BAZA E TË DHËNAVE (21203) nga Klasifikimi i 
lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas 
klasifikimit të Fraskatit) 

C. Fakulteti i Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” 
në Shkup. 
C.1 Programi studimor: SISTEMET ELEKTRO-ENERGJETIKE  
1. Zgjedhje (rizgjedhje)  e një mësimdhënësi nga fusha arsimore – 
shkencore MATEMATIKA (10900 nga Klasifikimi i lëmive, fushave 
dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 
2. . Zgjedhje (rizgjedhje)  e një asistenti-doktoranti nga fusha arsimore 
– shkencore ELEKTROTEKNIKË (20200 nga Klasifikimi i lëmive, 
fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të 
Fraskatit) 
C.2 Programi studimor: EKONOMIA E APLIKUAR DHE 
NDËRMARËSI  

1. Zgjedhje (rizgjedhje)  një mësimdhënësi nga fusha arsimore – 
shkencore TEORIA E EKONOMISË (50300 nga Klasifikimi i lëmive, 
fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të 
Fraskatit) 
Ç . Fakulteti i Shkencave Teknologjike në përbërje të Universitetit 
“Nënë Tereza” në Shkup. 
Ç.1 Programi studimor: TEKNOLOGJIA USHQIMORE 
1 . Zgjedhje e një mësimdhënësi nga fusha arsimore – shkencore 
TEKNOLOGJIA USHQIMORE (41400 nga Klasifikimi i lëmive, 
fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të 
Fraskatit) 
 
2. Zgjedhje (rizgjedhje)  e një mësimdhënësi nga fusha arsimore – 
shkencore KIMIA ANALITIKE (10702 nga Klasifikimi i lëmive, 
fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të 
Fraskatit). 
3. Zgjedhje (rizgjedhje)  e një mësimdhënësi nga fusha arsimore – 
shkencore MIKROBIOLOGJI (41402) dhe TEKNOLOGJIA 
USHQIMORE (41400 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 
shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 
4. Zgjedhje (rizgjedhje)  një mësimdhënësi nga fusha arsimore – 
shkencore KIMI (10700 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 
shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit) 
D.Fakulteti i Shkencave Sociale në përbërje të Universitetit “Nënë 
Tereza” në Shkup. 
D.1Programi studimor: SHKENCA POLITIKE DHE PUNË 
SOCIALE  
1 . Zgjedhje (rizgjedhje) e  një mësimdhënësi nga fusha arsimore – 
shkencore SOCIOLOGJIA E KOMUNIKIMIT DHE INFORMIMIT 
MASIV ( 51122 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 
shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 
2. Zgjedhje e një mësimdhënës nga fusha arsimore – shkencore PUNË 
SOCIALE( NË SHËNDETËSI, ARSIM, MBROJTJE SOCIALE , 
TJETËR(51203) dhe  MENAXHIM NË SHËNDETËSI (50617 nga 
Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas 
klasifikimit të Fraskatit). 
2. Zgjedhje e një asistenti -doktoranti nga fusha arsimore – shkencore 
SISTEMET E MBROJTJES SOCIALE (51204) nga Klasifikimi i 
lëmive, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit 
të Fraskatit). 
 
D.2 Programi studimor: STUDIME EVROPIANE ( NË GJUHËN 
ANGLEZE) 

1. Zgjedhje e një asistenti-doktoranti nga fusha arsimore – shkencore 
SHOQËRITË CIVILE, PARTITË POLITIKEDHE GRUPET E INTE-
RESIT (50703) dhe TË TJERË ( 50710 nga Klasifikimi i lëmive, fush-
ave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 
D.3 Programi studimor: SPORT DHE SHKENCAT E SOPRTIT 
1. Zgjedhje e një mësimdhënësi nga fusha arsimore – shkencore 
KINEZIOLOGJIA FUNDAMENTALE (50400 dhe  KINEZIOLO-
GJIA E APLIKUAR (50401 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe 
sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 
DH. Kushtet dhe kriteret për zgjedhje  
Kandidatët pos kushteve te përgjithshme duhet të plotësojnë edhe 
kriteret dhe kushtet që parashihen  në Ligjin e Arsimit të lartë dhe 
Rregulloren për kriteret dhe procedurat për zgjedhje në thirrjen 
mësimore-shkencore, tituj shkencor, thirrjet mësimdhënës - profesional 
dhe bashkëpunëtor  dhe asistent-doktorantë në Universitetin “Nënë 
Tereza” në Shkup. 
Kandidatët janë te obliguar të dorëzojnëdokumentet në vijim: 
 Fletëparaqitje për pjesëmarje në konkurs 
 Biografi e shkurtër  
 Dëshmi për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe te veçanta 
 Lista e punimeve shkencore dhe profesionale  (një kopje e 

punimeve); dhe 
 Vendim nga zgjedhja e mëparshme në thirrjen shkencore - 

arsimore 
Orari i punës do të  përcaktohet në përputhje me fondin e orëve dhe 
aktet e Universitetit. 
Shuma e pagës bazë neto për pozitat e deklaruara është në përputhje me 
aktet e Universitetit,angazhimi i mësimor i mësimdhënësit dhe asistent-
doktoranti në semestër dhe titulli shkencor – arsimor  në të cilën është 
bërë zgjedhja arrin prej 22.831 deri 34.446 denar. 
Konkursi zgjat pesë(5) ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit. 
Fletëparaqitjen me dokumentet e nevojshme, kandidatët duhet t'i 
dorëzojnë në hapësirat e Universitetit "Nënë Tereza" në Shkup, rr."12 
Brigada e Maqedonisë" nr. 2-a /kati VI (kati VI) (me shënimin: 
Konkurs për mësimdhënës në të gjitha thirrjet arsimore-shkencore të: 

A. Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës 
B. Fakulteti i Shkencave të Informatikës 
C. Fakulteti i Shkencave Teknike 
D. Fakulteti i Shkencave Teknologjike  
E. Fakulteti i Shkencave Sociale  në përbërje të Universitetit 

“Nënë Tereza” në Shkup 
Fletëaplikimet jo të plota dhe ata që nuk i dorëzojnë në kohën e 
duhur nuk do të merren parasysh. 

Publicitet
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Në Spanjë, zërat mbi një
transferim të mundshëm të
Mauro Ikardit tashmë janë
çmendur fare. Kësaj here bëhet
fjalë njëherësh për Real Madrid
dhe Lionel Messi. Ky i fundit, si-
pas raportimeve të “Don Balon”
ka vendosur të fusë shkopinjtë

në rrota me qëllim që të evitojë
realizimin e një transferimit të
mundshëm të argjentinasit të In-
terit, te ekipi Los Blancos. Ngja-
son si një prej atyre zërave që më
pas protagonistët i përgënjesh-
trojnë, por jo kësaj here, pasi me-
dia spanjolle zbulon se ylli
argjentinas i Barcelonës ka te-
lefonuar Ikardin për nuk duhet
ta shohë përkrah Kristiano Ro-
naldos. “Messi e di që shoku i tij i
kombëtares do të përforconte
Realin dhe nuk dëshiron që kjo të
ndodhë. Ja pse e ka telefonuar
duke tentuar që të ndërhyjë në
tratativat potenciale. Nuk dëshi-

Filipe Kutinjo mbetet objektivi i Barcelonës
për merkaton dimërore, që hapet më 1 janar.
Teknikët e Barcelonës këmbëngulin në nevojën
për ta afruar mesfushorin brazilian, por Liverpu-
li nuk do t’ua bëjë të lehtë. Anglezët do të ndjekin
të njëjtën ide si verën e kaluar, kur bënë gjithçka
të mundur për ta mbajtur në “Anfield” brazilia-
nin ndërkombëtar. “Sport” dhe “Mundo Deporti-
vo” ndjekin të njëjtën udhë: e para shpjegon
“operacionin” dhe e lë atë “të ekspozuar”. “Midis
130 dhe 150 milion eurosh” dhe një variabël prej
“14 milionë euro për lojtarin”, i cili “do të detyrojë
tre lojtarë të largohen, në mënyrë që të mos
shkaktojë probleme në faturën e pagave”. “Mun-
do Deportivo” tregon se çmimi i Kutinjo është 145
milionë euro, shumë me të cilën Liverpuli e vlerë-
sonte brazilianin para interesit të Barcelonës.

Kutinjo
vlen 
145 mln
euro

Messi ndalon
Ikardin të
transferohet
te Reali

Media spanjolle “Don
Balon” zbulon se ylli
argjentinas i Barce -
lonës ka telefo nuar
Ikardin për nuk duhet
ta shohë përkrah
Kristiano Ronaldos

Komunikimi mes
dy argjentinasve
është përgjithë -
sisht i rrjedhshëm,
kështu Leo ka
qartësuar se nuk
dëshiron ta shohë
te Reali. Ikardi nuk
mund të premtojë
asgjë, sepse e dinë
që në futboll
gjërat ndryshojnë
nga njëri moment
në tjetrin

ron ta shohë Ikardin të vesh me
fanellën e bardhë, e konsideron
bashkëkombësin e tij si njërin
prej më të mirëve në botë në ro-
lin e tij dhe e di në mënyrë per-
fekt se do të ishte një përforcim
luksi për Zidanin. Komunikimi
mes dy argjentinasve është
përgjithësisht i rrjedhshëm, kë-
shtu Leo ka qartësuar se nuk dë-
shiron ta shohë te Reali. Ikardi
nuk mund të premtojë asgjë, se-
pse e dinë që në futboll gjërat
ndryshojnë nga njëri moment në
tjetrin. E sigurt është që do të ish-
te i lumtur nëse Messi e merr me
vete te Barça”, citon ‘Don Balon’.

Publicitet

Sulmuesi i Milanit, portugezi Andre Sil-
va, është kthyer në radarin e gjigantit an-
glez, Arsenalit. Sipas mediumit Le 10 Sport,
klubi italian e ka mposhtur Arsenalin në
garën me ofertën 38 milionë eurosh për
nënshkrimit e sulmuesit portugez gjatë
verës, por ai ende nuk ka shënuar një gol në
ligë për klubin e tij të ri. Topçinjtë janë ende
të interesuar në lojtarin, i cili mund të lar-
gohet në muajin e ardhshëm, pra gjatë afa-
tit të janarit, pas emërimit trajner të Genna-
ro Gattusos. “Ai është një lojtar me kualitete
të mëdha dhe është gjithashtu shumë i ri”,
ka thënë fillimisht Gattuso për Silvan. “Unë
mendoj se ai ka një vlerësim të mirë në tre-
gun e transferimeve. Ai mund të shitet me
lehtësi, veçanërisht pasi nuk e kam parë atë
të një ose dy herë që një kohë të gjatë”, për-

fundoi trajneri italian. Komentet e Gattusos
do të kenë vënë në alarm të kuq admiruesin
afatgjatë të sulmuesit portugez, Arsene
Venger. Kështu, Arsenali pritet të bëj një
ofertë në drejtim të ish-sulmuesit të Portos
gjatë afatit kalimtar dimëror. 

Gattuso aludon në largimin e Silvas

Saktësisht, në mënyrë shumë precize, në çdo merkato të futbollit, emri i ish-fut-
bollistit të Interit, Mateo Kovaçiç, tashmë një prej yjeve rezervë të Real Madri-

dit, përflitet për një transferim të mundshëm në kampin kuqezi të Milanit, i për-
caktuar në çdo rast si një objektiv i klubit të “Djajve”, por më pas

kurrë nuk është bërë pjesë e tratativave zyrtare. Pikërisht në
lidhje me këtë çështje ka folur drejtori i përgjithshëm i

Real Madrid, Angel Sançez, i cili në mikrofonin e të
përditshmes kroate, “Sportske Novosti” u shpreh
mbi të ardhmen e futbollistit 23-vjeçar. “Mateo nuk

është në shitje dhe ne nuk do ta lëshojmë kurrë
atë. Nëse do të mbërrinte ndonjë ofertë në janar,

do t’ia kthejmë pas ofertuesit. Gjatë verës së fun-
dit kemi pasur shumë kërkesa, por jo nga Milani. Është

një djalosh inteligjent dhe e di në mënyrë perfekt se
do të kishte luajtur si titullar në çdo klub që e ka

kërkuar, por është gjithashtu i ndërgjegjshëm
për faktin që ne besojmë tek ai për të ardhmen”,

deklaroi drejtuesi i “Los Blancos”.

Nuk do ta shesim kurrë Kovaçiçin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DASHI 21. mars - 20. prill
Ambienti në jetën tuaj në çift do jetë mjaft i ngrohtë gjatë

kësaj dite. Do ndiheni mirë pranë personit që dashuroni dhe do ka-
loni momente të paharruara pranë tij. Do i sqaroni edhe disa hatër
mbetje. Beqarët nga ana tjetër do kenë një ditë të mbushur me taki-
me dhe emocione. Në planin financiar duhet të reflektoni para se të
hidhni çdo lloj hapi.

DEMI 21. prill - 21. maj
Ditë shumë e lumtur kjo e sotmja për ata që janë në çift.

Do dashuroheni në mënyrë pasionante me partnerin/en dhe do
doni qe dita te mos ketë një fund. Beqarët do kërkojnë shumë, por
në fakt në mendje do kenë një mik të familjes. Mos u nxitoni. Finan-
cat fatmirësisht nuk do jenë problematike, do jeni të qetë në këtë
sektor.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Të dashuruarit nuk duhet të tregohen striktë me ata që

kanë në krah sepse mund të kenë mosmarrëveshje të shumta. Ka
shumë mundësi që beqarët të bien në dashuri me personin e gabuar
sot dhe të vuajnë për gjithë jetën. Kujdes me zgjedhjet. Në planin
financiar merrni masa a më shpejt.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Ditë disi më e qetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do

jeni me këmbë në tokë dhe do i pranoni disa gabime që keni bërë.
Partneri/ja nga ana tjetër do jetë më tolerant. Për beqarët atmo-
sfera do jetë kaotike. Mos u nxitoni të merrni vendime të pamen-
duara. Financat në përgjithësi do jenë të qëndrueshme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Jeta juaj në çift do e humbë paksa alegronë dhe har-

moninë që ka pasur. Nuk do bini dakord për shumë gjëra dhe si-
tuata ka rrezik të ndërlikohet. Beqarët do pranojnë çdo ftesë që
do ju bëhet dhe do ndihen gati të fillojnë edhe aventura kalim-
tare. Buxheti duhet menaxhuar me më shumë kujdes dhe larg-
pamësi.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Ditë e keqe kjo e sotmja për të dashuruarit. Nuk do jeni në

gjendje të mire për të diskutuar qetësisht me partnerin/en dhe do de-
batoni ashpër me të. Kujdes me fjalët që do thoni. Për beqarët do jetë
një ditë vendimtare nga e cila do varet gjithë e ardhmja e tyre. Finan-
cat fatmirësisht do mbrohen gjithë kohës nga yjet.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Ditë mjaft harmonike kjo e sotmja për ata që janë në

një lidhje. Do flisni më tepër me partnerin/en dhe do e respekto-
ni çdo mendim të njeri-tjetrit. Për beqarët do ketë disa takime in-
teresante, por asgjë më tepër sesa kaq. Gjithsesi mos u mërzitni
sepse shumë shpejt gjërat do ndryshojnë në jetën tuaj. Ekuilibri
financiar i mirë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Plutoni do nxitë debatet në jetën tuaj në çift dhe do e

keni shumë të vështirë të ruani një klimë të ngrohtë. Asgjë nuk do
shkojë ashtu si ju e kishit menduar. Beqarët do kenë një ditë nor-
male dhe pa ndonjë gjë të veçantë. Duhet ende të prisni për të bërë
për vete atë që pëlqeni. Financat do vijnë duke u përkeqësuar.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do i jepni shumë prioritet jetës suaj në çift gjatë kësaj

dite dhe çdo gjë do shkojë për mrekulli. Partneri/ja nga ana tjetër
do kujdeset më tepër për ju dhe do iu surprizojë. Beqarët do
ndihen më në fund gati ta hapin zemrën e tyre dhe të dalin nëpër
takime. Plani material do fillojë të përmirësohet.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Marrëdhënia në çift do jetë më e mirë se disa ditë më

parë, megjithatë që situata të vazhdojë kaq e ngrohtë duhet t’i
merrni gjërat me qetësi. Beqarët do kenë nevojë për më shumë liri
dhe nuk do ndihen gati të fillojnë një lidhje. Financat do jenë goxha
të turbullta. Duhet të merrni disa masa strikte.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Pasioni në çift do jetë i zjarrtë gjatë kësaj dite. Do ndihe-

ni edhe më mirë pranë atij/asaj që dashuroni dhe do jeni gati të
merrni edhe vendime. Beqarët do vazhdojnë gjithë kohës të jenë
në kërkim të dashurisë, por nuk do kenë shumë fat. Financat do
jenë goxha shqetësuese kështu që shpenzoni me maturi.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Nuk do jeni shumë të kthjellët sot për atë që duhet të

bëni në jetën në çift dhe do debatoni herë pas here me partne-
rin/en. Beqarët nga ana tjetër do jenë më të privilegjuar në dashu-
ri dhe do e gjejnë personin që aq shumë kanë ëndërruar. Financat
do jenë mjaft delikate prandaj kujdes me shpenzimet që do krye-
ni. Po bëtë gabime do vuani për gjithë jetën.

FERIT BAJRAMI
1945 - 2014

Me shumë dhimbje, mall dhe krenari të kujtojmë
përgjithmonë!
Familja Bajrami
Me mall të kujtojnë bashkëshortja Gylistan, vajza
Teuta me fëmijët Amina dhe Kerim, djali Bekimi me
fëmijët Adi dhe Dori, djali Nexhati me fëmijët Lejla
dhe Esra.

Sot u bënë 3 vjet pa ty babush!
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1409 - Hapet Universiteti i Lajpci-
git.

1790 - Ushtria austriake okupon
Brukselin.

1804 - Napoleon Bonaparta ku-
rorëzohet Perandor i Francës në Paris.

1823 - Kryetari James Monroe sh-
pallë të njohurën “Doktrina e Mon-
rosë”.

1899 - SHBA dhe Gjermania paj-
tohen për të ndarë Samoan mes vete.

1914 - Ushtria austriake okupon
Beogradin.

1958 - Nënshkruhet Traktati i Be-
neluksit nga ana e Belgjikës, Ho-
landës dhe Luksemburgut.

1961 - Fidel Kastro deklaroi se është
marksist dhe se do të shpije Kubën
drejt Komunizmit.

1971 - Emiratet e Bashkuara Arabe
shpallin pavarësinë nga Britania e
Madhe.

DIKTATORI
- Babi, çfarë është diktatori?
- Është një person, xhani i babit i cili
bën çdo gjë me kokën e vet pa
marrë mendimin e askujt…
- Si mami?
- Joooo, jo aq i keq, xhani i babit, jo
aq i keq!

Disa pinë cigare, të tjerë pinë alkool,
të tjerë drogohen dhe të tjerë da-
shurohen. Çdonjëri vetëvritet në

mënyrën e vet. 
(Gabriel García Marquéz)

Studimet kanë treguar se shija juaj
në muzikë zhvillohet nga përvoja,
dhe nuk është diçka e
lindur. Gjithashtu
thuhet se të
gjithë janë në
gjendje të kën-
dojnë mirë - kjo
është një aftësi e
mësuar, që përmirë-
sohet me praktikën e vazhdueshme
dhe përkeqësohet me lënien pas
dore të saj.

Lazerat nuk heqin realisht tatuazhet
tuaja. Ato ndihmojnë në zhytjen e
tyre më thellë nën
lëkurë në mënyrë
që rruazat e
bardha të
gjakut të mund
t’i marrin me
vete. Dhe prej an-
dej dalin nga organizmi
në formën e toksinave.

K
A

L
E

N
D

A
R

I 
H

IS
T

O
R

IK
 2

 D
H

JE
T

O
R

T
H

Ë
N

IA
 E

 D
IT

Ë
S

BA
R

SO
LE

TA
A

 E
 D

IN
I 

 S
E

...

Një 26-vjeçare i ka prerë më gërshërët
e kopshtit organet gjenitale të dashurit të
saj 14 vjet më të madh në moshë. Brenda
Barattini, me profesion arkitekte ka sul-
muar të dashurin e saj, 40-vjeçar,
mëngjesin e së dielës në qytetin e Cordo-
bas, teksa ai ka qenë në gjumë, raporton
Daily Mail. 40-vjeçari, është dërguar
menjëherë në spital, pasi ka humbur një
sasi të madhe gjaku. Policia ka bërë të
mundur arrestimin e 26-vjeçares. Ende
nuk dihen shkaqet që e quan të rënë të
ndërmerrte këtë veprim. Mësohet se ajo

ka shkuar në mëngjes herët në shtëpinë
e tij dhe më pas me gërshërët e kopshtit
i ka prerë atij organet gjenitale.

Një furrë buke në Finlandë
ka lançuar atë që pretendon se
është e para bukë në botë prej
insekteve që iu ofrohet konsu-
matorëve në dyqane. Çdo bukë
e prodhuar nga “Fazer Bakeries”
përmban rreth 70 karkalecë të
tharë, që janë përzierë me miel-
lin dhe farat. Furra e bukës thotë
se ky produkt jo i zakonshëm,
që është i disponueshëm për
klientët që nga e premtja për
3.99 euro, iu ofron konsuma-
torëve një burim të mirë protei-
nash dhe një mënyrë të lehtë
për t’u familjarizuar me ushqi-
met e reja me bazë insektet.
Buka u lançua pak pasi Finlanda
iu bashkua 5 shteteve të tjera
evropiane; Britanisë, Holandës,
Belgjikës, Austrisë dhe Dani-
markës; më herët këtë muaj, në
lejimin e rritjes dhe tregtimit të

insekteve për t’u përdorur si
ushqim. Pronarët e furrës së
bukës thonë se ata e kanë ek-
sperimentuar bukën që nga
vera e shkuar, por kishin pritur
deri sa legjislacioni të miratohej
për ta hedhur atë në treg. Për
shkak të një sasie të kufizuar
furnizimi me karkaleca, buka
fillimisht do të shitet në 11 dyqa-

ne të kompanisë, në hiper-
marketet e kryeqytetit finlan-
dez Helsinki, por kompania pla-
nifikon që deri vitin e ardhshëm
ta ofrojë atë në 47 dyqanet e saj.
Ndërsa mbetet e pazakontë në
Europë, ngrënia e insekteve
është e zakonshme në shumë
pjesë të tjera të botës. Kombet e
Bashkuara përllogarisnin vitin e

kaluar se, të paktën dy miliardë
njerëz hanin insekte dhe më
shumë se 1.900 specie janë për-
dorur për ushqim. Ata që e kanë
shijuar bukën në Helsinki,
shtyrë nga kurioziteti, thonë si-
doqoftë se nuk kanë mundur ta
dallojnë ndryshimin. 

Ajo ka shijen e një buke të
zakonshme.

Buka me insekte, Finlanda i jep dritën
jeshile

“Vetëm për dy”. Kështu quhet resto-
ranti italian që krijon kujtime të veçanta
për vizitorët e tij romantikë, duke u
mundësuar çifteve të darkojnë privatisht
nën një sfond intim e plot stil. Restoranti
në qytetin italian të Vacones në provincën
e Rietit, gjendet në një godinë të shekullit
të 19-të. Klientëve u duhet të prenotojnë
disa muaj e madje edhe një vit para pasi
atje ka vetëm një tavolinë për dy veta.
Dekori i dizenjuar posaçërisht, stili mu-
zikor dhe menuja e personalizuar
zgjidhen 10 ditë para secilit prenotim për
ta bërë eksperiencën të paharrueshme.
“Zakonisht na duhet të diskutojmë me
klientët për të vendosur momentin e
mbërritjes në mënyrë që të kemi kohë te
mjaftueshme për të ndezur qirinjtë në
kopësht e gjithashtu i pyesim ata se për

çfarë rasti bëhet fjalë”, shprehet Remo Di
Claudio, pronar i restorantit. Çiftet kanë
hapësirën e tyre private dhe përdorin zilen
për të thërritur kamarierin. Maurizia Fred-
do zgjodhi të festonte këtu 20-vjetorin e
martesës. “Remo të ofron një ëndërr të
bukur të cilën mund ta gjejmë vetëm

këtu”, shprehet Maurizia Freddo. Pronari i
lokalit Remo Di Claudio thotë se ideja për
hapjen e një restoranti vetëm për dy vetë
i kishte lindur pas një darke të tmerrshme
Krishtlindjesh, 30 vite më parë. Çmimi për
një darkë intime është 250 euro për per-
son.

“Vetëm për dy”, restoranti romantik 
në Itali

26-vjeçarja i pret me gërshërë
organet gjenitale të dashurit


