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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 13 dhjetor - Mbi 120 mijë euro është gran-
ti i fundit të cilën Qeveria franceze ia ka ndarë
Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapë-
sinore dhe Qytetit të Shkupit për ndërtimin e
“Stacionit filtrues për ujërat e zeza në kryeqy-
tet”. Me qëllim fillimin e aktiviteteve projek-
tuese, të martën u nënshkrua Memorandumi
mes përfaqësuesve të Ministrisë së Ekologjisë,
Qytetit të Shkupit dhe atyre të ambasadës së

Francës në Shkup. Ministri Sadulla Duraku tha
se me nënshkrimin e këtij aneksi, vazhdojnë
aktivitet e nisura në vitin 2014, për përgatitjen
e dokumentacionit për ndërtimin e stacionit
filtrues në fjalë. “Me kompletimin e dokumen-
tacionit të duhur do të krijohen mundësi për
gjetjen e mënyrës më të mirë të financimit dhe
ndërtimit të ‘Stacionit filtrues për ujërat e zeza
në kryeqytet’, vlera e plotë e të...

Ndërtimi i stacionit pastrues fillon në 2020
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(Ç)MONTIMI

Për ta treguar “fuqinë” dhe për t’i
disiplinuar shqiptarët, pushtet e
mëparshme “demokratike” të
Maqedonisë, përmes metodave
të njohura të UDB-ës, montuan
dhe ekzekutuan kurthe të ndry-
shme, në të cilat fatkeqësisht
duheshin të kapeshin vetëm sh-
qiptarët.  Janë të njohura ngjarjet
e Bit Pazarit, Afera...
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"U kam ndihmuar të dyja palëve. Ata i dhanë pozitat e tyre, ndërsa i dëgjova dhe desha t'i kuptoj
pozitat e tyre", tha ndërmjetësi, pa përmendur se propozimet kanë përmbajtur ndonjë formulë të
dyfishtë ose jo. Nimic ka sqaruar, se procedura nuk ka afat përfundimtar fiks. "Nuk ka emër
magjik, i cili do ta zgjidhë problemin", ka sqaruar Nimic
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BANDERAT E VITIT TË RI
"Është nervozu burri i madh se Komuna nuk ja ka
zbukuru banderat për Vitin e Ri, a nuk mërzitet
që paguan nga 140 denarë çdo muaj për
ndriçimin publik që nuk e ka. I kanë mbet
babadimrat, gjindihallit...", shkruan në profilin e
tij në Facebook aktivisti Arjanit Xhaferi për
mungesën e ndriçimit publik në Tetovë, ndërkohë
që EVN inkason mjetet për të njëjtën.

PËRTYPJA E FJALËVE PA I THËNË
"Arti i edukimit nënkupton përtypjen e fjalëve pa i
thënë ato me zë të lartë, por me besim mbase
kuptimi tyre për të ndërtuar një botë më vete në
kokën e nxënësit është reflektues", shkruan
profesori i Pedagogjisë, Xheladin Murati.

T-ja RUSE OSE 7-she DERI T'I NXEHET 'CEVA'
"Qeveritarët i paskan dorëzuar ne polici 'alltiat me
kapislla'. Unë nuk kam pa 'alltia me gaz' që janë
përdorur nëpër ahengje. 'Alltiat me kapislla-gaz'
nuk përdoren në ahengjet shqiptare. 
Bilall Sherifi e dini mirë këtë punë. Në ahengjet
shqiptare armët standarde për gjuajtje janë
kallashi, TT-ja ruse ose 7-she deri t'i nxehet 'ceva'",
shkruan gazetari kosovar Mefail Bajqinovci, duke
komentuar gjuajtjen me armë nga zyrtarët
kosovar me rastin e lirimit të Fatmir Limajt nga
akuzat.

NEVOJAT E NJERËZIMIT
"Njerëzimi nuk ka nevojë për populizëm, emocion,
eufori që të shprehë qëndrimet. Nevoja është e një
kulture, arsye, saktësi e korrektësi për të vazhduar
drejt ndërtimit të një civilizimi të caktuar...",
shkruan aktivisti humanitar, Sead Ramadani, në
profilin e tij në Facebook.

Fondacioni humanitar turk
IHH ka hapur qendër
rehabilitimi për fëmijët
Rohingya në Bangladesh,
bëhet e ditur të mërkurën.
Nga fondacioni IHH
theksojnë se në të ardhmen
planifikojnë hapjen edhe të
katër qendrave të ngjashme
për refugjatët në Bangladesh.
Pesë qendra në kampet e
refugjatëve Balukhali,
Jamtoli, Palongkhali,
Bagguna dhe Ghumdhum në
qytetin bregdetar Cox Bazaar,
do të ofrojnë shërbime
arsimore, shëndetësore,
ushqimore dhe rehabilitimin
e rreth 2000 fëmijëve.
Muslimanët Rohingya të
Arakanit me vite janë pakica
etnike më e rrezikuar në botë,
kurse nga 25 gushti i këtij viti
ballafaqohen me një valë të
re të dhunës në rajonin
Arakan të Mianmarit.

(Anadolu Agency, 13 dhjetor)

Ministri i jashtëm i Francës,
Jean-Yves Le Drian, e ka
akuzuar Iranin se po përpiqet
të krijojë, “akse” të ndikimi
politik dhe ushtarak prej
Teheranit, nëpërmjet Irakut,
Sirisë dhe Libanit, e deri në
Detin Mesdhe. Duke folur
mbrëmë në rrjetin televiziv,
France 2, ai theksoi se para se
t’i zhvillonte ambiciet për
zgjerim të pranisë së vet
ushtarake në rajon, Irani, e po
ashtu, edhe Rusia, do të duhej
të punonin me Kombet e
Bashkuara për përpjekjet për
arritjen e paqes në Sirinë e
përfshirë nga lufta.

(REL, 13 dhjetor)

Gati dy dekada pasi mijëra
gra dhe vajza në Kosovë u
përdhunuan në mënyrë
sistematike gjatë konfliktit të
armatosur, të mbijetuarat
janë gati të marrin
kompensimin e shumëpritur,
por vetëm një grusht
autorësh janë dënuar për këto
krime.  Kështu pohon
organizata ndërkombëtare
për të drejtat e njeriut
“Amnesty International” në
një raport të publikuar të
mërkurën, i cili quhet “Plagët
që djegin shpirtrat tanë:
Kompensimi për të
mbijetuarit e përdhunimeve
të kohës së luftës, por ende pa
drejtësi”. Atje shpalosen
pasojat shkatërruese fizike
dhe psikologjike të dhunës
seksuale të pësuar nga të
mbijetuarat, të cilat deri më
tani janë margjinalizuar nga
shoqëria dhe nuk kanë marrë
mbështetje nga qeveria.

(Top Channel, 13 dhjetor)
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USHTARËT DUAN USHTRI E JO MASHTRIME
"Presidenti i Pronto-s duket në krizë të rëndë, jo
vetëm politike. Ai tashmë nuk është vetëm i
papërgjegjshëm por ka kohë që është bërë edhe
rrezik për Kosovën dhe për sigurinë e saj.  Së paku
në prani të ushtarëve të FSK-së ai nuk do të duhej
të mos e vlerësonte prezencën ushtarake të NATO-
s në Kosovë. Thaçi do të duhej t'i raportonte
Kuvendit e jo të shkonte të bënte prova amatore
me prompterë në prani të ushtarëve të FSK-së që
tash e sa vite po manipulohen me ëndrren e tyre
që një ditë edhe ata të jenë ushtarë të ushtrisë që e
duan. Ushtarët duan ushtri e jo mashtrime",
shkruan deputeti i Vetëvendosjes, Rexhep Selimi.
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Për ta treguar “fuqinë” dhe për t’i disiplinuar shqiptarët, push-
tet e mëparshme “demokratike” të Maqedonisë, përmes meto-
dave të njohura të UDB-ës, montuan dhe ekzekutuan kurthe
të ndryshme, në të cilat fatkeqësisht duheshin të kapeshin
vetëm shqiptarët. 

Janë të njohura ngjarjet e Bit Pazarit, Afera e armëve, Sopoti,
Bordeci, Monstra, Lagjia e trimave etj., për të cilat akoma sot e
kësaj dite nuk dihet si dhe pse ndodhën. Ajo që dihet është se
adresa e vetme e fajësisë ishin shqiptarët. 

Tashmë pothuaj kanë filluar të dalin në shesh të vërteta e
dhimbshme. Dihet se ata që e pësuan në rastin e Sopotit janë
qind për qind të pafajshëm. Por, ky rast do të konsiderohet i
mbyllur vetëm atëherë kur do të bëhen të ditur emrat e atyre
që e sajuan skenarin e kësaj ngjarje të tmerrshme. 

Pastaj, të akuzuarit me burg të përjetshëm në rastin e Mon-
strës, tashmë që po mbrohen në liri, e meritojnë ta dinë të
vërtetën e vuajtjes së tyre. As kjo ngjarje çnjerëzore nuk do të
mund të harrohet po që se nuk del në shesh e vërteta e ngjarjes
makabre.  Kërkesa për një hetim ndërkombëtar për incidentin
e armatosur në Kumanovë që ndodhi më 9 dhe 10 maj të vitit
2015, me qëllim që të arrihet deri te e vërteta e kësaj ngjarje,
është një kërkesë që gjithsesi do të qetësonte gjakrat e shumë
palëve, të cilët konsiderojnë se kjo ndodhi sipas një skenari, me
prapavijë të rrezikshme, për të cilën nuk ishin të vetëdijshëm
as policia maqedonase e as pjesëtarët e grupit të armatosur.
Pra, çmontimi i kësaj ngjarje, por edhe të atyre paraprake do
të ishte një mësim i rëndësishëm, por edhe një dëshmi se deri
ku mund të shkojë etja për pushtet. 

Megjithatë, subjektet shqiptare, të të gjitha natyrave, do të
duhet të jenë syçelë, të vëmendshëm në çdo kohë, sepse ka
shumë shërbime që me mish e me shpirt janë të interesuar, që
për qëllime të tyre, t’i fusin shqiptarët në grackë dhe t’i prezan-
tojnë si element destabilizues. Pra, gjasat për montime të reja
janë reale dhe pritet vetëm momenti i volitshëm që të thyhet
“gota” dhe shqiptarët të bëhen objekt trajtimi i institucioneve
ndëshkuese.  Sidomos të kihet kujdes që subjektet shqiptare,
me apo pavetëdije, të mos bëhen pjesë e këtyre djallëzive, që
për autorë kanë njerëzit që qëndrojnë në dimensionet e errë-
sirës dhe te të cilët nuk ka asgjë njerëzore e as kafshërore. Se-
pse, të gjithë ishim dëshmitarë se si e pësuan me qindra e qin-
dra shqiptarë të pafajshëm.

S’duhet të lejojmë që, pa pikën e fajit, të na përsëritet e keqja,
aq më tepër jo të bëhemi monedhë kusuritjesh të shërbime-
ve të ndryshme... 

(Ç)MONTIMI
EDITORIAL|||| |||||||||||||||||||

Shkëlzen HALIMI

Sidomos të kihet kujdes që subjektet
shqiptare, me apo pavetëdije, të mos
bëhen pjesë e këtyre djallëzive, që për
autorë kanë njerëzit që qëndrojnë në
dimensionet e errësirës...

Më 1864, siç shkruan edhe vetë, Ismail Qemali, u
martua me një grua nga Konica, e cila vdiq në vitin e
parë të martesës, së bashku me vajzën (ndoshta gjatë
lindjes). Më 1867, duke qenë me punë në Rusçuk
(Bullgari), Ismail Qemali u dashurua me Kleoniqi
Surmeli, e bija e Antonit, një fisnik grek nga Edirneja,
nga familja e Vezirit të Madh, Ali Pasha Surmeli (Vezir i
Madh 1694-95). Duke qenë se familja e vajzës, kryesisht
e njerka, për shkak të ndryshimit të fesë, nuk ishte
dakord që të martoheshin, Ismail Qemali, me njerëzit e

tij të besuar, e rrëmbeu gruan e tij të ardhshme dhe, po
të njëjtën ditë, në prani të dëshmitarëve nënshkroi
�kontratën e martesës� sipas të cilës, nga pikëpamja
islamike, hiqej çdo mundësi tjetër për një martesë të
dytë. �Martesa ime,- shkruan Ismail Qemali,- me gjithë
zhurmën që kishte shkaktuar, më dha shumë prova
simpatie nga ana e miqve të mi�. Me Kleoniqi Surmelin
pati lumturinë, siç do shprehej edhe vetë, të kishte 10
fëmijë. Gjashtë djem: Mahmud bej Vlora(1871-1920),
Tahir bej Vlora (1875-1932), Et’hem bej Vlora (1885-
1937), Xhevdet bej Vlora (1888-1910), Qazim bej Vlora
(1893-1953), Qamil bej Vlora (1895-1950) dhe katër

vajza: Mevedet (1873-1954), Alije (xx-1955), Ylvije (xx-
1934), një vajzë vdiq pak pas lindjes.

Fëmijët e Ismail Qemalit



Asgjë të re për
kompletimin e
Qerverisë
Shkup, 13 dhjetor - Kryeministri
Zoran Zaev deklaroi se
menjëherë sapo të ketë ven-
dim për anëtarët e rinj në Qe-
veri opinioni do të njoftohet,
duke mos dhënë informata se
nëse mbrëmë është mbajtur
takimi i paralajmëruar me
partnerët e koalicionit. "E dini
se ka vende të zbrazëta të de-
putetëve të cilët duhet të
plotësohen nga KSHZ-ja.
KSHZ-ja është në dorëheqje,
por duhet të vazhdojë të pu-
nojë derisa Kuvendi nuk i kon-
staton dorëheqjet. Të gjithë
këto gjëra duhet të komple-
tohen që të mundemi formali-
sht juridikisht t'i zbatojmë pro-
cedurat, duke përfshirë edhe
për kompletimin e Qeverisë",
deklaroi kryeministri Zaev,
duke iu përgjigjur pyetjes së
gazetarëve. Për atë se si do ta
inkuadrojë opozitën në këtë
proces, e cila nuk merr pjesë në
punën e Parlamentit dhe ka
anëtarë të saj në KSHZ, krye-
ministri tha se do të hapet de-
bat dhe se përmes dialogut
mund të gjenden zgjidhje. "Do
të hapim debat dhe besoj se
ekziston mundësi që çdoherë
përmes dialogut të gjenden
zgjidhje", tha Zaev, i cili sot në
Kuvend kishte fjalim në një
ngjarje në organizim të Këshil-
lit euroatlantik.

Shqyrtohen
mundësitë 
për hetimin
ndërkombëtar
për Kumanovën
Shkup, 13 dhjetor - Qeveria është
duke i shqyrtuar mundësitë për
interpretimin ndërkombëtar
ose hetimin e të gjitha rretha-
nave lidhur me rastin "Lagjja e
trimave". "Janë duke u analizuar
të gjitha aspektet e ngjarjes.
Kjo është çështje e ndjeshme
edhe për Republikën e Maqe-
donisë edhe për Republikën e
Kosovës. Qeveria e Republikës
së Maqedonisë është duke i sh-
qyrtuar mundësitë për inter-
pretimin ndërkombëtar ose he-
timin e të gjitha rrethanave
lidhur me këtë ngjarje", dekla-
roi zëdhënësi i Qeverisë së RM-
së, Mile Boshnjakovski, në kon-
ferencën e djeshme për shtyp.
Ai shtoi se kjo analizë duhet ta
japë edhe përgjigjen e pyetjes
se cili institucion dhe nga cili
aspekt do të jetë kompetent
për procesuimin e procesit,
çfarëdo që fitohet si rezultat
prej kësaj analize.

3AKTUALE
Koha, e enjte 14 dhjetor, 2017 

Athinë, 13 dhjetor - Vitin e ardhshëm
mund të gjendet zgjidhje për pro-
blemin me emrin, deklaroi në Bruk-
sel ndërmjetësi Methju Nimic, pas
përfundimit të raundit të parë të
negociatave midis Athinës dhe
Shkupit për tejkalimin e kontestit.
Nimic tha se bisedimet e Brukselit
midis negociatorëve Adamandios
Vasilakis dhe Vasko Naumovski
kanë kaluar në "atmosferë shumë
të mirë" dhe se Qeveria e re e Maqe-
donisë këtë çështje e ka vendosur si
prioritetin më të lartë dhe ka për
qëllim t'i përmirësojë marrëdhë-
niet me Greqinë. Ndërmjetësi
gjithashtu ka thënë edhe se vlerësi-
mi edhe i palës greke është se
zgjidhja e kontestit do të çojë drejt
stabilizimit të rajonit. "Ne edhe në
të kaluarën kemi pasur biseda te-
lefonike, por për herë të parë kjo
çështje është duke u shqyrtuar me
aq seriozitet", deklaroi Methju Ni-
mic. Pas tre vitesh ngecje, bisedi-
met për tejkalimin e problemit me
emrin e Maqedonisë tani po fitojnë
dinamikë të re, pasi Nimic deklaroi
se gjatë muajve të ardhshëm taki-
met do të bëhen akoma më inten-
sive edhe në kuadër të kësaj proce-
dure janë paraparë takime me
negociuesit në janar, shkurt dhe
mars, në Nju-Jork, edhe pse është e
mundshme të mbahen edhe në
territorin evropian. "Takimi në
Bruksel tregoi se duhet të ndërmar-
rim angazhime intensive që ta
zgjidhim këtë çështje", plotësoi Ni-
mic. Ai sqaroi se në këtë takim të
parë është bërë përpjekje që të për-
caktohen temat. Në të, ai nuk e ka
dhënë propozimin e tij. "U kam
ndihmuar të dyja palëve. Ata i
dhanë pozitat e tyre, ndërsa i dëgjo-
va dhe desha t'i kuptoj pozitat e
tyre", tha ndërmjetësi, pa përmen-
dur se propozimet kanë përmbaj-

tur ndonjë formulë të dyfishtë ose
jo. Nimic ka sqaruar, se procedura
nuk ka afat përfundimtar fiks. "Nuk
ka emër magjik, i cili do ta zgjidhë
problemin", ka sqaruar Nimic.
Ndërkohë, pas reagimeve të para
pozitive nga raundi i djeshëm i bi-
sedimeve për emrin në Bruksel, të
mbajtur pas pushimit prej tre vite-
ve, mediat greke shkruajnë se është
evidentuar përshpejtim i procesit
për tejkalimin e kontestit, por se lë-
vizja e tillë në planin ndërkombëtar
mund të shkaktojë probleme serio-
ze në qeverinë e koalicionit të krye-
minsitrit Aleksis Cipras. Portali In.gr
shkruan se pas lëvizjeve të shtuara
lidhur me çështjen e emrit po rritet
edhe presioni ndaj qeverisë së Ci-
prasit, e posaçërisht ndaj partnerit
të tij të koalicionit, Panos Kamenos,
nga partia Grekët e pavarur, për pa-
raqitje të qëndrimit të qartë rreth
kësaj çështje. Sipas In.gr, SHBA-ja
ka vendosur afat që deri në verë të
gjendet zgjidhje, ndërsa në të
kundërtën do të pasojë hyrja në
NATO nën referencën IRJM.
Megjithatë, kjo hap çështjen se si
Kamenos do të reagojë nëse
ofrohet emër kompleks dhe nëse

do të dilnin nga Qeveria, duke e pa-
sur parasysh se ai deri më tani
kundërshtonte ashpër që fjala Ma-
qedoni të përmbahet në emrin e
fqinjit verior. "Katimerini" e tran-
smeton deklaratën e drejtorit për
Dialog për Evropë Juglindore pranë
Universitetit Kolumbia, David Fili-
ps, i cili është ish-këshilltar në De-
partamentin amerikan të Shtetit
në kohën e presidentëve Bill Klin-
ton, Xhorxh Bush dhe Barak Oba-
ma, se raportet mes Athinës dhe
Shkupit janë në zenitin e tyre dhe
se viti 2018 është i rëndësishëm për
shkak të mundësisë që të vihet deri
te zgjidhja që do të jetë në dobi të
të dyja palëve. Sipas Filips, do të
jetë me rëndësi përforcimi i lidhje-
ve ekonomike me Shkupin, përde-
risa Aleksis Cipras do ta rrisë
imazhin e tij ndërkombëtar, sepse
zgjidhja e problemit do ta përfor-
cojë sovranitetin e Greqisë në
kohën kur Turqia kërkon ripërtë-
ritje të marrëveshjes së Lozanës,
ndërkaq do t'i përmirësojë
marrëdhëniet me Shqipërinë dhe
Bullgarinë. Botimi online "Eifimeri-
da" shkruan se diçka po lëviz në
Shkup dhe se në mënyrë të përsh-

pejtuar po kërkohet zgjidhje për
problemin me emrin. Gjysma e
parë e vitit 2018 është koha ideale
për zgjidhje të problemit me em-
rin, sepse në qershor dhe korrik
mbahen samitet e BE-së dhe
NATO-s, në të cilat SHBA-ja pret të
zgjidhet integrimi euro-atlantik i
Maqedonisë, por sipas "Eifimerida"-
s, e tërë kjo është nën supozimin
që problemi me emrin dhe vetoja
nga Greqia të tejkalohen. "Shkupi
mund të ketë dobi të shumëfishtë
nga lëvizja gjeopolitike në rajon,
që do të rezultonte me integrimin e
tij të përshpejtuar euro-atlantik",
kumton "Eifimerida". Ndërmjetësi
Methju Nimic pas takimit të dje-
shëm me përfaqësuesit e Maqedo-
nisë dhe Greqisë, Vasko Naumovski
dhe Ademantios Vasilakis, dekla-
roi se çështja për emrin mundet
dhe duhet të zgjidhet vitin e ardh-
shëm. Sipas ndërmjetësuesit, edhe
në Greqi edhe në Maqedoni është
përmirësuar klima për zgjidhje të
çështjes së emrit. Paralajmëroi se
negociatat do të intensifikohen në
periudhën në vijim me takime të
reja në Nju-Jork në janar, shkurt
dhe mars.

OPTIMIZËM PAS RAUNDIT TË PARË TË BISEDIMEVE

"U kam ndihmuar të dyja palëve. Ata i dhanë pozitat e tyre, ndërsa i
dëgjova dhe desha t'i kuptoj pozitat e tyre", tha ndërmjetësi, pa
përmendur se propozimet kanë përmbajtur ndonjë formulë të

dyfishtë ose jo. Nimic ka sqaruar, se procedura nuk ka afat
përfundimtar fiks. "Nuk ka emër magjik, i cili do ta

zgjidhë problemin", ka sqaruar Nimic

Zaev optimist për gjetjen e zgjidhjes

Qeveria e Republikës së Maqedonisë po
krijon kushte për ndërtimin e konsensusit
nacional me të gjitha subjektet kyçe dhe
vendimmarrëse politike: me presidentin e
vendit dhe me opozitën, për përshpejtim
të integrimit tonë në NATO, theksoi dje
kryeministri Zoran Zaev, i cili foli në
ngjarjen në organizim të Këshillit euro-
atlantik të Maqedonisë. "Njëherësh, jemi të
përkushtuar në gjetjen e mënyrës që të tejkalohet
problemi që e ka Republika e Greqisë me emrin e
shtetit tonë. Besojmë se kjo është e mundshme
përmes qasjes inkluzive brenda vendit dhe me
ndërtim të atmosferës pozitive të fqinjësisë së mirë

dhe bashkëpunimit me Republikën e Greqisë",
theksoi Zaev. Prandaj, potencoi kryeministri

i Maqedonisë, me të drejtë presim që
Republika e Maqedonisë të jetë vendi i
ardhshëm anëtar i aleancës, ndërsa gjatë

gjysmës së parë të vitit të ardhshëm të
marrim edhe ftesë për fillim të negociatave

me BE-në. Qytetarët e Maqedonisë, siç theksoi,
janë të bindur se Republika e Maqedonisë i meriton
perspektivat euroatlantike. "Mbi 75 për qind e të
gjithë qytetarëve tanë dëshirojnë anëtarësim në BE
dhe NATO. Qeveria, me mbështetje nga qytetarët
dhe nga partnerët tanë ndërkombëtarë po e trason
rrugën e shtetit tonë drejt NATO-s", tha Zaev.

Emri me 
"këmbë" të mbarë
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Propozim-
buxheti i
plotësuar
dërgohet
në Kuvend
Shkup, 13 dhjetor - Qeveria e
Maqedonisë e miratoi dhe e
dërgoi deri te Kuvendi në
procedurë të mëtejshme Pro-
pozim-buxhetin e plotësuar
për vitin 2018. Siç informoi
zëdhënësi i Qeverisë Mile Bo-
shnjakovski, në Propozim-
buxhetin e plotësuar janë fu-
tur gjashtë amendamente të
dorëzuara nga deputetët dhe
të pranuar në debatin e
amendamenteve. Janë sigu-
ruar mjete plotësuese për ga-
zifikim, Fondin për Sigurim
Shëndetësor, për kopshtet e
fëmijëve, shkollat fillore dhe
të mesme dhe institucionet
kulturore, Inspektoratin për
mjedis jetësor. 
"Janë siguruar 120120 mi-
lionë denarë për gazifikim,
200 milionë denarë për ko-
pshte të fëmijëve, shkolla fil-
lore dhe të mesme dhe insti-
tucione kulturore, 100
milionë denarë për Fondin
për Sigurim Shëndetësor për
furnizim të ilaçeve dhe 10 mi-
lionë denarë për Inspektora-
tin për mjedis jetësor", dekla-
roi sot zëdhënësi qeveritar
Mile Boshnjakovski. Mjetet
për këto sfera janë siguruar
me rialokimin e mjeteve në
këto korniza. Me propozim-
buxhetin e plotësuar shuma
e shpenzimeve mbetet e pan-
dryshuar në 3.43 miliardë
euro.

Shkup, 13 dhjetor - Mali i Zi sivjet u
bë anëtarja e 29-të e NATO-s, por
do të kemi simetri të bukur nëse
mundemi t'i dëshirojmë mirë-
seardhje Maqedonisë si anëtare e
30-të e Aleancës në Podgoricë vi-
tin e ardhshëm. Këtë të mërkurën
e deklaroi Metju Palmer, drejtor i
Zyrës për Evropën Jugore dhe
Qendrore në Stejt Departamentin
në Uashington, pas takimit me Ko-
misionit për partneritet të SHBA-
së - Karta e Adriatikut, që u mbajt
në MPJ-në e Maqedonisë.
"Zgjidhja potenciale e çështjes për
emrin gjithashtu do të paraqesë
nxitje për stabilitetin rajonal dhe
e përshëndesim ripërtëritjen e bi-
sedimeve midis Maqedonisë dhe
Greqisë", tha Palmer. Ai e uron Ma-
qedoninë për kryesimin e shkël-
qyer me Kartën, duke theksuar se

në Samitin në Podgoricë ishte dër-
guar porosi për mbështetjen ame-
rikane të përpjekjeve integruese
në rajon, e cila, siç paralajmëroi,
edhe më tej do të vazhdojë. Mini-
stri i Punëve të Jashtme, Nikolla
Dimitrov, theksoi se një ndër pje-
sët e fundit që mungonte ishte
anëtarësimi i Malit të Zi në NATO,

që ndodhi gjatë kryesimit të Ma-
qedonisë me Kartën e Adriatikut.
Ai ka theksuar se Maqedonia
është e  gatshme t'i shfrytëzojë
edhe ato mundësi dhe shfaqi se
Maqedonia do të jetë pjesa e ardh-
shme që do të harmonizohet në
fotografinë e plotë. Ministri ma-
lazez i Punëve të Jashtme, Sërgjan

Darmanoviq theksoi se në takimin
e sotëm janë vazhduar bisedimet
për stabilitet dhe siguri në rajon.
"Nuk ka Evropë të plotë dhe të si-
gurt pa Ballkanin. Vendet e rajonit
sërish e shprehën përpjekjen e
tyre të kontribuojnë drejt çështje-
ve rajonale dhe globale, duke sh-
tuar se kontribut ndaj nismave të

NATO-s, dhe të jenë pjesë e
zgjidhjeve për problemet në
Evropë dhe në botë", tha Darma-
noviq. Sipas tij, reformat nuk kanë
alternativë, dhe janë garanci të
stabilitetit, që ka qenë rast edhe
me Malin e Zi, i cili para pak kohe
u bë anëtarja e 29-të e Aleancës.
"Jemi të inkurajuar nga vullneti
politik, dhe hapat e nevojshëm të
cilat Qeveria e Maqedonisë i ndër-
merr që t'i realizojë aspiratat e saj
për anëtarësim në NATO dhe ne
jemi të gatshëm të japim mbësh-
tetje të plotë, nga aspekti si vend-
anëtar i NATO-s", shtoi Darmano-
viq. Me këtë takim ministror po
përmbyllet kryesimi i Maqedonisë
me SHBA-në - Karta e Adriatikut
dhe e njëjta i ishte dorëzuar Malit
të Zi si kryesues me Kartën për vi-
tin 2018.

MBAHET KARTA E ADRIATIKUT 

Uashingtoni e pret Maqedoninë si anëtare e 30-të e NATO-s
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Fatos RUSHITI

Shkup, 13 dhjetor - Në ditën e dytë të
debatit për Ligjin për gjuhët, pati
përplasje mes deputetëve të BDI-
së dhe Lëvizjes BESA për çështje
procedurale. Kryetari i Komisionit
për çështje evropiane, Artan Grubi
pas refuzimit të amendamentit të
Lëvizjes BESA nga ana e ministrit
të Drejtësisë, Bilent Saliji nuk i dha
fjalë propozuesit të Ligjit, deputetë-
ve të Lëvizjes BESA, por deputetit
të RDK-së, njëkohësisht kryetarit të
kësaj partie, Vesel Memedi. Pas fja-
limit të këtij të fundit, kryesuesi Ar-
tan Grubi lajmëroi se do të kenë re-
plika ndaj fjalës së Memedit pesë
deputetë të BDI-së, vetë ai, Rexhail
Ismali, Ejup Alimi, Agim Shaqiri dhe
Mirsada Emini-Hasani. Kjo i revoltoi
deputetët e Lëvizjes BESA, Fadil
Zendelin, Rexhep Memedin,
Nexhemedin Karimanin, të cilit për
gjysmë ore rresht i mëshuan me
dorë tavolinës duke folur gjatë re-
plikës së deputetit Artan Grubi. Por
gjatë replikës ndaj fjalimit të Vesel
Memedit, deputeti i Lëvizjes BESA
kërkoi procedural gjë që u refuzua
nga kryesuesi Grubi, me arsyetimin
se nuk mund ta japë atë kur ai vetë
është duke folur. Por zhurma që
vazhdoi e deputetëve të Lëvizjes
BESA bëri Grubi në rolin e kryesue-
sit të seancës së Komisionit të
kërkojë pauzë pa mos e përcaktuar
sa do të zgjasë ajo, ndërsa më pas -

gjatë një konference për shtyp, tha
se nuk do të thërras vazhdimin e
seancës me arsyetimin se nuk ka
kushte për punë. Kur jemi tek
amendamentet, Lëvizja BESA pro-
pozoi që Ligji për gjuhët të quhet
Ligj për gjuhën shqipe. "Me këtë
amendament propozojmë që në
ndryshohet titulli i Ligjit dhe nga
Ligji për përdorimin e gjuhës të
quhet Ligj për përdorimin e gjuhës
shqipe. Këtë e bazojmë në nenin 5
të Kushtetutës, paragrafi 2, ku thotë
se përveç gjuhës maqedonase,
gjuhë tjetër zyrtare është edhe
gjuha që e flasin mbi 20 % të popul-
latës”, tha deputeti Memedi. Mirë-
po, ky amendament u hodh poshtë
nga ministri i Drejtësisë. Pas hapjes
së debatit për amendamentin e BE-
SËS, fjala iu dha Vesel Memedit, i
cili në lidhej me propozim-ligjin në
fjalë, tha se duhet mirëkuptuar për
durimin që liderët e partive politike
kanë pasur për këto 26 vite në Ma-
qedoni, dhe kjo sipas Veselit, duhet
të mirëkuptohet edhe nga pala ma-
qedonase dhe ta votojë këtë Ligj.
“Zgjerimi dhe avancimi i gjuhës sh-
qipe është kërkesë e kamotshme e
shqiptarëve, dhe e partive politike
shqiptare, por kjo kërkesë u bë më
substanciale pas konfliktit të vitit

2001. Durimi i partive politike sh-
qiptare, i liderëve të tyre, nuk duhet
trajtuar si dobësi, por si një maturi
e jashtëzakonshme e tyre. Kjo ma-
turi duhet të trajtohet në mënyrë
identike dhe nga pala maqedonase,
e cila duhet ta përkrah duke e vo-
tuar propozimin-ligjin për gjuhët.
Sa i përket kundërshtarëve të avan-
cimit të gjuhës shqipe, gjithmonë
ka pasur patriotizëm të rrejshëm
për këto 26 vite. Dhe amendamen-
tet e Lëvizjes BESA janë vazhdim i
këtyre patriotizmave që duhet të
ndërpriten”, theksoi Memedi. Në re-
plikën ndaj Memedi, deputeti Gru-
bi përmendi nenet e Ligjit për
gjuhët në detaje, duke dhënë ko-
mentet e veta për to. Ndërsa ishte
Fadil Zendeli nga Lëvizja BESA që
nga vendi fliste me zë të lartë duke
i thënë Grubit manipulant që po
shkel hapur Rregulloren e punës,
duke mos i dhënë fjalë propozuesit
të amendamentit. Në momentin
që Grubi ndërpreu mbledhjen dhe
pse me mikrofon të shkyçur, në fol-
tore doli Fadil Zendeli duke akuzuar
BDI-në dhe Artan Grubin se për 15
vota kanë dështuar të zyrtarizojnë
gjuhën shqipe dhe se po i ikin deba-
tit real në Parlament.
“Debati sot u desh të bëhet. Ne i

kemi dorëzuar amendamentet dhe
na u pamundësua që të njëjtat t’i
sqarojmë. U dhanë fjalë të tjerëve,
ndërkaq neve jo. Ky manipulim nuk
mundej të lejohet, andaj kërkuam
edhe procedurale. Skenarin e tillë
e ka organizuar Artan Grubi me de-
putetët e tij, por ne me mjete de-
mokratike do të reagojmë ashtu siç
kemi reaguar, pasi që kemi treguar
pakënaqësi ndaj këtyre manipuli-
mi. Ne si Lëvizje BESA e kemi dekla-
ruar këtë qëndrim për këtë ligj, ne
do ta përkrahim dhe do ta votojmë
këtë ligj, por me amendamentet
tona duam që ta përmirësojmë. Ne
nuk jemi të kënaqur me këtë ligj
pasi nuk zyrtarizohet gjuha shqi-
pe”, tha Fadil Zendeli gjatë konfe-
rencës për gazetarë. Ai shtoi se nëse
nuk u lejohet të arsyetojnë gjatë de-
batit amendamentet e partisë së tij,
nuk do të marrin pjesë në seancë
plenare për votim. Pas tij, konfe-
rencë për shtyp pati edhe Artan
Grubi, i cili në lidhje me pretendi-
met e Zendelit se nuk iu dha fjala,
tha se i pari që kërkoi fjalë ishte de-
puteti Vesel Memedi, ndërsa për
procederualen që nuk ia dha Zen-
derit, tha se është shkelje e Rregul-
lores ti jap dikujt kur është duke fo-
lur diskutanti. 

VAZHDIMI I DYTË I DEBATIT PËR GJUHËT

Ligji për gjuhët përplas
BDI-në dhe BESËN

Pas fjalimit të Memedit,
Grubi lajmëroi se do të
kenë replika pesë deputetë
të BDI-së. Kjo i revoltoi
deputetët e Lëvizjes BESA,
të cilët për gjysmë ore
rresht goditën tavolinën
dhe duke akuzuar Grubin
se po shkel hapur
Rregulloren e punës

Koha
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Rrahet arsimtari në
orë mësimi
A.E.(48) dje ka paraqitur se paradite, derisa
ka mbajtur mësim në shkollën fillore në
fshatin Batincë, në kabinet ka ardhur A.J.(58)
dhe ka filluar ta ofendojë, e më pas edhe e ka
sulmuar fizikisht, duke e goditur me shu-
plakë në fytyrë. Siç kumtoi policia, A.E. ka
marrë lëndime të dukshme. Po punohet në
zbardhjen e plotë të rastit.

Vidhet bastorja
Marbet në Tetovë
Natën në mes datës 11 dhe 12 të këtij muaji,
deri më tani persona të panjohur kanë kryer
një vjedhje në bastoren sportive “Marbet”, e
lokalizuar në rrugën “Bllagoja Toska” në Te-
tovë, pronë e 49-vjeçarit me iniciale I.J nga
Tetova. Pasi me forcë kanë hapur derën hyrë-
se të objektit, kanë hyrë brenda dhe kanë
hapur dyert e tre aparateve të lojërave të fa-
tit, nga ku kanë marrë 35 mijë denarë dhe më
pas, pa u vërejtur nga askush, e kanë lëshuar
objektin. Po ndërmerren masa dhe aktivi-
tete për zbulimin e autorëve të kësaj
vjedhjeje si dhe zbardhjen e plotë të rastit.

Lëndohet me mazut
58 vjeçari 
Rreth orës 1.20 minuta, në repartin urgjent
të spitalit të Gostivarit, të mërkurën është
sjellë 58-vjeçari me iniciale N.S me djegie
në fytyrë dhe qafë, të cilat i kanë marrë duke
punuar si bravëndreqës në fabrikën “Vardar
Dolomit” në Gostivar. Pas marrjes së
ndihmës në spitalin e Gostivarit, për shkak të
seriozitetit të lëndimeve, me urgjencë është
transferuar në klinikat e Shkupit. Rreth një-
zet minuta përpara N.S., përderisa ka tentuar
që të ndërrojë filtrat e pompave me lëndë
djegëse, kur ka hapur kapakun e njërës prej
këtyre pompave është spërkatur në fytyrë
dhe qafë me mazut të një temperature
shumë të lartë. Një ekip i Sektorit për punë
të brendshme ka kryer një ekspertizë të
kompletuar në vendin ku është lënduar
rëndë I.S. dhe po punohet në vërtetimin e
shkaqeve si dhe rrethanave në të cilat ka
ndodhur ky aksident. 

Lëndohet 12 vjeçari
nga Bogovina
Në rrugën regjionale Tetovë – Pirok, më
konkretisht në fshatin Bogovinë, të martën,
rreth orës 11.00, ka ndodhur një aksident
komunikacioni në të cilin janë përfshirë një
veturë e tipit “Opel Astra”, e drejtuar nga 23-
vjeçari me iniciale T.R nga Bogovina si dhe
një 12 vjeçar, këmbësorë nga i njëjti fshat. Në
këtë aksident, këmbësori, për pasojë ka
marrë lëndime trupore dhe me anë të një ve-
ture tjetër është dërguar në Spitalin klinik të
Tetovës, nga ku pas marrjes së ndihmës
është lëshuar për mjekim shtëpiak. Sipas të
dhënave fillestare që dalin nga ekspertiza e
kryer në vendngjarje si shkak të për këtë ak-
sident është veprimi i pahijshëm në komu-
nikacion. (u.h.)

KRONIKË

Kërçovë, 13 dhjetor - Tridhjetë kilogramë
marihuanë janë gjetur gjatë bastisjes po-
licore në shtëpitë e dy personave në fsha-
tin Arangjell të Kërçovës. Pjesëtarë të po-
licisë në Kërçovë, policia kriminalistike
nga Ohri dhe Njësia për tregti të palejue-
shme me drogë pas njohurive operative
të marra paraprakisht kryen bastisje në
shtëpitë e personave A.A. (45) dhe

E.A.(47). Në hapësirat përdhes të shtëpi-
së në pronësi të A.A. janë gjetur tre qese
celofani në të cilat ka pasur tre paketime
të mëdha - thasë të zinj celofani të mbë-
shtjellë me shirit ngjitësi, derisa në
dhomën e gjumit në shtëpinë e E.A. ish-
te gjetur një qese e zezë celofani përplot
me materi të gjelbër bimore. Gjërat e gje-
tura janë marrë dhe janë dorëzuar për

ekspertizë në MPB në Shkup, ndërsa dy
personat janë arrestuar. Pas dokumen-
timit të plotë të rastit, kundër dy persona-
ve do të parashtrohet padi penale për
shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar
për vepër të kryer penale "prodhim i pa-
lejuar dhe lëshim në përdorim të droga-
ve narkotike, substancave subtropike dhe
prekursorëve".

Konfiskohen 30 kg marihuanë në Arangjel të Kërçovës

Omer XHAFERI

Shkup, 13 dhjetor - Këshilli për reforma në
gjyqësi punon në mënyrë shumë jo tran-
sparente. Në Projekt-strategjinë për refor-
ma në gjyqësi, aspak nuk ishim të përf-
shirë si Akademi pavarësisht porosive se
Qeveria e re do të jetë transparente, dek-
laroi drejtoresha e Akademisë për
Gjykatës dhe Prokurorë Publikë, Aneta
Arnaudovska. Në deklaratën për media
që e dha para fillimit të Punëtorisë
ndërkombëtare për standardet e BE-së
për trajnimin e gjykatësve dhe prokurorë-
ve theksoi se në Projekt strategjinë para-
shikohej që një përqindje e caktuar e gjy-
qtarëve do të zgjidhen me një Akademi të
papërfunduar e cila, siç tha, nuk u pra-
nua në raportin e Priebe të 14-të shtatorit
kur  Strategjia e re u miratua. "Edhe pse në
Projekt-strategji u fillua me një fjalor
shumë diskreditues për Akademinë se
prodhon kuadro të paafta, se ka një rezul-
tat jo të kënaqshëm në punën... Por pas
vërejtjeve tona deri te Komisioni Evro-
pian, ky fjalor u hoq", tha Arnaudovska. Si-
pas saj, mbetet dyshimi çfarë do të
ndodhë me zgjedhjen e gjykatësve dhe
nëse do të mbetet përqindja e para-

shikuar në Strategjinë për reforma, se-
pse, sipas Arnaudovskës, javën e kaluar
në takimin e Akademive në Bruksel, një
përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë ka
deklaruar se përgatiten ndryshime në
Ligjin për gjykatat dhe se përqindja për
zgjedhjen e akademikëve dhe njerëzve
jashtë Akademisë do të jetë 60 kundrejt
40. Arnaudovska shpreh pakënaqësi, se-
pse edhe krahas asaj që përgatitet ndry-
shim i Ligji për Akademinë, ajo nuk është
e përfshirë, as e konsultuar, si dhe as
ndonjë nga organet e këtij institucioni.
Në pyetjet e gazetarëve lidhur me doku-
mentet e falsifikuara për njohje të gjuhë-
ve të huaja nga ana e kandidatëve të
prokurorëve të Maqedonisë të cilët kanë
konkurruar në Akademinë për Gjykatës
dhe Prokurorë Publik, Aranudovska tha
se Këshilli Drejtues i Akademisë ka sjellë
vendim, i cili për dy-tre ditë do të pu-
blikohet në ueb faqen e Akademisë. Ndry-
she, Gjykatës, Prokurorë publik, përfaqë-
sues të institucioneve relevante nga
Maqedonia si dhe prej Akademive Gjy-
qësore nga Serbia, Mali i Zi, Kosova, Sh-
qipëria dhe Turqia, edhe sot (e enjte) në
Shkup marrin pjesë në Punëtorinë
ndërkombëtare për "Standardet e BE-së

për trajnimin fillestar të gjykatësve dhe
prokurorëve publik". Sekretari i Përgjith-
shëm i Rrjetit Evropian për Trajnim Gjyqë-
sor, Vojçeh Postulski para fillimit të punë-
torisë deklaroi se rrjeti i tyre është themel
i të gjitha institucioneve, të cilat trajnojnë
gjykatës në vendet anëtare të Bashkimit
Evropian, por edhe në emër të vendeve-
kandidate të BE-së. "Akademia e Maqedo-
nisë është me ne për shumë vite dhe si in-
stitucione besojmë në rëndësinë të jemi
në këtë ngjarje, pasi që vlerësojmë se ne
në Evropë nuk jemi vetëm për t'i trajnuar
gjykatësit, por edhe t'i vendosim standar-
det për trajnim, të miratohen parimet për
trajnimin e gjykatësve", shtoi Postulski. Ai
theksoi se pavarësia në procesin e trajni-
mit është element kurcial dhe se trajnimi
i gjykatësve është themel për gjyqësinë e
pavarur dhe të paanshme. "Pavarësia jo
vetëm se do të thotë se institucionet janë
të vendosura në mënyrë në të cilën janë
nën ndikimin e bartësve të tjerë të pushte-
tit. Pavarësia gjithashtu do të thotë se ne
gjykatësit jemi të edukuar, ndërsa më pas
edhe të vendosur në mënyrë në të cilën
do të jemi të lirë prej ndikimit negativ të
politikanëve, prej përfaqësuesve të shërbi-
meve të tjera qeveritare", tha Postulski.

AGJPP NUK PËRFSHIHET NË REFORMAT E GJYQËSORIT

Edhe Arnaudovska godet
Këshillin për reforma
Koha

Arnaudovska akuzoi se edhe krahas
asaj që përgatitet ndryshim i Ligji për
Akademinë, ajo nuk është e përfshirë,
as e konsultuar, si dhe as ndonjë nga
organet e këtij institucioni
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Shkup, 13 dhjetor - Ministria e Kul-
turës ka prezantuar buxhetin për
vitin e ardhshëm. Fund për shpen-
zimet megalomane dhe keqpër-
dorimet me paratë e popullit, e ka
cilësuar ministri Robert Allagjo-
zovski, sipas të cilit investimet do
të shkojnë direkt për kulturën dhe
artin, duke siguruar kushte dinjito-
ze pune për artistët dhe akces për
të gjithë publikun. Janë rreth 69
milionë euro, ose 2 për qind e
buxhetit të përgjithshëm të shtetit
që do të shpenzohet për të mbësh-
tetur kulturën. Buxhet ky që është
mbi katër për qind më i madh sesa
ai i vitit të kaluar, por që njëherazi
e rendit procentualisht Maqedo-
ninë si një prej vendeve të rajonit
që shpenzon më shumë për kul-
turën. Mbi 92 për qind e buxhetit
është parashikuar për financimin e
veprimtarive nga sfera e kulturës,
ndërsa pjesa tjetër për shpenzime
administrative, që ka pësuar re-
duktime të ndjeshme.  

“Me këtë buxhet i japim fund të
ashtuquajturit projekt – Shkupi
2014, nuk do të ngarkohet dhe as
të dëmtohet më buxheti, por edhe
do të likuidojmë në kohë detyri-

met e deritanishme, në mënyrë që
të mos krijojmë më dëme shtesë
financiare. Harxhojmë më pak
para për nevojat e Ministrisë dhe
shumë më tepër direkt  për artistë
dhe projektet e tyre, përmirësojmë
infrastrukturën dhe kushtet për
punonjësit në institucionet e kul-
turës dhe për publikun e të gjitha
moshave. I hapim institucionet për
skenën e pavarur kulturore,
krijojmë programe të reja...”, ka
thënë ministri. Investimet më të
mëdha që do të bëhen vitin e ardh-
shëm për financimin e veprimtari-
ve janë ato për përfundimin e Filar-
monisë - 600 milionë denarë (15
për qind e buxhetit), 500 milionë

denarë për përfundimin e punime-
ve për rikonstruktimin e Teatrit Sh-
qiptar dhe vijimin e punimeve për
Teatrin dhe Bibliotekën e Tetovës
(13 për qind e buxhetit). Si më të fi-
nancuara radhiten Drama dhe
Mbrojtja e Trashëgimisë, ndërsa
Agjencia e Filmit procentualisht
radhitet në fund, me vetëm katër
për qind nga buxheti i përgjith-
shëm për veprimtaritë kulturore.
Edhe në listën e financimeve të
drejtpërdrejta të veprimtarive, sh-
penzimet më të mëdha do të jenë
për projekte të aktivitetit drama-
tik (mbi 470 milionë denarë), tra-
shëgimisë (mbi 437 milionë de-
narë). 

“Krahasuar me buxhetin e vitit
2017 janë parashikuar edhe re-
duktime të caktuara, kryesisht për
projektet kapitale, për arsye se një
pjesë janë drejt përfundimit, tek
të tjerat i kemi racionalizuar,
ndërsa tek të tjerat jemi duke
bërë revizione për të vërtetuar sh-
penzimet e tyre reale dhe më pas
të vijomë me financimin. Për
shembull reduktime ka pasur tek
Teatri antik Skupi, Teatri i Velesit,
Turk, Strumicës dhe disa lokalite-
te arkeologjike. Po ashtu janë re-
duktuar shpenzimet edhe për fi-
nancimin e publikimeve për
thesaret kulturore dhe natyrore”,
ka thënë Allagjozovski. 

Shkup, 13 dhjetor - Të gjithë mini-
strat, zëvendësministrat, sekre-
tarët shtetërorë dhe sekretari i
përgjithshëm duhet në fillim të

janarit publikisht t'i publikojnë
shpenzimet zyrtare të bëra në
gjashtë muajt e kaluar. Ky infor-
macion, siç njoftoi zëdhënësi i Qe-
verisë, Mile Boshnjakovski, është
miratuar në seancën e fundit të
Qeverisë. "Në pajtim me parimet
e Qeverisë për shpenzimin tran-
sparent dhe llogaridhënës të mje-
teve shtetërore në seancën e Qe-
verisë u soll vendim me të cilin

obligohen të gjithë ministrat, zë-
vendësministrat, sekretarët sh-
tetërorë dhe sekretari i përgjith-
shëm të dorëzojnë informacion
për shpenzimet zyrtare të bëra në
kuadër të buxhetit të tyre në gja-
shtë muajt e parë nga vendosja
në funksione. Filluam me ta,
ndërsa fazën e ardhshme kjo do
të vlejë për gjithë bartësit e tjerë
të funksioneve", deklaroi

zëdhënësi. Informoi se për këtë
do të përpunohet zgjidhje softue-
rike përmes së cilës këto informa-
cione do të jenë në dispozicion
publikisht. Nga Qeveria theksojnë
se kjo është për shkak të angazhi-
mit për punë transparente maksi-
male. Presin ndershmëri,
ndërgjegjësim prej të gjithë mini-
strave, prej funksionarëve të
përzgjedhur dhe dëshiron të tre-

gojë se eshaloni i parë këtë e re-
spekton deri në maksimum. Këtë
e ka kërkuar, ministri për Lloga-
ridhënie, Transparencë dhe Ko-
munikime, Robert Popovski.
Krahas kësaj Qeveria ka kërkuar
prej të gjitha institucioneve
menjëherë ta plotësojnë obligi-
min për vendosjen e dokumente-
ve të përcaktuara në ueb faqet e
tyre. (Z.V)

Pranohet
edhe akuza
për
"Titanik 3"
Shkup, 13 dhjetor - Propozim-
akuza për lëndën gjyqësore
"Titanik3" e iniciuar nga
Prokuroria Speciale Publike,
kundër deputetit aktual të
BDI-së, Ejup Alimi dhe anë-
tarit tjerë të partisë, Ismet
Guri, është pranuar nga
Gjykata Penale e Shkupit. Ky
rast dhe shumë lëndë tjera
deri para disa kohe ishin
lëndë vlerësimi nga Këshillat
e ndryshëm penal të GJPSH-
së, me çka para dy ditëve -
është dhënë dritë jeshile që
edhe kjo lëndë të gjykohet.
Në akuzën e ngritur nga PSP
thuhet se dy të dyshuarit
ngarkohen për prishje të ren-
dit zgjedhor në Çair, gjatë
periudhës 24-26 mars të vitit
2013, ndërsa në cilësinë e
personave zyrtar të Komisio-
nit zgjedhor në Çair, i kanë
ndryshuar shkresat që kanë
shërbyer për zgjedhjet dhe
votimet në procesverbale,
gjegjësisht kanë shtuar dhe
marrë më tepër vota, me çka
të njëjtat më nuk kanë mund
të shfrytëzohet. I akuzuari
Ismet Guri nga PSP
ngarkohet se dëshmitarit të
parë i ka urdhëruar ta ndry-
shojë procesverbalin e voti-
meve, mbledhjes dhe vërteti-
mit të rezultateve nga votat.
Ndërkohë, deputeti Alimi
akuzohet se pas marrjes së
procesverbalit nga personi i
autorizuar, ai e ka ndryshuar
numrin e votave për një kan-
didat për kryetar komune,
gjegjësisht në një vendvotim -
nga 120 vota, siç thuhet në
akuzën e PSP-së, ai ka shënuar
220 vota. Ose, nga 205 vota
për një kandidat për kryetar, ai
e ka ndryshuar numrin e vota-
ve në 163. Pas pranimit të pro-
pozim-akuzës për rastin "Tita-
nik 3", GJPSH ditëve në
vazhdim pritet të caktojë
datën se kur do të fillojë ky
proces gjyqësor. (O.XH) 

Zyrtarët nuk guxojnë të fshehin as edhe një denarë 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MINISTRIA E KULTURËS PREZANTON INVESTIMET NË 2018  

Janë rreth 69 milionë
euro, ose 2 për qind e
buxhetit të
përgjithshëm të shtetit
që do të shpenzohet për
të mbështetur kulturën,
buxhet ky që është mbi
katër për qind më i madh
sesa ai i vitit të kaluar

Fund për shpenzimet e kota  
Allagjozovski:

Teatrot shqiptare, peng i mosmarrëveshjeve   

Zvarritja e punimeve për ndërtimin e Teatrit dhe
Bibliotekës në Tetovë dhe rikonstruktimi i
Teatrit Shqiptar në Shkup, së bashku me borxhet
e akumuluara të Teatrit të Tetovës kanë ardhur si
pasojë e mosmarrëveshjeve që kanë pasur dy
partnerët në ish koalicionin qeverisës. Kështu i
ka arsyetuar ministri Allagjozovski bllokimet e
punimeve në këto dy objekte, duke hedhur
poshtë opsionet për abuzime financiare. Sipas
tij, prioritetet e investimeve në kulturë të VMRO-
DPMNE kanë qenë të tipit – ca të nënës ca të
njerkës, duke mos lejuar kështu financimin në

kohë të aktiviteteve që lidheshin me kulturën
shqiptare dhe akumulimin e detyrimeve
financiare të palikuiduara. “Ne siguruam financa
dhe dinamika të përshpejtuara për objektet,
ndërtimi dhe rindërtimi i të cilave u zvarrit gjatë
viteve të fundit. Ku 250 milionë denarë janë
siguruar për rindërtimin dhe sanimin e Teatrit
Shqiptar në Shkup, që është një rritje prej 150 për
qind krahasuar me buxhetin 2017, si dhe 250
milionë denarë në ndërtimin e teatrit dhe
bibliotekës në Tetovë, një rritje prej 79 për qind”,
ka thënë ministri.  

Koha
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Shkup, 13 dhjetor - Mbi 120 mijë euro
është granti i fundit të cilën Qeve-
ria franceze ia ka ndarë Ministrisë
së Ambientit dhe Planifikimit
Hapësinore dhe Qytetit të Shkupit
për ndërtimin e “Stacionit filtrues
për ujërat e zeza në kryeqytet”. Me
qëllim fillimin e aktiviteteve
projektuese, të martën u nënshk-
rua Memorandumi mes përfaqë-
suesve të Ministrisë së Ekologjisë,
Qytetit të Shkupit dhe atyre të am-
basadës së Francës në Shkup. Mini-
stri Sadulla Duraku tha se me nën-
shkrimin e këtij aneksi, vazhdojnë
aktivitet e nisura në vitin 2014, për
përgatitjen e dokumentacionit për
ndërtimin e stacionit filtrues në

fjalë. “Me kompletimin e doku-
mentacionit të duhur do të
krijohen mundësi për gjetjen e
mënyrës më të mirë të financimit
dhe ndërtimit të ‘Stacionit filtrues
për ujërat e zeza në kryeqytet’, vle-
ra e plotë e të cilit do të jetë 120 mi-
lion euro. Ne presim që kjo marrë-
veshje për ndërtim të stacionit
filtrues në qytetin e Shkupit, do të
nënshkruhet më së voni deri në vi-
tin 2020, me çka edhe Qeveria jonë
e pranoi iniciativën e MAPH, për
marrjen e huas për ndërtimin e kë-
tij stacioni”, tha ministri Duraku.
Kryetari i Qytetit të Shkupit, Petre
Shilegov, njoftoi se me grantin e

fundit të dhënë nga Qeveria france-
ze, shuma e plotë e cila është
mbledhur nga grantet e deritanish-
me arrin vlerën mbi 920 mijë. Ai
mes tjerash shtoi se banorët e
Shkupit, pas përfundimi të këtyre
punimeve që pritet të fillojnë kah
vitit 2020, përfundimisht do të
kenë një stacion filtrues (pastrues)
në pajtim me direktivat evropiane.
“Paralelisht me këtë, qytetarët e
Shkupit, do të kenë kontroll dhe
trajtim të mirëfilltë të ujit i cili do të
derdhet në lumin Vardar. Qëllimi i
projektit është zvogëlimi i rreziqe-
ve nga ndotjet dhe përmirësimin e
pastërtisë së plotë në qytet. Ne deri

më sot kemi punuar në përgatitjen
e kushteve për ndërtimin e këtij
stacioni. Përkrahja nga Qeveria
franceze është e një rëndësie të po-
saçme për rruajtjen e ambientit
jetësor në këto treva”, tha Shilegov.

Ambasadori i Francës në
Shkup, Kristian Timotie, duke fo-
lur për rëndësinë e këtij stacioni
filtrues, tha se ky është një projekt
ambicioz, në të cilën janë të për-
shirë standardet më të larta të kë-
saj fushe. Aktivitetet preeliminua-
re, sipas tij, kanë përfunduar, me
çka theksoi se pret nga palët e
përfshirë në këtë projekt që filli-
met e punës për ndërtimin e këtij
stacioni të nisin në afatin e para-
parë. “Ne do të mundohemi t’ju
bashkagjitemi në këto përpjekje.
Gëzohem se ne këto punim merr
pjesë edhe një konzorcium i kom-
panive franceze. Tenderi do të jetë
i hapur për të gjithë, kuptohet.
Ndihem krenar që e kemi filluar
këtë projekt voluminoz, për të
cilën shumica dyshonin se do ta
nisim. E inkurajoj ministrin Du-
raku që të kërkojë ndihmë nga Mi-
nistria e Financave për këtë çë-
shtje, me qëllim që nën
projektuesit të lirohen nga tatimi”,
tha ambasadori Timotie. 

Rreth 75 për
qind e romëve,
të papunë
Shkup, 13 dhjetor - Papunësia
tek bashkësia etnike rome në
Maqedoni paraqet 75 për qind,
që është dyfish më shumë se
mesatarja nacionale e pa-
punësisë. Pjesa më e madhe e
tyre apo 88 për qind kanë ar-
sim jo të plotë apo të plotë fil-
lor, 4,4 për qind arsim të plotë
apo jo të plotë të mesëm, tre-
gojnë të dhënat e Fondit Arsi-
mor të Romëve (REF). Këto të
dhëna, dhe nevoja për për-
mirësim të gjendjeve, ishin
shkaku për realizimin e
projekteve "Përfundimi i
shkollës si rrugë drejt punësi-
mit" dhe "Përmirësimi i punë-
simit përmes arsimimit dhe
trajnimeve", rezultatet e të
cilëve treguan se arsimimi
është mënyra e vetme për për-
ballje me papunësinë tek
romët dhe dalje nga rrethi i
varfërisë. Drejtori ekzekutiv i
REF-it, Nadir Rexhepi infor-
mon se në kuadër të këtyre dy
projekteve arsimin fillor dhe të
mesëm e kanë kompletuar 330
romë. Trajnime për kërkim ak-
tiv të punës kaluan 125 perso-
na, 72 fëmijë janë regjistruar
në kopshte të fëmijëve, ndërsa
120 fëmijë kanë marrë pjesë
në programe për zhvillim të
hershëm të fëmijëve. Punësim
gjetën 34 persona pjesëmarrës
në aktivitetet e projekteve. Mi-
nistrja e Punës dhe Politikës
Sociale, Milla Carovska, e cila
foli në ceremoninë e ndarjes
së diplomave për romët më të
mirë të cilët e kanë komple-
tuar arsimin e tyre përmes
programeve të Fondit arsimor
të romëve për arsim të të rri-
turve, theksoi se përvojat pozi-
tive të cilat dalin nga projekte
të këtilla duhet të shfrytë-
zohen dhe ato të bëhen masa
sistematike. Ajo theksoi se po
bëhen përpjekje edhe të gjitha
masat të cilat tashmë ekzi-
stojnë dhe janë të dedikuara
për romët, posaçërisht ata për
përfshirje aktive në tregun e
punës, të adaptohen ndaj ne-
vojave të tyre me qëllim që të
jenë më mirë të shfrytëzuara.
Ministri Samka Ibraimovski i
angazhuar për implementi-
min e Strategjisë për përmirë-
simin e gjendjeve të romëve
në Republikën e Maqedonisë
konsideron se projektet e kë-
tilla japin rezultate të mira
dhe se përvojat e tilla duhet të
bëhen pjesë e sistemit. Më pas
tha, përveç ndihmës për romët
e rinj duhet të jepet mbësh-
tetje edhe për të rriturit të cilët
nuk kanë pasur mundësi të ar-
simohen. Më pas, tha, duhet të
mbahet llogari për nevojat e
tregut të punës me qëllim që
ata më lehtë të gjejnë punë.

Shkup, 13 dhjetor - Shkupjanët edhe
në 24 orët e fundit thithën ajër të
ndotur, ndërsa e tillë është situata
edhe sot në mëngjes. Koncentrime
disa herë më të larta të grimcave
PM10 janë regjistruar në të gjitha
stacionet e matjes, ndërsa përqen-
drim maksimale prej 533 mikro-
gramë është matur në Lisiçe. Në Li-
siçe koncentrimet e matura prej
orës 17 dje lëvizin prej 140, 327,496,
duke arritur maksimumin prej 533

në mesnatë, pas çka fillojnë të
zvogëlohen, por mbeten disa herë
mbi të lejuarën. Në matjen e fundit
në orën tetë arrin 221 mikrometra
në metër kub. Në Karposh koncen-
trime më të larta janë matur mes
orës 18 dhe 23. Kanë lëvizur sipas
matjeve, prej 161,204,248 deri 335
në orën 23. Pastaj vërehet zvogë-
lim dhe sot në mëngjes janë matur
172 mikrogramë në metër kub. Në
Gazi Babë koncentrime më të larta

janë regjistruar prej orës 17 ku janë
matur 131, ndërsa maksimalja
është matur në orën 23 prej 273
mikrogramë. Sot në mëngjes në
Gazi Babë janë matur 162 mikro-
gramë. Në Qendër sipas matjeve
koncentrime më të larta ka sot në
mëngjes prej 231 mikrogramë.
Prej dje në orën 18 janë vërejtur
koncentrime prej 118 deri 209 mik-
rogramë. Te Rektorati koncentri-
met më të larta janë regjistruar

prej orës 18 me 124, madje në orën
18 395, deri 360 mikrogramë në
orën 04. Në periudhën mes kon-
centrimeve janë mbi 200 mikro-
gramë. Gjatë ditës së djeshme një
periudhë të vogël prej dy orësh
koncentrimet kanë qenë në sua-
za të së lejuarës apo afër të
lejuarës 50 mikrogramë. Kjo ka
qenë në mesditë mes orës 13 dhe
14. Te Rektorati tërë periudhën ajri
ka qenë i ndotur.

Shkupjanët vetëm dy orë thithur ajër të pastër
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“STACIONI FILTRUES I UJËRAVE TË ZEZA” ME PËRKRAHJE NDËRKOMBËTARE

Kryetari i Qytetit të
Shkupit, Petre
Shilegov, njoftoi se me
grantin e fundit të
dhënë nga Qeveria
franceze, shuma e
plotë e cila është
mbledhur nga grantet
e deritanishme arrin
vlerën mbi 920 mijë

Ndërtimi i stacionit
pastrues fillon në 2020

Pesë studime fizibiliteti për deponitë e egra 

Pushteti aktual me seriozitetin më të lartë është i
angazhuar që problemin me deponitë e egra ta
zgjedh brenda sistemit dhe institucioneve
shtetërore. Duke folur për këtë problematikë, e cila
në masë të madhe i tangon vendbanimet shqiptare,
ministri i Ambientit, Sadulla Duraku për gazetën
KOHA deklaroi se për momentin është duke
punuar në aspektin sistemor të zgjidhjes së kësaj
çështje, me çka shtoi se përmes IPA programeve
janë përgatitur pesë studime fizibiliteti. "Qeveria
dhe ne si ministri, seriozisht ju kemi qasur kësaj
problematike dhe sigurisht shumë shpejtë do të
miratohet një vendim se në cilën formë do të

rregullohet kjo çështje, respektivisht pritet të
vendosim se vallë kjo do të behët përmes
partneriteti publiko-privat apo përmes formave
tjera. Dua të theksoj se kjo Qeveri dhe MAPH
dëshiron që në aspektin sistemor ti rregullojë këto
çështje, për arsye se brenda ditës, me shkop magjik
nuk zgjidhen punët”, tha ministri Duraku. Ndryshe,
në prill të këtij viti - ky dikaster qeveritar i ndau
mjetet edhe për ndërtimin e Kanalit problematik
në Komunën e Haraçinës, për të cilën ministri
Duraku tha se punimet e nisura muaj më parë janë
ndaluar nga ana e komunës me arsyetim se gypat
filtrues janë të vogla 

Koha
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 Në bazë të nenit 49 paragrafi 5 i Ligjit për standard të studentëve (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 15/13, 
120/13, 41/14, 146/15, 30/16 dhe 178/16) dhe Vendimit për shpallje të Konkursit për ndarje të bursave për studentët e rregullt të 
përkatësisë rome të regjistruar në studime akademike në ciklin e parë të studimeve në universitetet publike dhe private dhe në 
institucionet për arsim sipëror në Republikën e Maqedonisë për vitin akademik 2017/2018 nr. 23-14842/2 të datës 13.12.2017, Ministria 
e Arsimit dhe Shkencës, publikon  
  

KONKURS  
për ndarje të bursave për studentët e rregullt të përkatësisë Rome të regjistruar në studime akademike në ciklin e parë në 
universitetet publike dhe private dhe në institucionet për arsim sipëror në Republikën e Maqedonisë për vitin akademik 

2017/2018  
 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës për vitin akademik 2017/2018 me konkurs do të ndajë gjithsej 100 bursa për studentët e 

rregullt të përkatësisë Rome të regjistruar në studime akademike në ciklin e parë në universitetet publike dhe private dhe në 
institucionet për arsim sipëror në Republikën e Maqedonisë. 

 
     I. KUSHTET PËR NDARJE TË BURSËS STUDENTORE PËR STUDENTËT E PËRKATËSISË ROME  

Të drejtë për bursë kanë studentët e regjistruar në studimet akademike të ciklit të parë të cilët studiojnë në universitetet 
publike dhe private dhe institucionet për arsim sipëror në Republikën e Maqedonisë dhe të cilët përmbushin kushtet në vijim:  

1. Të jenë përfaqësues të Bashkësisë etnike rome; 
2. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
3. Të mos jenë shfrytëzues të bursës nga institucione ose kompani të tjera. 
II. KRITERET PËR NDARJE TË BURSAVE STUDENTORE PËR STUDENTËT E PËRKATËSISË ROME  

Bursat për studentët e përkatësisë Rome do të ndahen në pajtim me kriteret në vijim: 
1. Suksesi mesatar i kandidatit nga të gjitha katër vitet e arsimit të mesëm për studentët të cilët janë regjistruar në vitin e parë të 

studimeve; 
2. Suksesi mesatar nga të gjitha vitet e kaluara akademike për studentët të cilët studiojnë në të gjitha vitet tjera; 
3. Të jenë studentë të rregullt në ndonjërin prej universiteteve publike ose private në Republikën e Maqedonisë për vitin 

akademik 2017/2018; 
4. Përparësi gjatë përzgjedhjes do të kenë studentët e përkatësisë Rome të cilët studiojnë në fakultetet publike ose private në 

Republikën e Maqedonisë të cilët janë profilizuar në kuadrin mësimor. 
5. Studentët të cilët në vitin akademik 2016/2017 kanë qenë shfrytëzues të bursës nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, ndërsa 

nuk kanë regjistruar semestër të rregullt ose vit më të lartë akademik, nuk kanë të drejtë për bursë në vitin akademik 
2017/2018. 

III. SHUMA E BURSËS  
Shuma e bursës është 5,000 denarë në muaj për nëntë muaj gjatë një viti akademik.  
IV. VENDI DHE AFATI PËR PARASHTRIMIN E DOKUMENTEVE  

Kandidatët të cilët paraqiten në Konkurs, duhet deri në Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës/Drejtoria për zhvillim dhe avancim të 
arsimit në gjuhën e përfaqësuesve të bashkësive, rr. Sv. Kiril i Metodi” nr. 54 – Shkup, më së voni deri më 28.12.2017 që të 
parashtrojnë dokumentet në vijim: 
A) Për studentët e regjistruar në vitin e I të vitit akademik nevojiten dokumentet në vijim: 

1. Kërkesë për bursë të studentëve të përkatësisë Rome (të publikuar së bashku me konkursin në www.stipendii.mon.gov.mk); 
2. Fletëparaqitje për burës të studentëve të përkatësisë Rome (të publikuar së bashku me konkursin në 

www.stipendii.mon.gov.mk); 
3. Vërtetim se është student i rregullt në vitin akademik 2017/18; 
4. Kopje të dëftesave të të gjitha 4 viteve nga shkolla e mesme të vërtetuara në noter; 
5. Deklaratë se kandidati është përfaqësuesi i komunitetit etnik Rom (të publikuar së bashku me konkursin në 

www.stipendii.mon.gov.mk); 
6. Deklaratë se kandidati nuk është shfrytëzues i ndonjë burse tjetër (të publikuar së bashku me konkursin në 

www.stipendii.mon.gov.mk); 
7. Deklaratë për përpunim dhe shfrytëzim të të dhënave personale të kandidatit për nevojat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 

(të publikuar së bashku me konkursin në www.stipendii.mon.gov.mk); 
8. Kopje të certifikatës së shtetësisë së Republikës së Maqedonisë; 
9. Kopje të llogarisë transaksione në emër të studentit.  

B) Për studentët e të gjitha viteve tjera akademike, nevojiten dokumentet në vijim: 
1. Kërkesë për bursë të studentëve të përkatësisë Rome (të publikuar së bashku me konkursin në www.stipendii.mon.gov.mk);  
2. Fletëparaqitje për burës të studentëve të përkatësisë Rome (të publikuar së bashku me konkursin në 

www.stipendii.mon.gov.mk); 
3. Vërtetim se është student i rregullt në vitin akademik 2017/18; 
4. Kopje të indeksit; 
5. Certifikatë për provime të dhëna (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); 
6. Deklaratë se kandidati është përfaqësuesi i komunitetit etnik Rom (të publikuar së bashku me konkursin në 

www.stipendii.mon.gov.mk); 
7. Deklaratë se kandidati nuk është shfrytëzues i ndonjë burse tjetër (të publikuar së bashku me konkursin në 

www.stipendii.mon.gov.mk); 
8. Deklaratë për përpunim dhe shfrytëzim të të dhënave personale të kandidatit për nevojat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës 

(të publikuar së bashku me konkursin në www.stipendii.mon.gov.mk); 
9. Kopje të certifikatës së shtetësisë së Republikës së Maqedonisë; 
10. Kopje të llogarisë transaksione në emër të studentit. 

Dokumentacioni i pakompletuar dhe i parashtruar pas afatit nuk do të merret parasysh gjatë procesit dhe i njëjti nuk do të futet 
në konkurrencë me të ë tjerët që janë paraqitur në konkurs.  

 MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS  
                                 

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhenenit23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare e R.M nr. 27/2016) dhe me 
qëllim të plotësimit të vendeve të punës me kuadër arsimor për vitin shkollor 2017/2018, drejtori i ShMQSh“Saraj”-Shkup, më datën 
13.12.2017 solli vendim për 

SHPALLJE 
PËR KËTO VENDE PUNE ME MËSIM NË GJUHËN SHQIPE PËR KOHË TË CAKTUAR DERI 31.08.2018 

 
1. Një (1) profesor të lëndës gjuhë shqipe për 20\40 orë në javë, 
me rrogë fillestare prej 21.534 denarë. Orari i punës fillon prej 
7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
filologjik në grupin gjuhë shqipe - drejtimi arsimor. 
2. Një (1) profesor të lëndës gjuhë maqedonase për 12/24 orë në 
javë, me rrogë fillestare prej 12.919 denarë. Orari i punës fillon 
prej 7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
filologjik në grupin gjuhë maqedonase- drejtimi arsimor. 
3. Një (1)profesorë të lëndës matematikë për 19/38 orë në javë, 
me rrogë fillestare prej 20.400 denarë. Orari i punës fillon prej 
7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
Matematiko-natyror në grupin matematikë - drejtimi arsimor. 
4. Një (1) profesor të lëndës gjuhë angleze për 19/38 orë në javë, 
me rrogë fillestare prej 20.400 denarë. Orari i punës fillon prej 
7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet ta kenë të kryer Fakultetin 
filologjik në grupin gjuhë frënge - drejtimi arsimor. 
5. Një (1)profesor të lëndës gjuhë gjermane për 6/12 orë në javë, 
me rrogë fillestare prej 6.460 denarë. Orari i punës fillon prej 
7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
filologjik në grupin gjuhë gjermane- drejtimi arsimor. 
6. Një(1) profesorë të lëndës së historisë për 14/28 orë në javë, 
me rrogë fillestare prej 15.150 denarë. Orari i punës fillon prej 
7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
filozofik në grupin histori - drejtimi arsimor. 
7. Një (1)profesorë të lëndës së fizikës për 8/16 orë në javë, me 
rrogë fillestare prej  8.600 denarë. Orari i punës fillon prej 7.30 
dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin shkollor 
2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin e fizikës. 
8. Një (1)profesorë të lëndës së kimisë për 8/16 orë në javë, me 
rrogë fillestare prej  8.600 denarë. Orari i punës fillon prej 7.30 
dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin shkollor 
2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin e kimisë 
- drejtimi arsimor. 
9. Një (1)profesorë të lëndës së biologjisë për 8/16 orë në javë, 
me rrogë fillestare prej  8.600 denarë. Orari i punës fillon prej 
7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
e biologjisë - drejtimi arsimor. 
10.Një (1)profesorë të lëndës së informatikës për 12/24 orë në 
javë,me rrogë fillestare prej  12.919 denarë. Orari i punës fillon 
prej 7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 

shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
e informatikës - drejtimi arsimor. 
11. Një (1)profesorë të lëndës sport dhe aktivitete sportive për 
12/24 orë në javë, me rrogë fillestare prej  12.919 denarë. Orari i 
punës fillon prej 7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e 
punës për vitin shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të 
kryer Fakultet të edukatës fizike - drejtimi arsimor. 
12. Një (1) profesorë të lëndës arsim figurativ për 10/20 orë në 
javë, me rrogë fillestare prej 10.700 denarë. Orari i punës fillon 
prej 7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
e akademis së arteve - drejtimi arsimor. 
13. Një (1) profesorë të lëndës art muzikor për 6/12 orë në javë, 
me rrogë fillestare prej 6.460denarë. Orari i punës fillon prej 7.30 
dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin shkollor 
2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin e 
akademisë muzikore - drejtimi arsimor. 
14. Një (1)profesorë të lëndës së sociologjisë për 6/12 orë në 
javë, me rrogë fillestare prej 6.460 denarë. Orari i punës fillon 
prej 7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
e sociologjisë - drejtimi arsimor. 
15. Një (1)profesorë të lëndëve juridike për 10/20 orë në javë, me 
rrogë fillestare prej 10.700 denarë. Orari i punës fillon prej 7.30 
dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin shkollor 
2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin e 
drejtësisë - drejtimi arsimor. 
16. Një (1)profesorë të lëndës bazat e biznesit për 8/16 orë në 
javë, me rrogë fillestare prej 8.600 denarë. Orari i punës fillon 
prej 7.30 dhe përfundon në përputhje me orarin e punës për vitin 
shkollor 2017\2018. Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
e ekonomisë - drejtimi arsimor. 
17. Një (1) psikolog për 20/40 orë në javë, me rrogë fillestare 
prej 21.534 denarë. Orari i punës fillon prej 7.00 dhe përfundon 
në orën 15.00 .Kandidatët duhet të kenë të kryer Fakultetin 
filozofik – drejtimi psikologji. 
 Shpallja publike do te zgjasë 5 ditë prej ditës së 
shpalljes, derisa vendimi për pranimin e kandidatëve do të jetë i 
njohur 15 ditë prej ditës së mbarimit të shpalljes. Krahas 
kushteve të parapara me ligjin për marrëdhënie të punës 
kandidatët duhet ti plotësojnë edhe kushtet nga neni 59 nga Ligji 
i arsimit të mesëm. Paraqitjet me dokumentet e duhura të 
dorëzohen deri te ShMQSh“ Saraj ”- Shkup Rr. 2 Nr. 20 Saraj 
tel: 025110127. Paraqitjet të cilat nuk janë sjellur në kohë nuk do 
të merren parasysh. Sipas kësaj u soll vendim si në dispozitiv. 

Drejtor, 
Bedri Gjureci

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë nr. 167/2015 dhe 27/16), ndërsa në lidhje me Vendimin për nevojën e 
themelimit të marrëdhënies së punës nr. 0204-3740 të datës 13.12.2017, Shoqëria aksionare 
Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE  
 
Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, 
Shkup ka nevojë për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar me punëtorët 
për vendet e punës në vijim: 
 
 

1. Tetë (8) persona në vendin e punës – Makinistë 
 
Me shkallë të III ose IV të PMP, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është prej 13.700.  deri më 17,500.oo denarë. 
 
Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës, me orar javor të punës prej 40 
orëve. 
 Orari ditor i punës është 8 orë dhe fillon prej ora 07,30 deri në ora 15,30 me pauzë 
prej 30 minuta. 
 Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: 

- Fletëparaqitje; 
- Kopje të letërnjoftimit; 
- Dëshmi për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); 
- Dëshmi për përvojën e punës; 
- Certifikatë të shtetësisë (kopje); 
- Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore (jo më të vjetër se 

6 muaj) 
- Kontakt telefoni. 

 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
Kandidatët e interesuar fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme për 

plotësim të kushteve të posaçme sipas kësaj shpallje mund t’i dorëzojnë drejtpërdrejtë deri në 
arkivin e Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi 
të shtetit, Shkup, rr. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 10-a Shkup ose përmes postës, me shenjë 
“PËR SHPALLJE”. Telefoni për kontakt 078-499-412, personi për kontakt Eleonora 
Millkova. 

Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet në afat prej 45/90/120 ditëve pas 
kalimit të afatit për paraqitje varësisht nga numri i kandidatëve të paraqitur për vendin e 
theksuar të punës. 

Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit, si dhe të pakompletuara nuk do të merren 
parasysh gjatë shqyrtimit. 
 

SHA “Ekonomia e ujërave të RM” – Shkup  

 Në pajtim me nenin 22 paragrafi 1 pika 1 dhe pika 2, paragrafi 2-4 dhe nenit 23 paragrafi 1, paragrafi 6-7 nga Ligji 
për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare nr. 62/2005..... 27/16), punëdhënësi NPK “Proleter” – Resnjë i përfaqësuar nga u. 
d drejtori Muzafer Murati publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për punësim të 8 (nëntë) punëtorëve edhe atë: 
Për vendet e punës në vijim: 
1. 6 (gjashtë) punëtor në vendin e punës “Punëtor i përgjithshëm -Pastrues të mbeturinave në NJ. R “Higjiena 

komunale” për kohë të caktuar të punës për 12 (dymbëdhjetë) muaj dhe me orar të plotë të punës (40 orë në javë). 
2. 1 (një) punëtor në vendin e punës “Punëtor i përgjithshëm – pastrues” në departamentin NPP në NJ. R “Higjiena 

Komunale” për kohë të caktuar të punës për 12 (dymbëdhjetë) muaj dhe me orar të plotë të punës (40 orë në javë). 
3. 2 (dy) punëtorë në vendin e punës Punëtor i përgjithshëm – Lirues së kanalizimit në NJR “Ujësjellësi dhe 

kanalizimi” për kohë të caktuar të punës për 12 (dymbëdhjetë) muaj dhe me orar të plotë të punës (40 orë në javë). 
 
1.1 Kandidatët të cilët do të paraqitet në këtë Shpallje për punësim sipas pikës (1-3) të shpalljes duhet të plotësojë 

kushtet në vijim: 
- Të ketë të mbaruar arsimin fillor ose të mesëm (shkalla III ose IV). 
- Me/Pa përvojë pune. 

/gjatë përzgjedhjes punëdhënësi do të merr parasysh posedimin e përvojës së punës, posaçërisht nëse kandidati posedon 
përvojë pune nga sfera komunale/ 

Kandidatët e zgjedhur nga pika 1-3 e Shpalljes do të punojë me orar të plotë të punës 40 orë në javë, duke filluar prej 
ora 07:00 – 15:00 çdo ditë pune. 

 
Kandidatit të zgjedhur nga pika 1 në muaj do ti paguhet neto pagesa bazë në shumë prej 13.088,00 denarë. 
Kandidatit të zgjedhur nga pika 2 në muaj do ti paguhet neto pagesa bazë në shumë prej 12.828,00 denarë 
Kandidatit të zgjedhur nga pika 3 në muaj do ti paguhet neto pagesa bazë në shumë prej 13.475,00 denarë 

 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar që të dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- Lutje. 
- Fotokopje të letërnjoftimit. 
- Certifikatë për arsimin fillor ose të mesëm të mbaruar për kandidatët nga pika 1-3 
- Dëshmi për përvojën e punës (vërtetim për stazh të punës etj.) 

  
Dokumentet të dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në Noter. 
Afati për dorëzimin e dokumenteve të nevojshme është 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit të Shpalljes në shtypin ditor. 
Dorëzimi i dokumenteve të bëhet personalisht në arkivin e ndërmarrjes ose përmes postës në adresën e punëdhënësit: 

rr. “Obikollna” nr. 22, Resnjë, për informata më të hollësishme në kontakt telefonin 047/451-643.  
Zgjedhja e kandidatit nga të paraqiturit do të realizohet në afat prej 8 (tetë) ditëve pas përfundimit të Shpalljes.  

  
  NPK “Proleter”  - Resnjë  

U. D Drejtor 
Ecc. Dipl. Muzafer Murati  

U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit gjinekologjik, shtëpia është

e ndërtimit të ri me dokumentacion të kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221
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Lirohen
hapësirat e
uzurpuara
Tetovë, 13 dhjetor - Në një-
zet ditët e ardhshme pje-
sëtarë të policisë nga sta-
cioni policorë i Tetovës
për siguri në komunika-
cionin rrugor, në koordi-
nim dhe bashkëpunim,
edhe me më shumë shër-
bime të inspektoratit, do
të angazhohen për pa-
strimin e hapësirave pu-
blike të komunikacionit
në Tetovë të uzurpuara
për qëllime tregtare, qël-
lime hotelerike si dhe
qëllime të tjera. Do të
mënjanohen dhe në
mënyrë adekuate do të
sanksionohen tezgat e
ndryshme, të cilat në
mënyrë jo ligjore janë
vendosur për të shitur
produkte bujqësore, kon-
feksioni dhe të ndrysh-
me, përveç kësaj masa do
të ndërmerren edhe në
uzurpime të natyrave të
ndryshme, varësisht se
ku do të hasen ato, me
qëllim që të mundësohet
lëvizje e lirë dhe e sigurt
e automjeteve dhe
këmbësorëve. Ky aksion
ndërmerret pikërisht
tani, përderisa shumë sh-
pejtë pritet që të rritet
frekuentimi i automjete-
ve dhe njerëzve në rajo-
nin më të gjerë të Pollo-
gut. Për të gjithë ata të
cilët tanimë kanë uzur-
puar hapësirat publike,
do të pasojnë padi
adekuate, përderisa akti-
vitetet fillimisht plani-
fikohen që të startojnë
në qendrën e qytetit si
dhe përreth qendrës, ku
do të përfshihen rrugët
“101” rruga e “Ilindenit”,
“Vidoja Smilevski Bato”,
rruga “Boris Kidriç” dhe të
tjera. Gjobat për uzurpi-
me të kësaj natyre janë
300 euro në kundërvlerë
të denarit për persona fi-
zik, 2000 euro për perso-
na juridik plus 600 euro
për personat e tyre
përgjegjës. Këto aktivite-
te pritet që të sjellin një
rend dhe siguri më të
madhe në rrugët dhe
trotuaret e Tetovës në
prag të ardhjes së mër-
gimtarëve të cilët
përkohësisht punojnë
jashtë vendit, të cilët një
pjesë të pushimit të tyre
pritet që ta kalojnë në
vendlindje. (u.h.)

KRONIKË

Evis HALILI

Shkup, 13 dhjetor – “Deja e vjeshtës”,
titullohet përmbledhja poetike e au-
tores Delvina Kërluku që është pro-
movuar të martën në Qendrën Infor-
mative të Kulturës. Një libër që
nxjerr në pah një poete të pjekur, e
cila ka me poezinë një marrëdhënie
të thellë dhe të përhershme. Kështu
e ka vlerësuar ambasadori rumun,
Viorel Stanila, në fjalën e mbajtur
në ceremoninë e promovimit.  

“Nuk e di si ndihet poetja në vo-
lumin e shtatë të poezive, por falë
talentit të saj ne kemi një fundvit
më të pasur me kuptime dhe përje-
time. Në radhë të parë sepse, ky libër,
rrezaton një ndjenjë poezie aq të fu-
qishme, sa të zapton me forcën e
saj..... Nga ana tjetër, aftësia e poetes
për të shkelur rregullat e gjuhës i
përngjan forcës së alkimistit për
shndërrimin e lëndëve nga njëra në
tjetrën: Ky avull i vjeshtës, kjo mje-
gull lotësh/Kjo aromë e këndshme e
kujtimeve. Për më tepër, kujtimet,

së bashku me lotët, me heshtjet dhe
me vetminë janë fjalët kyçe të këtij
volumi. Në përfundim të leximit,
kuptojmë se poetja ka marrë sipër
gjithë këto barrë të mosplotësimeve
tona shpirtërore dhe i ka sublimuar
nëpërmjet artit të saj”, ka thënë Sta-
nila gjatë vështrimit të bërë për këtë
libër. Ndërsa kryetari i Shoqatës së
Shkrimtarëve (SHSHM), Vele Smi-
levski, duke vlerësuar këtë botim të
radhës, ka thënë se talenti dhe inte-
lekti i poetes Kërluku janë në sintezë
me njëra-tjetrën. 

“Një gjë e tillë të jep të drejtën
që të vëmë në spikamë kulturën e
saj letrare në sensin kreativ, me një
parashenjë moderne. Ajo e zotëron
me vetëbesim teknikën poetike, me

strukturën e tekstit, me fuqinë e
fjalës që duhet të zbutet dhe të
bëhet pjesë e mesazhit, Madje
poetja si edhe të luajë, në kuptimin
e mirë të fjalës, me arkitektonikën e
tekstit dhe elementet e tij leksiko-
re, me sharmin e një njohësi të
letërsisë, gjë e cila e rrëmben vë-
mendjen e lexuesit”, ka thënë Smi-
levski. Disa prej poezive të
përzgjedhura nga ky libër, u reci-
tuan nga aktori Adem Karaga,
performacë kjo që shoqërohej me
piano nga Ariana Kuriu – Grubi.

Autorja Kërluku në këtë ceremo-
ni ka falënderuar të gjithë ata që
mundësuan promovimin e librit dhe
botimin e tij, duke thënë ndër të tje-
ra se mbështetja që jepet për talen-

tet e reja është një mundësi më
shumë për të spikatur vlerat, por
edhe për të nxitur kreativitetin dhe
stimuluar krijimtarinë letrare. “Deja
e vjeshtës”, një libër i botuar edhe
në gjuhën maqedonase, është boti-
mi i shtatë me radhë nga autorja,
pas përmbledhjeve të tjera poetike,
si : Muza, Altar,  Gjurmë,  Varg vese,
Fjordet e vetmisë, si edhe librat në
prozë, si Pasthënie e ditëve tona. Ajo
është nderuar me çmimin special në
Festivalin Netët Korçare të poezisë,
çmimin “Vepra letrare”, në festivalin
e Prizrenit. Po ashtu është fituesja e
parë e çmimit “Ura letrare” të SH-
SHM, si edhe çmimin për poezi më
të mirë në festivalin ndërkombëtar
“Valët Letrare Strugane”. 

Tetovë, 13 dhjetor - Tërhiqet vendimi për
zgjedhjet e kryetarit të Këshillit të Ko-
munës së Tetovës. Në një komunikatë
me shkrim, Komuna e Tetovës, ka bërë
të ditur se Sektori juridik i admini-
stratës së Komunës së Tetovës ka kon-
statuar se zgjedhja e kryetarit të Kë-
shillit nuk është në pajtueshmëri me
nenin 47, paragrafi 2, nga Ligji për
Vetëqeverisje Lokale dhe nenit 19, pa-
ragrafi 1 nga Rregullorja për punë e
Këshillit të Komunës së Tetovës. Pran-
daj, në bazë të këtij konstatimi juridik,
e informojmë publikun se kryetari i
Këshillit Komunal në Komunën e Te-
tovë nuk është zgjedhur.

Gjatë ditës së mërkurë, në seancën
e Këshillit, Adnan Bilalli, këshilltar nga
radhët e Partisë Demokratike Shqip-
tare, është zgjedhur kryetar i Këshillit
të Komunës së Tetovës. Pro kandidatit
të PDSH-së votuan 9 këshilltarët e
BDI-së, tre këshilltarët e LSDM-së dhe

3 këshilltarët e PDSH-së dhe kundër
ishin nëntë këshilltarët e Koalicionit
me Besë. “Është arritur një marrëve-
shje mes PDSH-së dhe BDI-së, dhe në
bazë të kësaj marrëveshje kryetari i
Këshillit është zgjedhur sot dhe sh-
presojmë se shumë shpejti Këshilli do
të mund të funksionojë normalisht
dhe të kryejë detyrat e përcaktuara
me ligj”, tha Adnan Billali. Pas
zgjedhjes së kryetarit të këshillit vë-
rejtje kanë pasur nga koalicioni Alean-

ca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa, të
cilët nënvizuan se zgjedhja është e
paligjshme për shkak se këshilli ka 31
këshilltarë kurse nuk ka vota të mjaf-
tueshme për zgjedhjen e kryetarit. Në
këtë seancën këshilltarët dhanë edhe
betimin solemn se do të respektojnë
ligjet dhe kushtetutën. Seancën e
braktisën këshilltarët e VMRO-DPM-
NE-së, në shenjë pakënaqësie për bur-
gosjen e deputetëve të kësaj partie
për ngjarjet e 27 prillit. (u.h.)

Komuna
servison
obligimet
Gostivar, 13 dhjetor - Për-
faqësues të Bankës Evro-
piane për Rindërtim dhe
Zhvillim (BERZH) dhe
Bankës Komerciale, zh-
villuan një takim me
përfaqësues të kabinetit
të kryetarit të komunës
së Gostivarit, Arben Ta-
ravari, ku u shqyrtuan
modalitetet për vazhdi-
min e bashkëpunimit
dhe realizimit të tran-
shës së dytë të kredisë.
Në takim u konstatua se
Komuna e Gostivarit i
servison obligimet e
marra dhe se qëndron
në dispozicion për kor-
rigjim e lëshimeve të
bëra gjatë realizimit të
projektit që u kreditua
nga Banka Komerciale,
respektivisht ndërtimi i
urës mbi lumin Vardar.
Palët u dakorduan që
pas përmirësimeve të
nevojshme të bëhet pra-
nimi teknik i projektit në
fjalë dhe më pas të akor-
dohen edhe mjetet fi-
nanciare të transhës së
dytë.

PROMOVIM Një libër që nxjerr në pah
një poete të pjekur, e cila ka
me poezinë një
marrëdhënie të thellë dhe
të përhershme. Kështu
është shprehur
ambasadori rumun, Viorel
Stanila, gjatë fjalës së
mbajtur në cere moninë e
promovimit

përmbledhje poetike nga Delvina Kërluku  

“Deja e vjeshtës”, 

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

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

Tërhiqet vendimi për zgjedhjet e kryetarit të Këshillit

Tetovë, 13 dhjetor - Rreth orës 14 të ditës
së mërkurë, mbi Qendrën e re tregta-
re në Tetovë, një oxhak është ndezur
që ka krijuar panik në mesin e banorë-
ve përreth dhe tregtarëve të lokaleve
që janë në afërsi të kësaj qendre.
Shkak për këtë zjarr ka qenë mos pa-
strimi i oxhakut. Zjarrfikësit e Tetovës
intervenuan në kohë duke shmangur
përhapjen e zjarrit, tha Uka Aliti, ko-

mandant i Brigadës së zjarrfikësve.
Por, problem edhe kësaj radhe ka
qenë qasje mbi këtë qendër, për shkak
të mungesës së shkallëve ndihmëse
dhe atyre për evakuim në raste të
ndryshme emergjente. Kreu i zjarr-
fikësve të Tetovës, thotë se shumë
ndërtesa në Tetovë nuk kanë shkallë
ndihmëse. “Edhe në këtë qendër treg-
tare mungojnë shkallët ndihmëse dhe

mezi kemi gjetur një shteg për t’u
ngjitur dhe të intervenojnmë. Fat-
mirësisht, zjarri ka qenë me përmasa
shumë të vogla. Qytetarët duhet të
kenë më shumë kujdes kur ndërtojnë
ndërtesa të mëdha që këtyre sendeve
t’u japin përparësi”, tha Aliti. Përndry-
she, kohëve të fundit janë shpeshtuar
zjarret si pasojë e mospastrimit të
oxhaqeve. (u.h.)

Zjarri mbi qendrën e re tregtare pa pasoja

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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N
dërsa Albin Kurti ka
kapërcyer për të kush e di
të satën herë derën e rëndë
të një burgosjeje politike, të

gjitha mediat shqipfolëse në Kosovë
po ziejnë për përçarjen e madhe të
partisë që ai ka themeluar, udhëhe-
qur, frymëzuar dhe ngjizur sipas
bindjeve të veta. Të gjithë kanë filluar
të bëjnë llogaritë se kush do të dalë
tjetër publikisht pas dorëheqjes të
pritur të nënkryetares së Vetëvendo-
sjes, Aida Dërguti, se sa do të jenë re-
belët që nuk pranojnë kultin e një li-
deri të paprekshëm, se si do të nxirren
në shesh të palarat e një partie që sh-
pesh ka vepruar si sekt, ndërsa ata më
kumarxhinjtë kanë filluar të vënë ba-
ste se me kë do të shkojë kryeba-
shkiaku i Prishtinës, Shpend Ahmeti. 

Por, pavarësisht se përplasja fata-
le në gjirin e Vetëvendosjes është
kthyer në një telenovelë popullore,
ajo nuk është problemi më i madh i
kësaj partie. Shqetësimi real nuk
është as fjalori banal i përdorur në
“Viber”, as mendimet e ndryshme
brenda një force të madhe, as prishja
e festës të dy rezultateve ngadhënjye-
se elektorale dhe as nxjerrja në sy të
publikut e teshave të pista, që duhet
të lahen brenda shtëpisë. Pas kaq e
kaq vitesh militantizmi të stërlodh-
shëm dhe rritjes progresive të kësaj
force politike tejet autentike, shizmat
ngjajnë gati-gati normale. Problemi
më i madh është se si partia e Albinit
po përballet me to, se sa e aftë është
ajo ta absorbojë mendimin e ndry-
shëm brenda saj, se sa tolerante është
për të bashkëjetuar me kritikët e lide-
rit dhe se sa e ka luftuar sektarizmin e
linçimeve brenda llojit.

Në këtë kuptim, bërja publike e
mosmarrëveshjeve brenda Vetëven-
dosjes, po shoqërohet me sinjale sh-
qetësuese. Në mediat tradicionale
dhe në rrjetet sociale kanë mbirë pa-
pritmas militantët e zellshëm që janë
të gatshëm të denigrojnë këdo që
merr guximin të kritikojë liderin. Letra
militantësh të burgosur i etiketojnë si
“majmunë” kundërshtarët, disa bëjnë
thirrje për largimin e oportunistëve, të
tjerë anatemojnë ata që nxjerrin sek-
retet në media, ndërsa më radikalët
merren me gazetarët dhe i shohin si
armiq. Dhe të gjithë këto versione të
të njëjtit profil militant, bëhen ba-
shkë mburojë kur vjen fjala për pa-
cenueshmërinë e Albinit.

Kjo klimë është në fakt kërcënimi
më i madh për Vetëvendosjen. Prej
kohësh lideri i saj dhe partia që ai the-
meloi kanë mbajtur mbi vete kryqin e
rëndë të radikalit. Në memorien tonë

kolektive janë rrënjosur në mënyrë të
pashlyeshme imazhet e studentit
flokëgjatë që përleshej me milicinë
serbe, e të burgosurit kokëqethur të
Pozharevcit, e njeriut që shkruante
parulla kundër planit të Ahtisarit, e
demonstruesit që përmbyste foristra-
dat e bardha të UMNIK-ut, e patriotit
që i bënte barrikadë kamionëve me
mallra serbe, e të irrituarit që thyente
xhamat e godinës së sapopëruruar të
qeverisë dhe që hidhte gaz lotsjellës
në sallën e parlamentit. Por, pavarësi-
sht nga ky perceptim ekstremist,
Vetëvendosja rritej e rritej nga
zgjedhja në zgjedhje. Sepse shqip-
tarët e zhgënjyer, të vjedhur e të
nëpërkëmbur dinin të dallonin pas
këtyre akteve, përtej kufijve të ligjit,
vendosmërinë dhe forcën e një grupi
njerëzish që besonin në idealet e tyre.

Në pak vite Albini dhe miqtë e tij
të të njëjtit besim, arritën të ngrenë
në këmbë një forcë, që diti të mbrojë
luftën, pa u bërë njësh me rufianët
që e përdorën atë si një betejë për të
bërë plaçkë. Ata i dhanë jetë një par-
tie, të vetmes realisht të majtë në
trojet shqiptare, që luftoi me shpirt
kundër korrupsionit galopant, që u
bë barrikadë ndaj politikave shkatër-
ruese neo liberale, që i goditi fort pri-
vatizimet abuzive dhe që e tregoi me
shembuj, aty ku pati pushtet, intere-
sin e saj për shtresat në nevojë.

Për të gjitha këto, shumëkush ia
fali Vetëvendosjes radikalizmin, qa-
sjen e saj të pakompromis dhe një lloj
distancimi higjenik nga pjesa tjetër
e klasës politike. Shpesh veprimet ek-
streme shiheshin si ilaçi i vetëm i rea-
gimit ndaj një sëmundjeje në fazë
terminale. Edhe ata më të butët, tole-
rantët, të padhunshmit, kishin një
moment kur kërkonin të kishin një
grusht të fuqishëm ndaj një mali të
palëvizshëm që nuk b’zante. Dhe këtë
mundësi ia jepte partia e Albinit që
kështu u bë forca më e madhe politike
në Kosovë.

Por, në situatën që po kalon sot
Vetëvendosja të pakët do të jenë ata
që do të mund t’i falin importimin e
metodave ekstreme dhe radikale
edhe në luftën brenda llojit; linçimin
e kundërshtarëve të brendshëm dhe
goditjen e atyre që njollosin portretin
e liderit. Prandaj, përplasja e këtyre
ditëve është sfida më e madhe dhe
më reale që ajo po kalon që prej the-
melimit të saj. Në këtë pikë ajo është
para provës se sa di të dëgjojë zërat e
ndryshëm, se sa di të pranojë të
kundërtën, se sa di realisht të mbije-
tojë në një shoqëri të hapur dhe plu-
rale. Pikërisht, në emër të kësaj
mendësie, Albin Kurti duhet t’i thotë
një orë e më parë “Ndal” atyre që de-
nigrojnë miqtë e tij të djeshëm dhe që
punojnë, qoftë edhe pa e kuptuar, për

kultin e tij. Edhe atje nga burgu ku
ndodhet, Kurti duhet të gjejë
mënyrën t’i kundërvihet atyre që
duan ta mbajnë të lidhur me prangat
e idolatrisë. Vetëm kështu ai do të ar-
rijë të dëshmojë, se gazi lotsjellës,
bombat molotov, makinat e përmby-
sura, kanë qenë thjesht mjete të një
beteje epike dhe jo pjesë e një formi-
mi të pandryshueshëm ekstremist.
Vetëm kështu, ai do të mund të qetë-
sojë këdo që e ka parë si një radikal që
nuk do jetë kurrë në paqe me një pje-
së të madhe të shoqërisë. Përpara
zgjedhjeve të qershorit të shkuar, që
i dhanë atij rezultatin më të mirë që
ka marrë ndonj ëherë, ai u përpoq
maksimalisht të krijojë një imazh të
ndryshëm të vetes. Por, as braktisja e
jakave të bardha, në këmbim të kra-
vatës, as daljet rrugëve me të bijën
për t’u dukur më i prekshëm, as prem-
timet se qëllimi i tij nuk është që të
hakmerret ndaj politikanëve të kor-
ruptuar, nuk do të kenë asnjë vlerë
nëse ai nuk do të mundet të shuajë ra-
dikalizmin brenda radhëve të partisë
së tij. Prandaj, si partia më e madhe e
Kosovës dhe që në një të ardhme
shumë të afërt mëton pushtetin,
Vetëvendosja duhet të dijë të qetë-
sojë shoqërinë. Dhe për këtë, nuk ka
rast më të mirë se të tregojë që di ta
bëjë, duke heshtur ekstremistët bren-
da llojit. (lapsi.al)

Si partia më e
madhe e
Kosovës dhe që
në një të
ardhme shumë
të afërt mëton
pushtetin,
Vetëvendosja
duhet të dijë të
qetësojë
shoqërinë

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Albini në burgun e idolatrisë Nga 
Andi BUSHATI
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P
edagog, mësues e prindër ko-
mentojnë se për dallim nga
më parë, kur kishte një kon-
troll të punës edukative në

shkollë dhe organizim të mirëfilltë pe-
dagogjik nuk mungonte edukata. Sot
në garën për ndryshime dhe rritjen e
shkallës së arsimit e diturive, gjithnjë
e më shumë anashkalohet edukata
dhe profesionalizmi dhe zëri i eduka-
torit. Gjithashtu, kemi rritjen e obligi-
meve dhe aspekteve arsimore, si
rrjedhojë e rritjes së numrit të lëndë-
ve mësimore, orëve mësimore, mos
integrimi i vlerave të edukatës me ato
arsimore. Në këtë kontekst, peda-
gogët dhe mësuesit thonë se është
koha e fundit për rikthimin gradual të
edukatës në shkollë përmes njëfarë
moratoriumi të zgjerimit të progra-
meve arsimore me lëndë dhe përm-
bajtje të reja. Napoleoni në kohën e
ndërtimit të shtetit thoshte: “Pas
bukës edukimi”, që do të thotë se në
plan të pare e vë edukimin si faktor
zhvillimi. Tek ne kjo sot mungon. Për
mua, jo vetëm që edukata mungon
në shkollë, ajo gjendet në krizë në këto
dy dekadat e fundit. Mungesa e saj,
nuk përjashtohet të shkaktojë sido-
mos në jetën e të rinjve, mjaft proble-
me, veçanërisht në kultivimin e mode-
leve të përshtatshme të sjelljeve.
Prandaj kjo krizë është pikënisje për
një fillim të ri të trajtimit. Sepse shkol-
la është institucion bazë ku mësohet
dhe edukohet, është vend për të për-
gatitur njerëz me vlera që t’i dalin zot
vetes dhe kombit.

Mendoj se nëse pedagogjia si
shkencë nënkupton integritetin e
edukimit dhe të arsimit dhe ecjen pa-
ralel të tyre nënkupton edhe plani-
fikim dhe rregullim të raportit edukatë
dhe arsim. Kjo i fut arsyetimet teorike
mbi raportin midis edukatës dhe arsi-
mit në një rreth komplementar.
Edukata nuk mund të jetë e garantuar
pa arsim, ndërsa arsimi pa edukatë
është i zhveshur. Pra, edukata paraqet
forcën kurse arsimi mundësinë zhvil-
limore të individit. Nuk ka midis tyre
rrezik konfrontimi dhe kundërshtimi.
Duke qenë organike dhe funksiona-
le, lidhjet midis edukatës dhe arsimit
janë në të njëjtën kohë edhe lidhje të
përditshme, konkrete me një dimen-
sion të gjerë e logjik. Prandaj zhvendo-
sja e edukatës nga procesi edukativ –
arsimor është gabim. Madje edukata
mund të identifikohet edhe me no-
cionin e zhvillimit të ecjes përpara.
Edukimi nuk është vetëm ndryshim
për ndryshime, por edhe zhvillim. Zh-
villimi është edhe funksion që e ka ar-
simi. Ndodh të dështojmë në eduki-
min e nxënësve nëse mungon arsimi
ose nëse nuk e kemi mësuar procesin
e të menduarit. Atëherë mund ta
shohim lirshëm se këto dy procese e

rikthejnë autoritetin e shkollës në sho-
qëri. Edukata zhvillon cilësitë e natyr-
shme, por të ushtruara e të pasuruara
nga edukatori me metoda dhe vepri-
me përkatëse. Procesi i edukimit
kërkon plane, caktim qëllimesh dhe
veprim konkret me mjete adekuate.
Shkolla është një vend për të gjithë
që të përjetojnë edukatën dhe dëshi-
rojnë të ndajnë atë me të gjithë. Përse
duhet të kthehet edukata në shkol-
lë?Sepse me përmbajtjen dhe pikë-
pamjet e saja progresiste ajo kontri-
buon në disa dimensione zhvillimore
të individit. Edukata i pajis nxënësit
me kurajë, me besim në vetvete, me
shpirt iniciative, me aftësi për të me-
naxhuar kohën dhe vetveten. Prandaj
nevojitet të realizohet urgjentisht re-
vizion dhe moratorium në zgjerimin e
planprogrameve mësimore dhe në
planet e detajuara të lëndëve mësi-
more të përfshihet edhe edukata. Një
gjë e këtillë nevojitet të ndërmerret
për shkak se në të kundërtën do të
humbim vlerat që njerëzimi i pret nga
shkolla. Një nga vlerat dhe mjetet
kryesore me të cilat ndërtohet fizio-
nomia njerëzore është edukimi.
Edukata e bën urbanizimin e shpirtit
dhe stilizimin arkitektonik të vetëdijes
së njeriut. Për fat të keq në vitet e de-
mokracisë praktikohet urbanizimi i
shpirtit pa stilizim arkitektonik
përkatës. Andaj, mendoj se është koha
e fundit për rigjenerimin gradual të
edukatës nëpërmes planeve dhe akti-
viteteve shtesë të procesit edukativ-
arsimor. Dhe jo vetëm kjo, është e ne-
vojshme të fillohet me rikthimin e
edukatës në shkollë. Pranishmëria e
edukatës në shkollë e ruan gjendjen e
nxënësit, si në rrafshin individual ash-
tu edhe shoqëror. Dhe është gjith-
monë e dobishme të jesh pozitiv sepse
edukata është gjithnjë e arsyeshme.
Nëse të gjithë njerëzit do të ishin të
edukuar, shoqëria nuk do të vuante
nga e keqja, urrejtja dhe ligësia, por
për shkak se njerëzve u mungon

edukata e mirëfilltë, ata here pas here
reflektojnë sjellje jo adekuate. Sh-
mangia e edukatës është kufiri i çdo
sjellje deviante.

Dua të theksoj se edukata gjithnjë
ka qenë me arsimin. Para disa vitesh,
ku edukata fitonte dhe kishte terren
në shkollë me programe të veçanta
edukimi, dukej se arsimi nuk kishte
gjë kundër saj, por kur terreni filloi t’i
ngushtohej, atëherë ajo  lufton për t’u
rikthyer në vendin që meriton. Kështu
u krijua indiferenca ndaj edukatës, do
të thosha pak injorimin e saj dhe favo-
rizimin e anës materiale të mësimit,
që në fakt është gabim. Zbatimi i
forcës së edukimit nuk bën të nda-
lohet, prandaj ndërhyrja për rikthimin
e saj në shkollë është me rëndësi stra-
tegjike. Unë nuk mendoj se ia vlen ti
qasemi për të bërë ndërhyrje përçarë-
se, përkundrazi ajo ta zë vendin që
meriton në procesin e formimit të in-
dividit, të nxënësit. Realiteti është
kthjellues, edukata kërkon  dhe sy-
nohet sistematikisht në procesin e
edukimit, pavarësisht faktit se edhe
ajo ka kufizimet e saja. Asnjëherë
s’kam qenë ëndërrimtar delirant. se-
pse ashtu siç nuk ka dashuri ideale
nuk ka as edukatë ideale. Sa kohë që
problemi i shmangies së edukatës në
shkollë mohohet, aq më tepër arsimi
zhvishet nga forca që posedon. Eduka-
ta dhe arsimi do të vazhdojnë të jenë
përmbajtje permanente dhe e pra-
nueshme e shoqërisë modern jo sipas
parimit subordinar por atij komple-
mentar. Mendoj se arsyet për munge-
sën apo përjashtimin e edukatës nga
shkolla ka më shumë arsye. Arsyet për
mungesën e edukatës në shkollë janë
kushtet e edukimit dhe në veçanti
mbizotërimi i antivlerave dhe vlerave
kontradiktore në shoqërinë tonë,
degjenerimi i shoqërisë nga pikë-
pamja etike – morale, pranishmëria e
moralit të dyfishtë, tendencat morale
që shndërrohen në sistem, kriminali-
zimi i shoqërisë që reflekton në sjel-

ljen dhe respektimin e normave të
edukimit e të ngjashme.

Nga sa u tha më lart, edukata nuk
ka devijuar tërësisht nga synimet e
saja dhe ajo nuk ka karakter kritikues.
Ashtu siç pritet, në një botë apo shoqë-
ri që nuk e afirmon edukatën gjith-
monë e më shumë, formimi i individit
duket i destinuar të dështoj. Ne be-
sojmë se duke e vënë edukatën në di-
spozicion të individit nuk do të thotë
qe ne duhet të bëjmë kompromis me
cilësinë dhe përsosmërinë e përvojës
së të edukuarit. Mes rritjes së trysnisë
nga pedagogët dhe mësuesit për
rikthimin e edukatës në shkollë peda-
gogjia ka nisur një tur të rëndësishëm,
mbrojtës në një përpjekje për ta
rikthyer edukatën në shkollë dhe për
ta rifituar besimin e qytetarit. Sepse
edukata e mirë është lulja e jetës. Mirë-
sjellja i ka rrënjët në edukatë të mirë
dhe respekt. Mbase edukata prekën
zemrën, thelbin dhe rëndësinë e vër-
tetë të nxënësit, të njeriut në përgjithë-
si. Shoqëria jonë në përgjithësi, duhet
të aktivizohet dhe ta rikthej edukatën
në shkollë përkatësisht edukimi me
gjithë limitet e saj të bëhet faktor i
rëndësishëm në formimin e individit
dhe ruajtjen e kohezionit social në
shoqëri. Sepse edukata e mirë, funk-
sionale dhe përmbajtjesore është bazë
e një komunikimi dhe mirësjellje të
shëndoshë në përputhje me rregullat
dhe zakonet, synimet dhe objektivat e
shoqërisë. Kjo edhe për arsye se forca
e individit vjen nga edukata. Madhë-
shtia e edukatës ndërton forcën e
kombit. Thjesht edukata është edhe
forcë edhe mençuri.Shkolla vepron si
një faktor i ndryshimeve pozitive në
shoqëri edhe nëpërmjet rolit të saj në
ngritjen kulturore e arsimore të qyte-
tarëve dhe në afirmimin e vlerave të
edukatës kombëtare. Ndikimi i shkol-
lës në rrënjosjen e edukatës është i or-
ganizuar, i formalizuar dhe i përqen-
druar. Prandaj duhet të kthehet
edukata në shkollë. Ndërkaq çdo gjë
fillon në familje, ajo është oazë e
edukimit dhe inkurajimit që t’i përku-
shtohesh jetës dhe shkollës. Nga sa
parashtruam më lartë del të konklu-
doj: 1) Është evident fakti se ka shumë
konsensus midis pedagogëve dhe më-
suesve për rolin e edukatës dhe arsyen
përse të kthehet edukata në shkollë.
Sepse, kjo në heshtje mungon në
shkollë. 2) Mungesa e saj ngre hipo-
tezën se ndryshimet në shoqëri janë
një nga determinantet e fuqizimit të
saj. Ky ndryshim kyç në dizenjimin e
edukimit lehtëson arritjen e rolit të
edukimit në heshtje. 3) Duhet të zgje-
rohet hapësira për të argumentuar
mungesën e edukatës në shkollë gjë
që do i ndihmonte politikës arsimore
dhe shkollës për të kuptuar rolin e
edukatës.

Jo vetëm që
edukata
mungon në
shkollë, ajo
gjendet në krizë
në këto dy
dekadat e
fundit. Mungesa
e saj, nuk
përjashtohet të
shkaktojë
sidomos në
jetën e të rinjve

Të kthehet edukata në shkollë Nga 
Xheladin MURATI
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QYTETE12

55 MIJË BANORË, 30 MILIONË TURISTË

Do zgjedhin 
paratë apo qytetin?

Rënia e Venecias dhe shuarja e venecianëve duket e
pashmangshme. Qyteti e ka shitur veten.

Çfarë ka mbetur prej metropolit dikur më të pasur të
Europës? – pyet DW, cituar nga Dita.

Një venecian i vjetër e përshkruan kështu situatën:
“Para 20 vitesh këtu gjithcka gumëzhinte prej zejtarëve.
Prodhoheshin dyshekë e jorganë, e po ashtu punonin këtu
edhe rrobaqepës, këpucarë, zdrukthtarë, libralidhës, bra-
vandreqës – sot të gjithë janë zhdukur”.

Edhe tregu i famshëm i fruta-zarzavateve ka rënë në
kurthin e turizmit në një qytet, ku banojnë e jetojnë
gjithnjë e më pak njerëz.

“Këtu ka gjithnjë e më shumë turistë, që fotografojnë,
se sa klientë që blejnë. Kjo është provokuese, ndaj disa

shitës peshku po mendojnë që të fitojnë para duke
u angazhuar si statistë apo aktorë në një mje-

dis turistik. ”
Një problem gjigand janë transo-

qeanikët turistikë. Gati 500 anije tran-
soqeanike kalojnë çdo vit pranë San

Marco-s. Kur një anije e tillë kalon pranë brigjeve, në kana-
let përreth niveli i uji ulet me rreth 20 centimetra dhe më
pas rritet sërish, për shkak të zhvendosjes. Këto janë forca
të jashtëzakonshme, që lenë gjurmë në themelet e palla-
teve, kishave dhe urave. Helikat e mëdha të anijeve kanë
efektin e pistonave dhe e turbullojnë të gjithë tabani. Ve-
necia, që është ndërtuar me palafite të drunjta zhytet
gjithnjë e më shumë. 

Autoriteti portual i Venecias ka investuar miliona në ter-
minalet moderne të transoqeanikëve. Por për shkak të pro-
testave të popullsisë mund të përdorë tani vetëm gjysmën
e tyre.

Gjithnjë e më shumë venecianë dyshojnë, nëse ky është
kursi i duhur që duhet të ndjekë qyteti

Ata besojnë, se turizmi në Venecia duhet reduktuar në
dimensione normale.

Por për ta shpëtuar qytetin e tyre, venecianët duhet të
heqin dorë nga një pjesë e biznesit të madh turistik, pra nga
një pjesë e fitimeve të tyre. A do ta bëjnë? 

(dita)

Ka vetëm 55 mijë banorë, por
vijnë 30 milionë turistë në vit!
Përfitimet nga industria e
turizmit janë të mëdha, por…
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Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 167/2015), ndërsa në lidhje me Vendimin 
për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës nr. 0202-3709 të datës 11.12.2017, Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, 
në pronësi të shtetit, Shkup publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup ka nevojë për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të caktuar me 

punëtorët për vendet e punës në vijim: 
 
Filiali Tikvesh – Kavadar  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës – Drejtor  
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 45.000,  denarë  
 
Filiali Vardari Jugor – Gjevgjeli  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 33.000,  denarë 
 
Filiali Berovë – Berovë  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 41.000,  denarë 
 
Filiali Bregallnica – Koçan  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 38.000,  denarë 
 
Filiali Skopsko Pole – Shkup  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës -Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 40.000,  denarë 
 
Filiali Radovishko Pole – Radovish  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 36.000,  denarë 

 

Filiali Bitollsko Pole – Manastir  
1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 

Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 43.000,  denarë 
 
Filiali Fusha e Kumanovës – Likovës – Kumanovë  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 41.400,  denarë 
 
Filiali Drini i Zi – Ohër  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 5 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 33.000,  denarë  
 
Filiali Pollog – Gostivar  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 33.000,  denarë  
 
Filiali Prilepsko Pole – Prilep  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 41.800,  denarë 
 
Filiali Strumiçko Pole – Strumicë  

1. 1 (një) realizues për vendin e punës - Drejtor 
Me PSP shkalla VII/1 të mbaruar ose 240 kredi të arritura 
sipas SETK, 3 vjet përvojë pune. 
Pagesa bazë për vendin e punës është 35.200,  denarë 
 

Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës, 
me orar javor të punës prej 40 orëve. 
Orari ditor i punës është 8 orë dhe fillon prej ora 07,30 deri 
në ora 15,30 me pauzë prej 30 minuta. 
 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: 
- Biografi të shkurtë (CV); 
- Kopje të letërnjoftimit; 
- Dëshmi për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter); 
- Dëshmi për përvojën e punës; 
- Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme 

shëndetësore (jo më të vjetër se 6 muaj) 
- Certifikatë të shtetësisë (kopje); 
- Kontakt telefoni 

 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 

 Kandidatët e interesuar fletëparaqitjet së bashku me 
dokumentet e nevojshme për plotësim të kushteve të 
posaçme sipas kësaj shpallje mund t’i dorëzojnë 
drejtpërdrejtë deri në arkivin e Shoqërisë aksionare 
Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në 
pronësi të shtetit, Shkup, rr. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 
10-a Shkup ose përmes postës, me shenjë “PËR 
SHPALLJE”. Telefoni për kontakt: 078-328-753, personi 
për kontakt Elena Georgievska.  

 
Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet në 

afat prej 45/90/120 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje 
varësisht nga numri i kandidatëve të paraqitur për vendin e 
theksuar të punës. 

Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit, si dhe të pako-
mpletuara nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 

 
SHA “Ekonomia e ujërave të RM” – Shkup 

Publicitet

Komisioni për Mbikëqyrjen e Fi-
nancave Publike dhe Grupi për Stu-
dime Juridike dhe Politike (GLPS)
sot ka mbajtur Panelin Diskutues
me temë: “Sfidat e Financimit të
Subjekteve Politike: Ku qëndron
Kosova?”, i cili pati për qëllim të vë
në pah mangësitë dhe sfidat krye-
sore në kuadër të sistemit të finan-
cimit të subjekteve politike, si dhe
të diskutoj rreth kornizës ligjore që
rregullon këtë fushë. Duke pasur
parasysh që Qeveria e Kosovës ka
aprovuar koncept dokumentin për
financimin e subjekteve politike të
iniciuar nga Zyra e Kryeministrit të

Kosovës, ky Panel Diskutues pati
për qëllim të diskutojë dhe anali-
zojë modelet më efikase të procesit
të auditimit të financave të subjek-
teve politike duke u bazuar në prak-
tikat më të mira ndërkombëtare
dhe ato rajonale. Për më tepër, në
këtë diskutim kujdes të veçantë do
t’i kushtohet transparencës, kon-
trollit të brendshëm, si dhe nevojës
për një mekanizëm të pavarur të
monitorimit të financimit të
subjekteve politike. Erëza Pula nga
Grupi për Studime Juridike dhe Po-
litike ka thënë se asnjë parti poli-
tike nuk i ka publikuar raportet fi-
nanciare, andaj kërkojnë që me ligj

të përfshihet publikimi i raporteve
për financa në mënyrë që të ngrihet
transparenca, raporton KP. Driton
Selmanaj kryetar i Komisionit par-
lamentar për Mbikëqyrje Financia-
re ka thënë janë një fazë ku Qeveria
e Kosovës ka draftuar një koncept
dokument që ka kontradiktë. “Cili
është modaliteti më mirë? Modali-
teti aktual nuk është më i miri.
Zgjidhja më e mirë do të ishte tek
ligji i zgjedhjeve të përgjithshme
brenda KQZ. Kultura se si e me-
naxhojnë paranë partitë, pastaj po
menaxhojnë edhe me paranë pu-
blike në qeverisje. Kjo çështje dihet
t’i kalojë një institucioni më të pa-

varur. Pajtohem me të gjithë se ka
dyshime me shpenzimin e parave
nëpër parti”, ka thënë Selmanaj. Mi-
radije Mavriqi nga KQZ ka thënë se
nuk mund t’i akuzojnë partitë poli-
tike se nuk po i publikojnë raportet
e shpenzimeve në KQZ. “Ajo thënie
se është shkel ligji, kjo nuk qën-
dron, sepse ligji ka qenë i kom-
plikuar, pa dashur me i mbrojtur
partitë politike”, ka thënë Mavriqi.
Felix Rathje nga Zyra e BE-së në Ko-
sovë ka thënë se sigurimi i transpa-
rencës dhe llogaridhënies për sh-
penzimin e parasë së partive
politike, është çelës i proceseve de-
mokratike. Sipas tij, Kosovës i duhet
një model për përzgjedhjen e audi-
torëve duhet të sigurohen proce-
durat e për pavarësinë e atij organi
për auditimin e financave partiake.
Ai ka shtuar se ligji aktual është e
vërtetë se paraqet sfida. Arton
Demhasaj nga Çohu ka thënë se në
këtë vit ka pasur dy palë zgjedhje
dhe nuk dihet se nga i kanë marrë
parat partitë politike. Ai ka shtuar
se ka shumë biznese që i financojnë
partitë në fushatë, mandej ato po
vazhdojnë të shpërblehen me ten-
derë miliona eurosh. Sipas tij ka një
lidhje të pa kompromis dhe aq të
fortë ndërmjet partive politike dhe
bizneseve.

Pajtimi i
shërben të
ardhmes më
të ndritur
Ambasadori amerikan,
Greg Delawie, e ka mirëpri-
tur krijimin e ekipit përga-
titor për Komisionin e së
vërtetës dhe pajtimit në të
ardhmen, e iniciuar nga
presidenti, Hashim Thaçi.
Delawie ka këshilluar koso-
varët që të shikojnë përpa-
ra. “Përgëzoj Kosovën për
krijimin e ekipit përgatitor
të Komisionit për të vër-
tetën dhe pajtimin. 
Shikoni përpara për të
ndjekur punën jo partiake
me pajtimet me të ka-
luarën për një të ardhme
me të ndritur”, ka shkruar
Delawie në Twiter.

Partitë politike t’i publikojnë financat
Erëza Pula nga Grupi për
Studime Juridike dhe
Politike ka thënë se
asnjë parti politike nuk i
ka publikuar raportet
financiare, andaj
kërkojnë që me ligj të
përfshihet publikimi i
raporteve për financa në
mënyrë që të ngrihet
transparenca
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Tridhjetë e gjashtë palesti-
nezë janë plagosur në përle-
shjet me forcat izraelite në

ditën e gjashtë të protestave në
Bregun Perëndimor të okupuar
kundër vendimit të Shteteve të Ba-
shkuara të Amerikës (SHBA) për
ta njohur Kudsin si kryeqytet të Iz-

raelit. Sipas një deklarate nga Gjy-
smëhëna e Kuqe e Palestinës,
bëhet fjalë për 36 të plagosur nga
ndërhyrjet e ushtarëve izraelitë me
gaz lotsjellës dhe plumba të vër-
tetë dhe të gomës në Ramallah,
Tulkerm dhe rajone të tjera të Bre-
gut Perëndimor.

Ndërkaq, forcat izraelite kanë
ndërhyrë edhe në protestat në
hyrje të Betlehemit po ashtu me
gaz lotsjellës dhe plumba të vër-
tetë dhe të gomës. Nga ana tjetër,
protestuesit palestinezë u përpo-
qën të kundërpërgjigjen me gurë
dhe goma të djegura të automjete-

ve. Përleshje mes ushtarëve izrae-
litë dhe protestuesve palestinezë
kanë ndodhur edhe në kampin pa-
lestinez të refugjatëve Arrub në
jug të Betlehemit dhe në qytezën
Sair në jug të El Halilit. Ndërkohë,
bëhet e ditur se ushtarët izraelitë
kanë hapur zjarr dhe kanë plago-
sur një fëmijë palestinez në afërsi
të qytetit Selfit të Bregut Perëndi-
mor të okupuar, duke pretenduar
se po tentonte të kryente sulm me
thikë. Ministria e Shëndetësisë e
Palestinës përmes një njoftimi me
shkrim bëri të ditur se fëmija i pla-
gosur palestinez është transferuar
në një spital në Izrael, duke mos
dhënë hollësi rreth incidentit.

Ndërsa pjesa më e madhe e
Perëndimit e ka ndaluar duhan-
pirjen në restorante dhe bare, në
Austri pritet të anulohet ky ven-
dim. Vjena, kryeqyteti i Austrisë,
shpesh radhitet si qyteti më i mirë
për të jetuar. Por, shumë vizitorë
befasohen kur në mbrëmje nëpër
lokale nuhasin aromën ‘djegëse’ që

s’e kanë nuhatur moti. Austria ka-
loi një ligj për ndalimin e duhanit
në bare e restorante nga maji i vi-
tit 2018. Por e gjithë kjo do të rrën-
dohet në bazë të një marrëveshjeje
mes Partisë Popullore konservato-

re (OVP) e drejtuar nga Sebastian
Kurz dhe të djathtës ekstreme Par-
tia e Lirisë (FPO) të arritur gjatë ne-
gociatave për një koalicion qeveri-
sës, thotë një person i afërt me
zhvillimet, raporton Reuters. “Rre-

gullat aktuale do të mbesin siç
janë”, ka thënë ai, duke konfirmuar
raportet e mediave lokale. Duhan-
pirja është e ndaluar në përgjithë-
si në industrinë e restoranteve por
lejohen përjashtime. Heqja e nda-
limit të duhan-pirjes ka qenë ide e
shtyrë përpara nga lideri i FPO-së,
Heinz-Christian Strache, 48 vjeç, i
cili vazhdimisht ka provuar, pa suk-
ses, të ndalojë pirjen e duhanit.
Kurz, që është vetëm 31 vjeç,
asnjëherë nuk e ka nisur duhanin e
madje nuk e konsumon as kafenë,
një gjë e rrallë në një vend që
njihet për kulturë të kafesë. Pirja e
duhanit s’ka qenë çështje e madhe
gjatë zgjedhjeve, në të cilat Kurz
u koncentrua në vijën e ashpër të
migrimit. Por disa pronarë resto-

rantesh kërkuan që ndalimi i
duhanit të anulohej, të cilët u përk-
rahën nga Strache, i cili ka thënë se
ata duhet të jenë të lirë të vendosin
se a do t’i lejojnë konsumatorët e
tyre të pinë duhan apo jo. “Anulimi
i ndalimit të përgjithshëm të pirjes
së duhanit në industrinë e resto-
ranteve është një hap gjigant pra-
pa në politikat shëndetësore”, ka
thënë ministrja e Shëndetësisë, Pa-
mela Rendi-Wagner e Social-De-
mokratëve, e cila planifikon të qën-
drojë në opozitë me krijimin e
koalicionit qeverisës. Marrëveshja
e koalicionit ka përfshirë edhe
ngritjen e moshës së pirjes së
duhanit nga 16 në 18 vjeç dhe nda-
limin e duhanit në vetura kur ka
fëmijë brenda. 

Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve (CPJ)
thotë se numri i gazetarëve të burgosur në
gjithë botën ka arritur rekord të ri dhe kjo gjë
reflekton “dështim të dëshpëruar nga komuni-
teti ndërkombëtar për shqyrtimin e krizës glo-
bale në lirinë e shtypit”. Në analizën vjetore
për gazetarët në burg, të publikuar sot, ky ko-
mitet me seli në Nju Jork, thotë se 262 gazetarë
janë të burgosur në gjithë botën për shkak të
punës së tyre, që paraqet rekord të ri, pas vitit
të kaluar prej 259 gazetarëve të burgosur, që
ishte historikisht më i larti. Në këtë listë të ga-
zetarëve të burgosur përfshihen vetëm gaze-
tarët e burgosur nga ana e qeverisë më 1 dhje-
tor, e jo ata të burgosur dhe të liruar gjatë vitit
ose ata që janë zhdukur ose mbahen të zënë
nga grupe joshtetërore.

Lëvizja për të Drejtat e Nje-
riut dhe Drejtësi (iHAK) ka bërë
"thirrje urgjente" për lirimin e 16
vjeçarit palestinez Fevzi al-Xhu-
nejdi, i cili u fotografua duke u
arrestuar në mënyrë brutale dhe
me sy të lidhur nga ana e ush-
tarëve izraelitë gjatë protestave
të fundit kundër vendimit të qe-
verisë amerikane për njohjen e
Kudsit si kryeqytet të Izraelit. Në
një deklaratë me shkrim nga
iHAK, shoqatë turke, rikujtohet
dhuna e fundit izraelite ndaj pa-
lestinezëve dhe arrestimi i të riut
al Xhunejdi, fotografitë e të cilit
bënë xhiron e botës dhe i cili u
shndërrua në simbol të Kudsit.
"Më 7 dhjetor 2017, një grup një-
sitesh ushtarake izraelite plotësi-
sht të armatosura në qytetin Al-
Halil sulmuan Fevzi al
Xhunejdin, një 16-vjeçar i cili po
kalonte nëpër rrugë, dhe filluan
ta rrihnin", thuhet në deklaratë.
Siç theksohet nga shoqata, Fevzi
al-Xhunejdi është një fëmijë i cili
u rrah mizorisht nga një numër i
madh ushtarësh izraelitë në
mënyrë të përsëritur në tokë dhe
u shkel, ndërsa më pas iu lidhën
sytë dhe u çua fillimisht në një
postbllok ushtarak dhe më pas
në burgun e Oferit në Izrael.
Ngjarja u fotografua nga agjen-
citë e lajmeve, të cilat i ndanë fo-
tografitë me bashkësinë
ndërkombëtare. Deklarata po
ashtu bën të ditur se nëna Fev-
ziut vuan nga kanceri pa shpresë
të trajtimit dhe babai i tij është i
shtrirë në shtrat nga sëmundja.

Gjatë dimrit, në lokacione të ndryshme do
të vendosen rreth 1.000 shtëpi për macet dhe
qentë pa pronarë në Turqi. Ky është një projekt
i inicuar nga Drejtoria për Mbrojtjen e Natyrës
dhe Parqeve Kombëtare, ashtu që kafshët e
pambrojtura gjatë ditëve të dimrit të kenë një
strehë të sigurt. Nga Ministria e Pylltarisë dhe
Menaxhimit të Ujërave u konfirmua se kanë
filluar me implementimin e projektit të Drejto-

risë për Mbrojtjen e Natyrës dhe Parqeve
Kombëtare me vlerë prej 500 mijë lira turke.
Paratë u transferuan në 15 drejtori të ndryshme
ku u blenë 1000 shtëpi për macet dhe qentë. Në
mesin e vendeve ku këto kafshë do të bëhen me
strehë në ditët e ftohta të dimrit, ndodhen edhe
në Balikesir ku parashikohet vendosja e 70
shtëpive. Përveç strehëve për macet dhe qentë,
të cilat do të largohen nga rruga, do të sigu-
rohet edhe ushqime. Për këtë do të kujdesen
punonjësit e administratës, komunës dhe qy-
tetarët. Përfaqësuesja e Federatës për të drejtat
e kafshëve në Eskisehir, Ayten Tutkun njoftoi se
ky është një projekt i vlefshëm. Ajo falënderoi
ministrinë, e cila është udhëheqëse e projektit
me ç'rast theksoi se problemi më i madh janë
enët e ujit dhe ushqimit. 

Austria do të lejojë pirjen e duhanit nëpër restorante
Marrëveshja e koalicionit
ka përfshirë edhe ngritjen
e moshës së pirjes së
duhanit nga 16 në 18 vjeç
dhe ndalimin e duhanit
në vetura kur ka fëmijë
brenda

Të lirohet fëmija
palestinez,
simboli i Kudsit

Dhjetëra palestinezë të plagosur,
përleshjet në Jerusalem nuk ndalen dot

Tridhjetë e gjashtë palestinezë janë
plagosur nga ndërhyrjet e forcave izraelite
në Bregun Perëndimor, në protestat
kundër vendimit të SHBA-ve për njohjen e
Kudsit si kryeqytet të Izraelit

Turqi, në ditët e dimrit 1000 shtëpi 
për macet dhe qentë pa pronarë

Numër rekord i
gazetarëve të burgosur

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
SHPALLJE numër __/2017 

PËR SHITJE TË PRONËS SË TUNDSHME – AUTOMJETE  
Përmes ankandit publik me gojë  

 
Lënda e shitjes: 
Banka popullore do të bëjë shitjen e automjeteve përmes 
ankandit publik me gojë edhe atë: 

1. Citroen C4  
Vëllimi punues i motorit  1360 
Fuqia  e motorit në KW 65 
Viti i prodhimit  2008 
Ulëse  5 
Ngjyra  Metalik i kaltër 90 
Numri i Lejes së qarkullimit  K 1468331 
Regjistrimi  JO 

 
Çmimi fillestar i makinës është 170.500,00. 
Makina shitet në parimin e parë – e blerë. 

2. Citroen C4 
Vëllimi punues i motorit 1360 
Fuqia  e motorit në KW 65 
Viti i prodhimit  2008 
Ulëse 5 
Ngjyra Metalik i zi 20 
Numri i Lejes së qarkullimit K 1468332 
Regjistrimi JO 

 
Çmimi fillestar i makinës është 174.375,00 denarë. 
Makina shitet në parimin e parë – e blerë. 
 
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik me gojë: 
Subjektet fizike: shtetas të aftë afarist të Republikës së 
Maqedonisë, shtetas të aftë afarist të huaj. 
Subjekte juridike: të gjitha subjektet e vendit dhe të huaj juridik. 
 
Fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin publik me 
gojë: 
Subjektet e interesuara të cilët marrin pjesë në ankandin publik 
duhet të plotësojnë fletëparaqitje për pjesëmarrje, që është i 
mundshëm në ueb-faqen e Bankës popullore të Republikës së 
Maqedonisë (http://www.nbrm.mk), ose ta marrin nga arkivi i 
Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë. 
Fletëparaqitja nuk mund të ndërrohet, ndërsa secili ndërrim ose 
mos plotësim të të giitha elementeve të saj mosdorëzim të 
dokumentacionit të nevojshëm paraqet bazë për diskualifikim të 
parashtruesit të saj nga pjesëmarrja në procedurë të ankandit 
publik. 
Fletëparaqitjet parashtrohen me postë ose në arkivin e Bankës 
popullore të Republikës së Maqedonisë deri më 29.12.2017.  
 
Kushtet për pjesëmarrje në ankandin publik me gojë: 
Dëshmi për garanci të paguar për pjesëmarrje në ankandin 
publik. 
Garanci për pjesëmarrje: 
Garancia për pjesëmarrje në ankandin publik me gojë është 10% 
e vlerës së secilës makinë veç e veç. 

Garancia paguhet në llogarinë 100000000011103, deponent 
Banka popullore e Republikës së Maqedonisë, me shenjë 
“depozitë për ankand publik me gojë” (duhet patjetër të shënohet 
numri i shpalljes), si dhe numri rendor i automjetit për të cilin 
paguhet depozita. 
Parashtruesve të fletëparaqitjeve të vonuara, të paplotësuara, dhe 
jo të rregullta dhe ofertuesve që nuk janë zgjedhur në ankandin 
publik u kthehet garancia në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes 
së ankandit publik, përveç ofertuesit më të volitshëm të cilit shuma 
e garancisë i përllogaritet në çmimin e përgjithshëm të shitjes. 
Afati për pagesë të garancisë është më së voni tri ditë para ditës 
së mbajtjes së ankandit publik me gojë. 
 
Afatet: 
Ankandi publik me gojë do të mbahet më 03 janar të vitit 2017 në 
lokalet e Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë, në bul. 
Kuzman Josifovski Pitu nr. 1000 Shkup me fillim në ora 11:00. 
Të gjithë personat e interesuar mund të vizitojnë makinat çdo ditë 
pune duke filluar nga 13 dhjetori në periudhë prej ora 11:00 deri 
në ora 13:00. Për të vizituar makinat të interesuarit mund të 
lajmërohen në numrin e telefonit 02/3108-106 ose 02/3108-416. 
 
Ankandi publik me gojë: 
Ankandi publik me gojë fillon me publikimin e çmimit fillestar të 
shitjes të makinës me numër rendor 1. 
Secili ofertues para ankandit publik me gojë duhet të parashtrojë 
dëshmi për garancinë e paguar për ankandin publik me gojë, 
dokument për identifikim personal për subjektet fizike, dhe 
autorizime të vulosura për përfaqësuesit e subjekteve juridike. 
Ankandi realizohet hap pas hapi, gjegjësisht me rritjen e çmimit 
çdo hap të ardhshëm për 10% nga çmimi fillestar i automjetit. 
Pjesëmarrësi në ankand i cili ka ofruar çmimin më të lartë merr 
statusin ofertues mët ë volitshëm. 
Pas përfundimit të procedurës për shitje të automjetit me numër 
rendor 1 kalohet në shitjen e automjetit me numër rendor 2. 
Procedura është e njëjtë sikurse për automjetin e mëparshëm. 
Afati për pagesë të çmimit të shitblerjes është 30 ditë nga dita e 
lidhjes së Marrëveshjes për shitje. 
Nëse ofertuesi më i volitshëm nuk paguan mjetet brenda afatit të 
caktuar, do të llogaritet se patundshmëria nuk është shitur dhe 
garancia për pjesëmarrje në ankandin publik me gojë nuk do të 
kthehet.  
Pas pagesës së realizuar të çmimit të shitblerjes në afatin e 
caktuar, Banka popullore lidhë marrëveshje e ofertuesin më të 
volitshëm. 
Ofertuesi më i volitshëm obligohet që të paguajë të gjitha tatimet 
të cilat dalin nga obligimet në bazë të marrëveshjes së lidhur për 
shitje të automjetit. 
Shpenzimet për procedurën e noterit bien në barrë të ofertuesit 
më të volitshëm. 
 
Shkup 12.12.2017

 
 
Qendra shkollore shtetërore për muzikë dhe balet “Ilija Nikollovski – Luji” – Shkup, në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1, paragrafi 3 dhe neni 23 
paragrafi 1 e LMP, publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për plotësimin e 13 vendeve të punës për kohë të caktuar deri në fund të vitit shkollor 2017/2018, përveç ato vende të punën që janë për 

zëvendësim të mësimdhënësve në pushim të lindjes ose pushim më të gjatë mjekësor, që do të jetë deri në kthimin e tyre:  
- 1 mësimdhënës për piano me orar të plotë të punës në javë. Studime të mbaruara për piano dhe provim të dhënë për metodikë të mësimit, 

pedagogji dhe psikologji; 
- 1 mësimdhënës të gjuhës angleze me 13 orë mësimore në javë. Studime të mbaruara për gjuhë angleze dhe provim të dhënë për metodikë 

të mësimit, pedagogji dhe psikologji; 
- 1 mësimdhënës të këndimit popullor me orar të plotë të punës në javë. Studime të mbaruara për etnokorreologji dhe provim të dhënë për 

metodikë të mësimit, pedagogji dhe psikologji; 
- 1 mësimdhënës të instrumenteve popullore me orar të plotë të punës në javë. Studime të mbaruara për etnokorreologji dhe provim të 

dhënë për metodikë të mësimit, pedagogji dhe psikologji; 
- 1 mësimdhënës për kitarë me orar të plotë të punës në javë. Studime të mbaruara për kitarë dhe provim të dhënë për metodikë të mësimit, 

pedagogji dhe psikologji; 
- 1 mësimdhënës për balet me orar të plotë të punës në javë. Studime të mbaruara për balet dhe provim të dhënë për metodikë të mësimit, 

pedagogji dhe psikologji; 
- 1 mësimdhënës për solfezh për mësimin në gjuhën shqipe me orar të plotë të punës në javë. Studime të mbaruara për teori muzikore 

dhe pedagogji dhe provim të dhënë për metodikë të mësimit, pedagogji dhe psikologji; 
- 1 defektolog me orar të plotë të punës në javë. Studime të mbaruara të defektologjisë dhe provim të dhënë për metodikë të mësimit, 

pedagogji dhe psikologji; 
- 1 korepetitor në departamentin e baletit me orar të plotë të punës në javë si zëvendësim të korepetitorit në pushim pa pagesë. 

Studime të mbaruara për teori të muzikës dhe pedagogji dhe provim të dhënë për metodikë të mësimit, pedagogji dhe psikologji; 
- 1 mësimdhënës për solfezh si zëvendësim për mësimdhënësen në pushim të lindjes me orar të plotë të punës në javë. Studime të 

mbaruara për teori të muzikës dhe pedagogji dhe provim të dhënë për metodikë të mësimit, pedagogji dhe psikologji; 
- 1 mësimdhënës të gjuhës angleze për mësimin në gjuhën shqipe me 11 orë mësimore (22 orë pune) në javë, si zëvendësim të 

mësimdhënëses në pushim të lindjes. Studime të mbaruara për gjuhë angleze – drejtimi mësimor dhe provim të dhënë për metodikë të 
mësimit, pedagogji dhe psikologji; 

- 1 mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë shqipe me 11 orë mësimore (22 orë pune) në javë, si zëvendësim të mësimdhënëses në pushim të 
lindjes. Studime të mbaruara për gjuhë dhe letërsi shqipe dhe provim të dhënë për metodikë të mësimit, pedagogji dhe psikologji; 
 

Orari i kohës së punës së mësimdhënësve dhe korepetitorëve është përcaktuar në orarin global të mësimdhënësve. Orari i punës për vendin e punës 
defektolog është 8 orë në ditë prej ditës së hënë deri ditën e premte.  
Neto pagesa bazë për vendet e mësimdhënësve: mësimdhënës për piano, kitarë, instrumente popullore dhe këndim popullor për orar të plotë të punës 
në javë është 23.031,oo denarë.  
Neto pagesa bazë për vendet e mësimdhënësve: mësimdhënës për gjuhë angleze dhe gjuhë dhe letërsi shqipe për orar të plotë të punës në javë është 
21.521,oo denarë. 
 Neto pagesa bazë për vendet e punës: korepetitor në balet dhe defektolog është 21.521,oo denarë. 
Shpallja zgjatë 5 ditë pune.    
Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes publike.  
Zgjedhja e kandidatëve për vendet e punës mësimdhënës të instrumenteve (piano, kitarë, instrumente popullore dhe këndim popullor) do të realizohet 
përmes audicionit që do të përbëhet prej dy pjesëve: 

- Performansë muzikore dhe  
- Mbajtje të orës së mësimit. 

Zgjedhja e kandidatëve për vendet e punës mësimdhënës të gjuhës angleze dhe gjuhë dhe letërsi shqipe do të realizohet përmes testimit që do të 
përbëhet nga mbajtja e orës mësimore.   
Programin për audicion dhe testim e cakton komisioni profesional i konkursit i emëruar nga ana e drejtorit dhe u dorëzohet kandidatëve ditën e 
ardhshme pasi të përfundojë shpallja. 
Zgjedhja e kandidatit për vendin e punës mjeshtër nikoqir dhe mirëmbajtës të higjienës do të realizohet përmes intervistës me kandidatët. 
Kandidatët dokumentet e tyre ti dorëzojnë deri në arkivin e Shkollës në adresën rr. “Crvena Skopska Opshtina” nr. 4 Shkup. Së bashku me 
fletëparaqitjen të dorëzohet: 

- Diploma për studimet e mbaruara ose dëftesa për arsim tjetër përkatës; 
- Certifikatë për provime të dhëna për metodikë të mësimit, pedagogji dhe psikologji (për vendet e punës mësimdhënës); 
- Certifikatë për provim të dhënë profesional (për vendet e punës mësimdhënës); 
- Shtetësi dhe  
- CV.  

Në shpallje mund të paraqiten edhe kandidatët të cilët nuk kanë dhënë provim profesional, sepse bëhet fjalë për vende të punës për kohë të caktuar.  
Personi për kontakt – Sonja Simovska, sekretar. 

QSHSHMB “Ilija Nikollovski – Luj” – Shkup 
Drejtor 

Jovan Bicevski 

Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike
dhe për ngrohje TE TO SHA SHKUP

 
Në pajtim me nenin 20 paragrafi 2 i Rregullores për licenca për kryerje të

veprimtarive energjetike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 143/11, 78/13, 33/15 dhe 2017/16),
Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike dhe për ngrohje TE TO SHA Shkup, me seli në
rr. “515” numër 8, Republika e Maqedonisë në vijim publikon:

LAJMËRIM

Infomrohet opinioni se Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike dhe për ngrohje
TE TO SHA Shkup, me seli në rr. “515” numër 8, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë më
datë 29.11.2017, deri te Komisioni rregullator për energjetikë i Republikës së Maqedonisë ka
parashtruar kërkesë për dhënie të licencës për kryerje të veprimtarisë energjetike – Tregti
me gaz natyror.

 Emri i kërkuesit:
Shoqëria për prodhim të energjisë elektrike dhe për ngrohje TE TO SHA Shkup, me

seli në rr. “515” numër 8, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë;
 Lloji i veprimtarisë energjetike:
Tregti me gaz natyror;

 Rajoni ku do të kryhet vepritmaria:
Republika e Maqedonisë;

 Përshkrimi i mënyrës, objekteve dhe mjeteve për kryerje të veprimtarisë:
Tregtia me gaz natyror do të realizohet në pajtim me nenin 99 të Ligjit për
energjetikë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 16/11, 136/11, 79/13,
164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16, 53/16 dhe 189/16). Shoqëria
për prodhim të energjisë elektrike dhe për ngrohje TE TO SHA Shkup do të realizojë
veprimtarinë tregti e gaz natyror përmes rrjetit përçues për gaz natyror të Republikës
së Maqedonisë me të cilin menaxhon Operatori i sistemit për përçim të gazit natyror
në pajtim me ligjin dispozitë tjetër dhe marrëveshje ndërkombëtare.

 Kohëzgjatja e licencës:
10 (dhjetë) vjet;

 Mënyra dhe afati përfundimtar për parashtrimin e propozimeve, mendimeve dhe
sugjerimeve në lidhje me kërkesën për dhënie të licencës:
Subjektet e interesuara juridike dhe fizike mund që me shkrim të parashtrojnë
mendimet, propozimet dhe sugjerimet deri tek Komisioni rregullator për energjetikë
të Republikës së Maqedonisë në lidhje me kërkesën për dhënie të licencës në afat
prej 5 (pesë) ditëve nga dita e publikimit të këtij lajmërimi në shtypin ditor;

 Adresa e Komisionit rregullator për energjetikë të Republikës së Maqdonisë
Rr. “Makedonija” nr. 25, Pallati Llazar Pop Trajkov” kati 6, 1000 Shkup, Republika e
Maqedonisë.

TE TO SHA Shkup

                   Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 145/2014), nenit 
80, 82 dhe 130 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 103/2008; 33/2010; 
116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012, 24/2013, 14/2014 dhe 116/14) dhe Pëlqimit 
nga Ministria e arsimit dhe shkencës – Shkup, SHF “Shemshovë” f. Shemshovë publikon  
 

SHPALLJE  
Për pranim të punëtorëve për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2018 për vitin shkollor 2017/2018 

 
1. Një realizues mësimdhënës të etikës për mësimin në gjuhën shqipe për 2 orë mësimore, 4 orë pune në 

javë prej ditës së hënë deri ditën e martë, orari i punës prej ora 07 deri në ora 10, me neto pagesë bazë prej 
3.620,00 den; 

2. Një mësimdhënës të informatikës për mësimin në gjuhën maqedonase për 5 orë mësimore, 10 orë 
pune në javë prej ditës së hënë deri ditën e mërkurë, orari i punës prej ora 10.15 deri në ora 13.00, me neto 
pagesë bazë prej 5160,00 den; 

3. Një mësimdhënës klasor prej klasës së parë deri klasën e pestë për mësimin në gjuhën shqipe për 20 
orë mësimore, 40 orë pune në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari i punës prej 7.30 deri në ora 
13.30 me neto pagesë bazë prej 20.640,oo den. 

4. Një mësimdhënës të gjeografisë për mësimin në gjuhën shqipe 16 orë mësimore, 32 orë pune në javë 
prej ora 07 deri në ora 13, neto pagesa bazë prej 16.512,00 denarë. 

5. Një mësimdhënës të arsimit figurativ për mësimin në gjuhën shqipe për 8 orë mësimore, 16 orë pune në 
javë me neto pagesë bazë prej 8.256,oo denarë, orari i punës prej ora 07 deri në ora 13. 

6. Një mësimdhënës të fizikës për mësimin në gjuhën maqedonase për 4 orë mësimore, 8 orë pune në javë 
me neto pagesë bazë prej 4.128,oo den, orari i punës është prej ora 07.30 deri në ora 13.30. 

7. Një mësimdhënës të edukatës muzikore për mësimin në gjuhën maqedonase për 4 orë mësimore, 8 ore 
punë në javë me neto pagesë bazë prej 4.128,oo denarë, orari i punës është prej ora 7.30-13.30. 

8. Një mësimdhënës të inovacioneve për mësimin në gjuhën shqipe me 2 orë mësimore, 4 orë punë në javë 
me neto pagesë bazë 2.064,00 denarë, orari i punës prej ora 10.30-13.30. 

9. Një mësimdhënës të inovacioneve për mësimin në gjuhën maqedonase me 1 orë mësimore, 2 orë punë 
në javë me neto pagesë bazë 1.032,00 denarë, orari i punës prej ora 07.30-10.30. 

10. Një mësimdhënës të arsimit teknik për mësimin në gjuhën maqedonase për 13 orë mësimore, 26 orë 
pune në javë, me neto pagesë bazë prej 13416,oo denarë, orari i punës prej 7.30-13.30 

11. Një mësimdhënës të etikës së religjioneve për mësimin në gjuhën shqipe për 4 orë mësimore, 8 orë 
pune në javë me neto pagesë bazë 4.128,  

12. Një mësimdhënës të mësimit klasor për klasën e tretë për mësimin në gjuhën shqipe  20 orë mësimore, 
40 orë në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari i punës prej ora 7.30 deri në ora 13.30 neto 
pagesë 20.640, dnearë.  

13. Një mësimdhënës të mësimit klasor për mësimin në gjuhën maqedonase për 20 orë mësimore, 40 orë punë 
në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari i puinës prej ora 12.30 deri në ora 18.30, neto pagesë 
20.640,00 denarë. 

14. Një mësimdhënës të etikës së religjioneve për mësimin në MNJ për 2 orë mësimore, 4 orë pune në javë 
orari i punës prej ora 10.00 deri në ora 13.00 neto pagesa 2.064,00 denarë.  
 

                Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune duhet ti 
plotësojnë edhe kushtet e posaçme të parapara në nenin 77 paragrafi 2 dhe 3 , nenit 79a dhe nenit 80 të Ligjit për 
arsim fillor dhe akteve të shkollës dhe  
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-të ketë arsim përkatës; 
-të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik; 
-të ketë të dhënë provim profesional për mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional, gjegjësisht edukator (për 

kandidatët prej pikës 1 deri në pikën 14). 
Së bashku me lutjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dokumentet në vijim në origjinal ose kopje të vërtetuar në 

noter: 
-dëshmi për përgatitje të mbaruar përkatëse profesionale; 
-certifikatë të lindjes; 
-certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë; 
-certifikatë se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës; 
-certifikatë për gjendjen fizike psikike shëndetësore;  
-certifikatë për provim të dhënë profesional për mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional dhe edukator – për 

kandidatë prej pikës 1 deri në pikën 14;   
  Shpallja zgjatë 5 ditë duke llogaritur nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Zgjedhja sipas shpalljes do të realizohet në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të së njëjtës. 
Lutjet së bashku me dokumentet të dorëzohen deri në:  
SHF “Shemshovë” – f. Shemshovë. 
Telefoni 070-755-192 
Personi për kontakt: Selman Aliti. 
Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh. 

                                                                                                      Drejtor, 
                                                                                                  Selman  Aliti 



Shumëkush pretendon sot
se kryqëzatat ishin një
konflikt ndërmjet dy

feve diametralisht të kundërta: Kri-
shterimit dhe Islamit – një përplasje
qytetërimesh. Ky është një gjykim
mbizotërues, por a është i saktë?
Kryqëzata e Parë (1095-1099) – ek-
spedita masive që marshoi nëpër
Evropë dhe Lindjen e Mesme për të
pushtuar Jerusalemin – nënvizon
disa prej vështirësive që lidhen me
këtë vlerësim të diskutueshëm.

Dëshmitë e lëna pas nga kryq-
tarët që përgatiteshin për udhëtim,
përmendin vetëm në ndonjë rast
termin ‘armik’, dhe më shumë e për-
qendrojnë vëmendjen e tyre në ar-
ritjen dhe pushtimin e Jerusalemit.
Natyrisht, ata e dinin se arritja e kë-
tij objektivi do të kërkonte luftë, por
treguan pak interes në identitetin e
armiqve të tyre, shpesh duke i etike-
tuar si “paganë” – në thelb, “jo të kri-
shterë”.

Asokohe, Jeruzalemi ishte duke
lëvizur vazhdimisht në epiqendrën
e kulturës bashkëkohore fetare, dhe
se qëllimi ishte të elektrizoheshin
mijëra njerëz për t’u bërë pjesë e
Kryqëzatës, dhe jo dëshira për të
sulmuar një fe armike. Objektivat
ushtarake të Papës, qenë disi më të
përziera. Përveç Jeruzalemit, Papa
Urbani II, donte që kalorësit e kryqë-
zatave të mbronin edhe Perando-
rinë e largët Bizantine – por kjo
aspiratë duket se nuk ka rezonoi tek
audienca e tij në të njëjtën mënyrë
si mendimi për të mbërritur në
Tokën e Shenjtë.

TË PAINFORMUAR 
DHE TË PA INTERESUAR

Gjatë kryqëzatës, frankët (kry-
qtarët) u treguan të painformuar
dhe të pa interesuar mbi besimin
islam (ose “ligjin e Saraçenit” siç cilë-
sohej në atë kohë). Ata e dinin se
“Saraçenët” ishin jo të krishterë, dhe
disa qenë paksa më të informuar
për ndarjen islamit sunit dhe shiit,
por rrallë më shumë sesa kaq. Disa
mendonin gabimisht se mysli-
manët ishin politeistë.

Madje, edhe shumë vite pas kry-
qëzatës, një shkrimtar perëndimor
i shekullit XII, Uilliam Malmesbury
në librin e tij “Gesta Regum Anglo-
rum”, e pa të nevojshme të shpje-
gonte se “Saraçenët” nuk praktiko-
nin të njëjtën besim si paganët
baltikë.

Me pak fjalë, Jerusalemi, dhe jo
Islami, ishte objektivi, dhe ata di-
nin pak për këtë të fundit. Në fu-
shatë, kundërshtarët kryesorë të
kryqtarëve ishin turqit selxhukë.
Turqit qenë fillimisht një popull
kryesisht shamanist dhe nomad, që
kishin emigruar nga rajoni i stepës
në Azisë Qendrore, për të pushtuar
pjesën më të madhe të botës mysli-
mane gjatë shekullit që i parapriu
kryqëzatës. Ata kishin pushtuar Si-
rinë dhe Tokën e Shenjtë vetëm 20
vjet më parë.

Nga vitet 1090, turqit kishin fil-
luar të konvertoheshin në fenë isla-
me, por ruanin ende shumë ele-
mente të besimeve të tyre të
mëhershme. Gjatë kryqëzatës – dhe
në dekadat e mëvonshme – vëzh-

guesit vunë në dukje se disa turq i
varrosnin ende të vdekurit e tyre me
shumë objekte, skalpet e armiqve të
tyre dhe organizonin festa të
mëdha me pije alkoolike.

Të gjitha këto zakone i pasqy-
ronin traditat e mëparshme, dhe
shumë nga këto dhe praktika të tje-
ra qenë në kundërshtim me mësi-
met islame. Pra, turqit – kundërsh-
tarët kryesorë të kryqtarëve –
vështirë se ishin ithtarë të të Isla-
mit, por në vend të kësaj ishin duke
përjetuar një proces afatgjatë të
tranzicionit fetar.

Pastaj, me konfliktin e përshkal-
lëzuar, të shkaktuar nga përparimi i
kryqëzatave në territorin turk, disa
popuj lokalë u rebeluan kundër tur-
qve. Ata përfshinin shumë bashkë-
si myslimane vendase, të cilët dë-
shironin të rrëzonin sunduesit e tyre
turq. Dhe ndërsa disa qenë të për-
gatitur për të luftuar kundër kryq-
tarëve, shumë të tjerë mbetën të
paanshëm, dhe disa sidomos pas
kryqëzatës, kërkuan ndihmë nga
kryqtarët (të cilën këta të fundit
ishin të gatshëm ta ofronin). Disa
fise beduine, filluan të bashkëpu-
nojnë menjëherë me frankët pas
Kryqëzatës së Parë.

AKTI PËRFUNDIMTAR
Akti përfundimtar i kryqëzatës

ndodhi në 1099 me pushtimin e Je-
rusalemit nga Fatimidët (sundim-
tarët myslimanë shiitë të Egjiptit),

pas një rrethimi të egër. Rënia e qy-
tetit përfundoi me masakrimin e
gjithë popullsisë së tij (rreth 3.000
njerëz u vranë, si myslimanë ashtu
edhe hebrenj), çka u përshkrua hap-
tazi nga autorët e saj si një akt i spa-
strimit fetar.

Ajo ngjarje është cilësuar prej
kohësh si një provë e urrejtjes anti-
islame të kryqtarëve. Megjithatë, ky
lloj vlerësimi ka problemet e veta.
Veprimet e kryqtarëve në Jerusa-
lem, nuk pasqyrohen nga sjellja e
tyre ndaj myslimanëve kudo tjetër.
Ata kryen disa masakra përgjatë
kryqëzatës.

Në Lindjen e Afërme, këto zako-
nisht ndodhën kur një qytet nuk
pranonte të dorëzohej ndaj ushtri-
së së tyre, dhe rrjedhimisht merrej
përmes sulmit frontal. Thënë këtë,
ata ishin gjithashtu të hapur në ra-
ste të tjera për veprime bashkëpu-
nuese, dhe traktate me fuqitë jo të
krishtera të Lindjes së Afërme.

Në fakt, që nga viti 1097, si Fati-
midët ashtu edhe kryqtarët, kanë
qenë duke u përpjekur për të lidhur
një aleancë reciprokisht të dobish-
me kundër turqve. Vetëm kur këto
bisedime u ndërprenë, kryqtarët fil-
luan rrethimin e Jeruzalemit. Ata
gjithashtu admiruan shumë nga
udhëheqësit dhe luftëtarët armiq
që hasën përballë, në tavolinën e
negociatave apo në fushën e be-
tejës, duke vënë në dukje fuqitë dhe
virtytet e tyre.

Një dokument i kohës i titulluar
“Gesta Francorum”, madje sugjeron
që turqit dhe frankët mund të kenë
qenë të lidhur me njëri-tjetrin.
Ngjan shumë më e mundur që ma-
sakra të ishte më e lidhur me idetë
ideologjitë e kryqtarëve që rretho-
nin Jerusalemin, se sa me ndonjë
ndjenjë specifike anti-islamike.

Sipas kësaj dëshmie, kryqtarët
vlerësonin se çdo prani jo e krishterë
brenda mureve të saj, qe shpirtëri-
sht e papranueshme, por kjo nuk
pengonte bashkëpunimin diku
tjetër. Në këtë mënyrë, kryqëzata
ishte me siguri një ngjarje e një bru-
taliteti të madh, megjithatë ajo e
sfidon klasifikimin e thjeshtëzuar
si një përplasje qytetërimesh.

Kryqtarët nuk ishin përgjithësi-
sht të interesuar për mysli-
manët/islamin, përveç faktit të thje-
shtë se ata ishin jo të krishterë. Ata
ishin të përgatitur të bashkëpuno-
nin me komunitetet myslimane, kur
u shërbenin qëllimeve të tyre, dhe
kundërshtarët e tyre kryesorë ishin
vetëm pjesërisht të islamizuar.

Popullsia lokale e myslimanëve
të rajonit, e pa veten të bllokuar mi-
dis dy pushtuesve (kryqëzatave dhe
turqve), dhe u detyrua të merrte
anë, ku shumë vendosnin t’i rezi-
stonin turqve. Sot është në modë
që Kryqëzata e Parë të cilësohet si
një “përplasje qytetërimesh”, por në
shekullin XI-të, realiteti ishte duk-
shëm më i nuancuar.

HISTORI

Ja pse kryqëzatat nuk
ishin një ”Përplasje
qytetërimesh”...

Dëshmitë e lëna pas
nga kryqtarët që
përgatiteshin për
udhëtim, përmendin
vetëm në ndonjë rast
termin ‘armik’, dhe më
shumë e përqendrojnë
vëmendjen e tyre në
arritjen dhe pushtimin
e Jerusalemit
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Aurenc BEBJA, Francë

Hyacinthe Hecquard (Iasint
Ekuar), konsull i Francës në
Shkodër, Kalorës i Legjionit të Nde-
rit, në librin e tij “Histoire et De-
scription de la Haute Albanie ou
Guégarie, 1858 – Historia dhe për-
shkrimi i Shqipërisë së Sipërme ose
Gegëri, 1858”, përshkruan me hol-
lësi Shqipërinë e veriut të asaj
kohe.

Ndër analizat e ndryshme hi-
storike, gjeografike, politike, fetare
në librin e tij prej 550 faqes, ai i ka
dedikuar një kapitull të posaçëm
traditave dhe zakoneve shqiptare
në veri. Zoti Hecquard ka arritur të
përkthejë nga shqipja në frëngji-
sht këngët e dasmave shqiptare të
asaj kohe. Ndoshta këto këngë
vazhdojnë ende të jenë të njëjta
në ditët e sotme, ndoshta jo. Ar-
syetimi i dytë, më shtyu t’i risjell
në shqip këto rreshta (duke u
dhënë pak ngjyra gegnishtje), se-

pse besoj se kanë vlerë të rëndë-
sishme kulturore kombëtare.

Gjatë rrëfimit të traditave dhe
zakoneve tona, autori thotë se
nuses së Shqipërisë së veriut,
qoftë ajo myslimane apo katolike,
i këndohet (recitohet) nga shtëpia
e saj deri tek ajo e burrit. Për çdo
etapë të dasmës, ka një këngë të
veçantë, e cila këndohet vetëm
nga gratë.

NJË NATË PARA SE NUSJA 
TË SHKOJË TEK BURRI:

“Uluni, o male, uluni, që hana
të lindë e të ndriçojë këtë mramje
të bukur. Nusja jonë âsht eduku
prej nanës saj ; ajo i ka thanë : Për
besën time, oj vajzë, duje e re-

spektoje vjehrrin. – Për shpirt
tim, oj nana ime, rri e qetë, do ta
due e respektoj, sepse âsht ai që
më ka dhuru për burrë një djalë
të ri e të bukur.”

KUR KRUSHQIT VIJNË 
DHE MARRIN NUSEN:

“ Që rruga juej qoftë e lum-
tun, o miku ma i vjetër ; bani
kryqin dhe kthehuni nga e
djathta (Fragment për kato-
likët). Në qoftë se ju sillni një
nuse të bukur, reçeli dhe kara-
melet që do ju dhurojna, qof-
shin të ambla për zemrën tuej ;
por në qoftë se ju sillni një nuse
të shëmtue e deformue, reçeli ju
qoftë i hidhun (helm). ”

GJATË RRUGËS KUR VJEN NUSJA:
“Nusja âsht rrugës, një lule po

çel; nusja âsht në prag të derës, një
lule mban aromë të mirë ; nusja
âsht në oborr, si një lule e lumtun;
nusja po ngjit shkallët, balli i saj
âsht i bardhë si jasemini ; ajo âsht
në banket, qafa e saj anohet si një
zambak. Mos qaj oj nuse. – Kam
qa mor burri im, sepse mu desht
me u nda me babën e kurrë nuk
do jetoj mâ te ai.”

KUR SHOQËRUESIT 
E NUSES LARGOHEN:

“Ndaluni, o vllazën, ndaluni !
Nusja ka me ju kërkue diçka; Nda-
luni, ndaluni ! Përshnetni për mue
babën dhe vlleznit e mi; Ndaluni,
ndaluni ! Përshnetni për mue
nanën e motrat e mia ; Thujuni
atyne që kurrë zemra ime nuk ka
me i harrue ; Ndaluni, ndaluni !
Thujuni atyne që çdo mramje flla-
di ka me u sjellë lutjet që do i baj
Zotit për ata; Ndaluni, ndaluni !”

KUR SHPALLET 
ARDHJA E NUSES:

“A je humbun ; çfarë kërkon oj
nuse ? – Derën e burrit. – Çfarë ke
me më dhanë që ta tregoj oj nuse
? – Kmisha të qëndisuna e të palo-
suna mirë, o burri im. – Për këto,
nuk të falenderoj, se pa t’pytun
kam me i marrë, oj nuse !”

“Me gruan janë bërë aq kraha-
sime sa do të ishte guxim prej
kokëkrisuri të kërkoje krahasime
të reja. Në krahasime gruaja është
hyjnizuar dhe ironizuar, është
idealizuar dhe martirizuar, është
filozofuar dhe vulgarizuar

. Megjithatë, krahasimet më të
mira, që i shkojnë fisnikërisë së saj
janë hyjnizueset. Për mua gruaja
është një krijesë me rrobe të endu-
ra prej bari, uji dhe ere. Me rrobet
e barit ajo na deh, me rrobet e ujit
ajo na nxit drejt pastërtisë dhe me

rroben e erës na rrëmben e na sh-
pie në gjithësinë e ëndrrave, duke
na shkëputur për një çast nga bota
e mjeruar e sendeve. Kjo krijesë
përherë na afron e përherë na lar-
gon; përherë shkojmë drejt saj
edhe duke qenë fizikisht me të.

Nuk është punë bashkimi trupash.
Trupi është gjëja më e lehtë që
mund të të japë gruaja. Është diçka
tejet misterioze, që nuk ta jep aq
lehtë ose nuk ta fal fare!… Tek kjo
fshehtësi qëndron edhe e mah-
nitëshmja e pakuptuar.”

Dritëro Agolli dy fjalë për gruan

E PAZAKONTË

Gjatë rrëfimit të
traditave dhe
zakoneve tona,
konsulli i athershëm
i Francës në Shkodër,
thotë se nuses së
Shqipërisë së veriut,
qoftë ajo myslimane
apo katolike, i
këndohet (recitohet)
nga shtëpia e saj deri
tek ajo e burrit. Për
çdo etapë të dasmës,
ka një këngë të
veçantë, e cila
këndohet vetëm nga
gratë

KUR I NGRENË VELLON NUSES:
“O sa e bukur âsht nusja ! Zoti e ruajt !
Balli i saj âsht i gjanë e i gjatë ! O Zot !
Vetullat e saja janë si ylberi ! O Zot !
Sytë e saj janë si filxhan ! O Zot !
Faqet e saja janë të kuqe ! O Zot !
Goja e saj âsht si një kuti e artë ! O Zot !
Buzët i ka si qershi ! O Zot !
Dhambët i ka si perla ! O Zot !
Çehren e ka të bardhë si qumshti ! O Zot !
Trupi i saj âsht i hollë si një selvi ! O Zot !”

Këngë shqiptare 
e viteve 1800 për nuset
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Ramadani
nuk është
më trajner 
i Feronikelit

Shkup, 13 dhjetor - Zekirija Rama-
dani ka dhënë dorëheqje nga
skuadra e Feronikelit. Mediat në
Kosovë kanë bërë ditur largimin
e teknikut shkupjan nga stoli i
Feronikelit, me Ramadanin që ka
marrë këtë vendim për tërheqjen
menjëherë pas largimit të presi-
dentit dhe drejtorit sportiv të kë-
saj skuadre, Ekrem Elshani re-
spektivisht Istref Veliu.
Ramadani pjesë e Feronikelit u
bë këtë sezon, pasi u largua nga
kampionët e Trepçës 89’, ndërsa
më herët ishte trajner edhe i Fla-
murtarit të Shqipërisë si dhe FC
Shkupit. 

Vardari 
fiton edhe
ndeshjen 
e dytë të
mbetur 
Shkup, 13 dhjetor – Kampioni ak-
tual Vardari ka mundur Rabot-
niçkin me rezultatin minimal 1-0
në kuadër të ndeshjes së mbetur
nga Liga e parë futbollistike e
Maqedonisë. Me këtë ndeshje
përfundoi edhe zyrtarisht sezoni
vjeshtor, ndërsa ka mbetur të zh-
villohet vetëm edhe ndeshja
kthyese e Kupës së Maqedonisë
ndërmjet Vardarit dhe Shkupit, e
cila është e paraparë të zhvillohet
më 17 dhjetor. Tre pikët e mëdha
Vardarit ia solli Tigran Barsegjan
me gol në pjesën e dytë. Derisa,
për Vardarin kjo ishte fitorja e
nëntë këtë sezon, ndërsa tani ka
tetë pikë më pak se kampioni vje-
shtor Shkëndija. (B.K.)
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Kapiteni i Dinamo Zagrebit,
Arijan Ademi, është i kënaqur me
paraqitjet e tij. Por ai thotë se mund
të japë kontribut edhe më të madh.
Megjithatë, insiston se i duhet edhe
pak kohë për t'u kthyer në formën
që e kishte dy vjet më parë, para se
të pezullohej nga UEFA. Cekim, re-
prezentuesi i Maqedonisë u su-
spendua me dy vjet nga UEFA për
përdorim të dopingut. Mesfushori
26-vjeçar me Dinamo Zagrebin ka
luajtur shtatë ndeshje dhe ka arri-
tur të kontribuojë me dy asistime. 

"Jam i kënaqur, kthimi im në fu-
shë është në përputhje me pritjet e
mia, por unë jam duke u stërvitur
sigurt dhe kështu do të vazhdoj de-
risa të arrij formën më të lartë. Unë

e di se ende duhet ta rris nivelin e
performancës në lojë", ka thënë
Ademi në një intervistë dhënë "ju-
tarnji.hr". Ademi është i bindur se
me Dinamon do ta festojë titullin e

kampionit. "Ne nuk duhet të lë-
shojmë ritmin e lojës sepse kur do
të vijë koha të paraqitemi në
Evropë, do të penalizohemi. Atje
gara është më e fortë. Jemi skuadër
e balancuar, kemi lojtarë të rinj dhe
me përvojë. Besoj se mund të
luajmë më mirë sesa deri më tash.
Për ne do të ketë rëndësi të madhe
paraqitja në Evropë, në edicionin e
ardhshëm", deklaroi Ademi. 

Cekim, pas 19-të xhirove, Dina-
mo Zagrebi kryeson renditjen ta-
belore në kampionatin kroat dhe
është në rrugë të mirë që të fitojë ti-
tullin e kampionit duke marr para-
sysh se ka 12-të pikë më shumë se
Osijeku dhe Hajduku që ndajnë
pozitën e dytë. 

Ademi beson 
se mund të japë 

më shumë për
Dinamon

Jahmir Hyka ka folur në një intervistë
për karrierën e tij dhe për kombëtaren.
Futbollisti ka treguar për vështirësitë dhe
momentet e bukura që ka kaluar në kar-
rierë. “Ekipi im i parë ka qenë Dinamo. Nga
8-16 vjeç kam luajtur me Dinamon. Më pas
u largova nga vendi dhe bëra një provë në
Norvegji, E kalova provën dhe aty nisi kar-
riera ime profesioniste. Muajt e parë kanë
qenë të vështira, por ishte eksperiencë që
më ndihmoi të rritesha si futbollist dhe si
njeri”, u shpreh Hyka. “Më pas, kalova në
Greqi, me Olimpiakosin. Nuk luajta dot
rregullisht dhe u ktheva te Tirana. Pas një
viti mjaft të mirë, shkova te Mainci në Gjer-
mani. Nuk isha gati për atë nivel pasi isha

shumë i ri. Kështu, u transferova te Lucer-
ni në Zvicër, ku kam kaluar momentet më
të mira personale dhe profesionale”, rrëfen
Hyka. 

Ndërsa te kombëtarja ish futbollisti
kujton me nostalgji debutimin e tij dhe
falënderon trajnerin e atëhershëm, Oto
Bariç, të cilin e cilëson si trajnerin më të
mirë që ka pasur kombëtarja, “E kam pro-
vuar debutimin që në moshën 18-vjeçare
dhe ishte eksperiencë shumë e bukur. De-
butova me trajnerin Oto Bariç, në një ditë
me shi në Shkodër, kundër Maqedonisë.
Bariç më dha mundësinë për të luajtur me
kombëtaren dhe për mua ai ka qenë më i
miri”, përfundoi Hyka. 

Bardhi në dyshim për
sfidën me Seviljën 
Shkup, 13 dhjetor - Enis Bardhi do të mungojë në për-
balljen e ardhshme kundër Seviljës, e cila do të zh-
villohet të premten, në kuadër të javës së 16 të La
Ligës në Spanjë. Sipas mediave spanjolle, Bardhi
nuk ka arritur që të përmbyll me sukses stërvitjen e
fundit, ndërsa kjo lodhje dhe lëndimi minor është
për shkak të ndeshjes me temp të lartë që e zhvilloi
ndaj Atletik Bilbaos. Ndryshe, te Levante shpre-
sojnë që Bardhi të jetë i gatshëm për sfidat e ardh-
shme, mirëpo kanë paralajmëruar se ai do të jetë
nën monitorim special që mos të komplikohen gjë-
rat. “Për shkak të lëndimit të muskulit, Bardhi nuk
zhvilloi stërvitjen”, thuhet në faqen zyrtare të Le-
vantes. Bardhi është njëri nga futbollistët më të
mirë të Levantes, duke shënuar 4 gola në La Liga. 

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

"Jam i kënaqur,
kthimi im në fushë
është në përputhje
me pritjet e mia, por
unë jam duke u
stërvitur sigurt dhe
kështu do të vazhdoj
derisa të arrij
formën më të lartë.
Unë e di se ende
duhet ta rris nivelin e
performancës në
lojë", ka thënë Ademi
në një intervistë
dhënë "jutarnji.hr"

Ne nuk duhet të lëshojmë
ritmin e lojës sepse kur do
të vijë koha të paraqitemi

në Evropë, do të
penalizohemi. Atje gara

është më e fortë. Jemi
skuadër e balancuar,

kemi lojtarë të rinj dhe
me përvojë. Besoj se

mund të luajmë më mirë
sesa deri më tash 

Bariç, trajneri më i mirë për mua
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



20 SPORT
Koha, e enjte 14 dhjetor, 2017 

Në bazë të nenit 89-  paragrafi 1 alineja 5, nenit 91 paragrafi 2 dhe nenit 92-a e Ligjit për arsim 
të mesëm (Gazeta zyrtare e R. Maqedonisë nr. 44/95, 24/96. 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 
67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08. 92/08, 33/10, 116/10. 156/10, 18/11. 42/11, 51/11, 
6/12. 100/12, 24/13. 41/14, 116/14, 135/14. 10/15, 98/15. 145/2015, 30/2016 dhe 67/2017) dhe nenit 23 
të Ligjit për marrëdhënie pune të R. M – Teksti i pastruar (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15), Shkolla e 
mesme komunale Gjimnazi “Koço Racin” – Veles, ndërsa në bazë të Vendimit nr. 08-150/8 të datës 
30.11.2017 nga Kryetari i Komunës së Velesit, si dhe Vendimit nr. 02-688/3 të datës 12.12.2017 nga 
Këshilli i shkollës së SHMK “Gjimnazi Koço Racin” nga Velesi, i njëjti publikon: 
  

SHPALLJE PUBLIKE 
për zgjedhje të drejtorit të SHMK “Gjimnazi Koço Racin” nga Velesi 

 
 1 Kandidatët për Drejtor të SHMK “Gjimnazi Koço Racin” nga Velesi krahas kushteve të përgjithshme të 
parapara me Ligj, duhet ë përmbushen edhe kushtet në vijimin: 
- Të kenë të mbaruar arsimin sipëror; 
- Të përmbushin kushtet për mësimdhënës, pedagog ose psikolog në shkollë të mesme: 
- Të kenë minimum 5 (pesë) vjet përvojë pune në punë edukativo arsimore të verifikuar nga Ministria e 
Arsimit dhe Shkencës së R. Maqedonisë; 
- të kenë të dhënë provimin për drejtor të shkollës së mesme; 
- Në momentin e zgjedhjes, me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion për 
kundërvajtje, ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë dhe detyrës; 
- të kenë të dhënë testin psikologjik dhe testin për integritet; 
- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë;  
2. Kandidatët për Drejtor të Shkollës duhet të dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- Fletëparaqitje me biografi të shkurtë (CV); 
- Diplomë për arsim të mbaruar sipëror (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); 
- Vërtetim për 5 (pesë) vjet përvojë të punës në punë edukativo-arsimore, të dhënë nga institucionet e 
verifikuara nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës së RM; 
- Certifikatë për provim të dhënë për drejtor të shkollës; 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- certifikatë nga evidenca penale se nuk ka aktakuzë që është futur në fuqi juridike, as nuk është sjellë 
vendim joiplotëfuqishëm gjyqësor; 
- vërtetim për evidencë ndëshkuese se nuk janë evidentuar vendime të plotfuqishme dënimi; 
- certifikatë se nuk ekzistojnë të dhëna të shqiptuara për sanksion të shqiptuar për kundërvajtje që 
përbën ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;  
- vërtetim mjekësor me të cilën do të dëshmohet se është psikofizikisht i shëndoshë; 
- Dëshmi për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet; 
- Dëshmi për posedim të certifikatës jo më të vjetër se 5 vjet për njohje të gjuhës angleze  (TOEFL IBT) 

– së paku 30 pikë, (IELTS) – së paku 3 pikë, (BULATS) – së paku 20 pikë ose (KET) (Cambridge 
English)  – të dhënë 

- program për punë për mandatin e ardhshëm 4 vjeçar.  
3. Afati për parashtrimin e dokumenteve zgjatë 8 (tetë) ditë dhe fillon të rrjedhë nga dita e publikimit të 
shpalljes publike.  
4 Me kandidatët të cilët i përmbushin kushtet do të realizohet intervistë për çka do të informohen të njëjtit 
enkas.  
5. Pagesa bazë parashihet në pajtim me matjet dhe kriteret e përcaktuar me Marrëveshjen kolektive për 
arsim të mesëm dhe e njëjta është 26.670, 00 denarë.  
6. Orari i punës së drejtorit është prej ora 07:30 deri në ora 15:30, ndërsa orari javor është në kuadër të 
punës 40 orësh prej ditës së hënë deri ditën e premte.  
7. Vendi i punës drejtor në Shkollë është me autorizime të posaçme.  
8. Afati në të cilin do të zgjidhet drejtori është 45 ditë nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor. 
9. Dokumentet duhet të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuar a në noter. Dokumentet e pakompletuara 
dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh.  
Fletëparaqitja së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen në Këshillin e shkollës përmes 
postës në adresën: SHMK Gjimnazi “Koço Racin” nga Velesi, rr. “Bllagoj Gjorev” nr. 40 Veles ose 
personalisht në arkivin e shkollës me zarf të mbyllur me shenjë “për shpallje për drejtor”. Informatat në 
tel. 043/212-535 

                                                 Këshilli i shkollës pranë SHMK Gjimnazi “Koço Racin” Veles  
                                Kryetar: 

                                                                                            Marjan Stojanovski  

I nr. 1958/2016 
SHPALLJE PUBLIKE  

Sipas nenit 46-b të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për përmbarim Gazeta Zyrtare e RM nr. 8 të datës 17.01.2008 ndërsa në lidhje me nenin 265 të LP 
Gazeta Zyrtare e RM nr. 72/2016 të datës 12.04.2016 

Përmbaruesi Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari në bazë të kërkesës për realizim të përmbarimit nga kreditori Hallk Bank SHA Shkup nga Shkupi me seli në rr. “Sv. 
Kiril i Metodi” nr. 54, bazuar në dokumentin për përmbarim Aktit noterial ODU nr. 121/2015 të datës 20.02.2015 të Noterit Përparim Rexhepi, Gostivar, kundër borxhliut 
Ardijan Ramadani nga Gostivari me seli në f. Bellovishtë dhe debitorit të pengut Qemal Ramadani nga Gostivari me seli në f. Bellovishtë, për realizim të përmbarimit në vlerë 
prej 1.216.747,00 denarë për lëndën përmbaruese të regjistruar nën I nr. 1958/2016 të datës 06.12.2017: 
 
 FTON  
1. Borxhliun Ardijan Ramadani dhe debitorin e pengut Qemal Ramadani të dy nga Gostivari me seli në f. Bellovishte, për shkak të dorëzimit të: 
 -Konkluzionit për mënyrën e shitjes së patundshmërisë I nr. 1958/2016 të datës 14.07.2017. 
-Konkluzion për përcaktim të vlerës së patundshmërisë në bazë nenit 165 të LP I nr. 1958/2016 të datës 23.11.2017. 
 -Konkluzion për Shitjen publike me gojë në bazë të nenit 169, nenit 169, nenit 170 të LP I nr. 1958/2016 të datës 23.11.2017 të gjitha të Përmbaruesit Aleksandar 
Kuzmanovski nga Gotivari. 
-Raport për vlerën e realizuar të vlerës së tregut të pronës së patundshme nr. 0802-355/2 të datës 20.11.2017 të Shoqërisë për shërbime MEDIUS TERRA 
SHPKNJP Shkup. 
2. Personin Zhivka Ançevska nga Shkupi me banim në bul. Ilinden 9-4 për shkak të dorëzimit të: 
- Lajmërimit nga data 29.11.2017. 
- Konkluzion për Shitjen publike me gojë në bazë të nenit 169, nenit 169, nenit 170 të LP I nr. 1958/2016 të datës 23.11.2017 të gjitha të Përmbaruesit Aleksandar 
Kuzmanovski nga Gotivari. 
Në afat prej 1 (një) dite duke konsideruar nga dita e publikimit të kësaj thirrje publike në shtypin ditor. 
PARALAJMËROHEN borxhliu Ardijan Ramadani, debitori i pengut Qemal Ramadani dhe personi Zhivka Ançevska se mënyra e këtillë e dorëzimit konsiderohet si e 
rregullt dhe se pasojat negative që mund të dalin do t’i bartë vetë pala.  
Kjo shpallje paraqet SHPALLJEN E KATËRT. 

Përmbarues  
Aleksandar Kuzmanovski 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015) 
SHSHEF “Metodi Mitevski – Brico” – Shkup publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për plotësimin e vendeve të punës në vijim për kohë të caktuar deri më 31.08.2018: 
 
1. Një mësimdhënës për lëndën Gjuhë gjermane me 

Fakultet të mbaruar filologjik për 10 orë mësimore (pagesa 
bazë 10.760,00) 

2. Një mësimdhënës për lëndën Gjuhë gjermane me 
Fakultet të mbaruar filologjik për 4 orë mësimore (pagesa 
bazë 4.304,00) 

3. Një mësimdhënës për lëndën Gjeografi me Fakultet 
të mbaruar matematiko-natyror – Gjeografi për 20 orë 
mësimore (pagesa bazë 21.520,00) 

4. Një mësimdhënës për lëndën Kimi me Fakultet të 
mbaruar matematiko-natyror – gr. Kimi për 10 orë 
mësimore (pagesa bazë 10.760,00) 

5. Një mësimdhënës për lëndën Arti figurativ me 
Fakultet të mbaruar filozofik – gr. Historia/Fakulteti i e artit 
figurativ për 6 orë mësimore (pagesa bazë 6.456,00) 

6. Një mësimdhënës për lëndën Arti muzikor me 
Fakultet të mbaruar të artit muzikor për 6 orë mësimore 
(pagesa bazë 6.456,00) 

7. Një mësimdhënës për lëndën Biologji me Fakultet 
të mbaruar matematiko-natyror – Biologji për 4 orë 
mësimore (pagesa bazë 4.304,00) 

8. Një mësimdhënës për lëndën Gjuhë angleze me 
Fakultet të mbaruar filologjik – grupi gjuhë angleze për 3 
orë mësimore (pagesa bazë 3.228,00) 

9. Një mësimdhënës për lëndën Gjuhë shqipe me 
Fakultet të mbaruar filologjik – grupi gjuhë shqipe për 8 orë 
mësimore (pagesa bazë 8.608,00) 

10. Një mësimdhënës për lëndën Informatikë me 
Fakultet të mbaruar matematiko-natyror – Informatikë për 
4 orë mësimore për mësimin në gjuhën shqipe (pagesa 
bazë 4.304,00) 

11. Një mësimdhënës për lëndën Gjuhë frënge me 
Fakultet të mbaruar filologjik – grupi gjuhë frënge për 14 
orë mësimore për mësimin në gjuhën shqipe (pagesa bazë 
12.912,00) 

12. Një mësimdhënës për lëndën Gjeografi me Fakultet 
të mbaruar matematiko-natyror – Gjeografi për 8 orë 
mësimore për mësimin në gjuhën shqipe (pagesa bazë 
8.608,00) 

13. Një mësimdhënës për lëndën Fizikë me Fakultet të 
mbaruar matematiko-natyror – gr. Fizikë për 8 orë 
mësimore për mësimin në gjuhën shqipe (pagesa bazë 
8.608,00) 

14. Një mësimdhënës për lëndën Biologji me Fakultet 
të mbaruar matematiko-natyror – Biologji për 12 orë 
mësimore për mësimin në gjuhën shqipe (pagesa bazë 
12.912,00) 

15. Një mësimdhënës të lëndëve profesionale me 
Fakultet të mbaruar të edukatës fizike si zëvendësim me 
20 orë mësimore në javë (pagesa bazë 21.520,00 denarë) 

16. Një mësimdhënës të lëndëve profesionale me 
Fakultet të mbaruar të edukatës fizike me 20 orë mësimore 
në javë (pagesa bazë 21.520,00 denarë) 

Fillimi dhe mbarimi i orarit të punës së vendeve të lartpër-
mendura të punës është e rregulluar me orar inter varësisht 
të obligimeve të punës në ndërrim të parë dhe të dytë. 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë duke llogaritur nga dita e 

publikimit  
Dokumentet e nevojshme: 
- Lutje 
- Certifikatë të shtetësisë  
- Dëshmi për arsim të mbaruar  
Dokumentet e nevojshme duhet të dorëzohen në arkivin 

e shkollës në rr. “Dimçe Mirçev” nr. 1 – Shkup ose përmes 
postës. 

Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 8 
ditëve nga përfundimi i paraqitjes së kandidatëve. 
SHSHKF “M. M – Brico” – Shkup  

Drejtor  
Aleksandar Kocevski  

SHMK “Orde Çopella” – Prilep në bazë të ligjit për marrëdhënie pune nenit  22 dhe 23, Ligjit për arsim të 
mesëm nenit 72 dhe 73, pëlqimit të MASH 12-10933/2 të datës 06.12.2017,  vendimit për publikim të shpalljes 02-294 të 
datës 13.12.2017 Drejtori publikon në vijim: 
 

SHPALLJE  
 

Për pranim të mësimdhënësve për kohë të caktuar të punës  
 

Neni 1 
1. Dy mësimdhënës të lëndëve profesionale të drejtimit ndërtimtari gjeodezi me fond të plotë të orëve 20 orë 

mësimore ose 40 orë në javë , me neto pagesë 22.000,00 den deri më 31.08.2018. Kandidatët të kenë të mbaruar fakultetin 
e ndërtimtarisë – Inxhinier i gjeodezisë. 

2. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me fond të plotë të orëve 20 orë mësimore ose 40 orë në javë , me neto 
pagesë 22.000,00 den deri më 31.08.2018. Kandidatët të kenë të m baruar fakultetin filologjik – gjuhë angleze. 

3. Një mësimdhënës të historisë me fond jo të plotë të orëve 10 orë mësimore ose 20 orë punë në javë, me neto 
pagesë prej 11.000,00 den deri më 31.08.2018. Kandidatët të kenë të mbaruar fakultetin filozofik – Histori. 

4. Një defektolog 40 orë në javë, me neto pagesë prej 22.000,00 den deri më 31.08.2018. Kandidatët të kenë të 
mbaruar fakultetin filozofik – Defektolog i diplomuar. 

5. Një mësimdhënës të lëndëve profesionale nga profesioni Shërbime personale me fond të plotë të orëve 20 orë 
mësimore ose 40 orë në javë, me neto pagesë prej 22.000,00 den deri më 31.08.2018. Kandidatët të kenë të mbaruar 
Fakultetin e mjekësisë – mjekësia e përgjithshme. 

6. Një mësimdhënës të lëndëve profesionale të drejtimit bujqësor veterinar me fond jo të plotë të orëve 8 orë 
mësimore ose 16 orë në javë, me neto pagesë prej 8.000,00 den deri më 31.08.2018. Kandidatët të kenë të mbaruar 
fakultetin e bujqësisë – inxhinier i bujqësisë. 

Neni 2 
Dokumentet e nevojshme gjatë konkurrimit  

1. Kërkesë pa taksë administrative; 
2. Librezë të punës  
3. Karton nga Agjencia për punësim  
4. Diplomë për arsim të mbaruar përkatës  
5. Certifikatë për provime të dhëna për mësim  
6. Certifikatë të shtetësisë së R. Maqedonisë  
7. Certifikatë se nuk është i dënuar  

Neni 3 
Shpallja zgjatë pesë ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor. Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara 

pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 

           u. d Drejtor 
        Dimitrijanka Manoleva  

Publicitet

Lojtarët e Gjermanisë, secili prej
tyre, do të marrë një bonus fi-
nanciar prej 350.000 euro nëse

fitojnë Kupën e Botës në Rusi, vitin
e ardhshëm. Joakim Lov i priu “Die
Mannschaft” drejt titullit të katërt
botëror në “Brazil 2014”, pasi goli në
kohën shtesë i Mario Getze vulosi
një fitore 1-0 ndaj Argjentinës, në fi-

nale. E përforcuar nga një gjeneratë
e re talentesh të shkëlqyera, Gjer-
mania e Lov shihet si kombëtarja e
parë që mund të fitojë për herë të
dytë radhazi Kupën e Botës, që nga
Brazili në vitin 1962. Nëse ata bien
në pengesën përfundimtare, pra në
finale, një bonus prej 200.000 euro-
sh do të jetë për lojtarët e Gjerma-

nisë, ndërsa vendi i tretë do të dër-
gonte në xhepat e tyre nga 150.000
euro. Struktura e bonusit të Fede-
ratës Gjermane të Futbollit (DFB)
llogarit, gjithashtu, 125.000 euro në
rastin e një gjysmëfinaleje dhe
75.000 euro për çerekfinalen. Kjo
është vendosur pas bisedimeve me
një delegacion lojtarësh, të udhëhe-

qur nga portieri i Bajern Munih dhe
i ekipit kombëtar, Manuel Nojer.
Presidenti i DFB, Reinhard Grindel,
tha: “Është një motivim i madh për
lojtarët tanë, që të bëhen fitues të
Kupës së Botës dy herë radhazi, për
herë të parë në historinë e futbollit
gjerman. Ky do të ishte një titull i
përjetshëm dhe është i denjë për

një bonus të posaçëm, por ne mund
ta kuptojmë se sfida nga pikëpamja
sportive është pika qendrore për
ekipin dhe jo interes financiar”.
Gjermania do të hapë fushatën e
Grupit F kundër Meksikës, në Mo-
skë, përpara se të ndeshet me Sue-
dinë dhe Korenë e Jugut, në vazh-
dim.

350 mijë euro
nëse fitojnë
Kupën e Botës
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Meunier dhe
Milinkoviç e Saviç
në shënjestër
Juventusi po monitoron lojtarët e
pakënaqur. Emri i parë në listën e
bardhezinjve është Tomas Meunier i
Paris Sen-Zhermen. 26-vjeçari që pas
ardhjes së Dani Alves nuk ka hapësirën
e dëshiruar në skuadër dhe po men-
don largimin që në janar. Nga ana
tjetër “Zonja e Vjetër” mund ta aktivi-
zojë edhe në Çampions Ligë mbrojtë-
sin belg. Gjithashtu një tjetër lojtar

shumë i pëlqyer në shtëpinë e kam-
pionëve të Italisë është edhe Mi-
linkoviç-Saviç i Lacios.

Totenhem mendon
rikthimin e Bejll
E ardhmja e Garet Bejll është gjith-
monë e më larg Realit të Madridit. Si-
pas “Diario Gol”, presidenti i klubit me-
rengues, Florentino Perez e vlerëson
lojtarin uellsian jo më pak se 90 mi-
lionë euro, pasi pagoi rreth 100 milionë
në verën e Vitit 2013. Po sipas gazetës
spanjolle, në garë për kartonin e 28-
vjeçarit janë Mançester Junajtedi dhe
Totenhemi, por të dyja skuadrat nuk
ofrojnë më shumë 60 milionë euro për
sulmuesin.

Vrsalkjo zgjedh
Napolin
Napoli e thërret, Sime Vrsaljko
përgjigjet pozitivisht. Mbrojtësi i Atle-
tiko Madrid ka shprehur gatishmërinë
e tij për t’u transferuar në Serinë A, që
në merkaton e janarit, me klubin e
kaltër që prej kohësh kërkon shërbi-
met e tij. Kroati nuk ka qenë titullar i
rregullt këtë sezon në ekipin e Simeo-
nes dhe për këtë arsye po vlerëson qën-
drimin e tij te “Los Colchoneros”. Për
25-vjeçarin interesohet edhe Liverpuli,
por destinacioni i preferuar i lojtarit
është Italia.

Tre klube italiane
pas Keballos
Dani Keballos është kthyer në objekti-
vin kryesor të tre skuadrave të mëdha
italiane. Milani, Interi dhe Roma janë
futur në një garë të çmendur në afatin
kalimtar dimëror për talentin spanjoll
Dani Keballos. Drejtuesit e klubeve ita-
liane kanë kërkuar informacion për
mundësinë e blerjes së mesfushorit që
në janar nga Real Madridi, por Zine-
din Zidan nuk ka pranuar që ta shes.
Trajneri francez nuk dëshiron të mbe-
tet pa Ceballos, pasi këtë sezon ‘Los
Blancos’ po luftojnë në shumë fronte.
Gjithsesi, në verë gjithçka mund të
ndryshojë dhe ekipet e interesuar
mund të gjejnë mundësinë për një
akord me Florentino Perez. 

LAJME
SHKURT

Sipas raportimeve, Çellsi po udhëheq
bisedimet për të blerë mbrojtësin e
Juventus, Aleks Sandro në këtë me-

rakto janari. Çellsi u përfol për mundësinë
e transferimit të Aleks Sandro që në merka-
ton e verës, me trajnerin Antonio Konte që
synonte të përforconte mbrojtjen. Trajneri
i “Bluve të Londrës” kërkonte mbrojtësin e
përfaqësueses së Brazilit për të konkurruar
me Marcos Alonso, por Juventusi u tërhoq
nga marrëveshja, duke kërkuar një shumë
të lartë për futbollistin. Klubi nga Seria A
kërkoi plot 80 milionë euro për mbrojtësin
e majtë, duke detyruar klubin nga
“Stamford Bridge”, që të zbehte interesi-
min. Gjithsesi, sipas pretendimeve të ta-
bloidit britanik, “The Sun”, transferimi i
Aleks Sandro, tashmë është sërish i mund-

shëm, dhe një marrëveshje që në
merkaton e janarit ka gjasa që të rea-
lizohet. Raportohet gjithashtu se bra-
ziliani po insiston duke u imponuar te
Juventus, në mënyrë që të rrisë shan-
set e tij të transferimit. Ai thuhet se ka
bërë të qartë se dëshiron të largohet
nga ekipi gjigant i Seria A, dhe se ka
zgjedhur Çellsi si destinacionin e prefe-
ruar. Por, në garë për mbrojtësin e majtë
të Juventusit është edhe Mançester Ju-
najtedi, që synon 26-vjeçarin pas dështi-
mit në blerjen e Denni Rous nga Totenhe-
mi. Sipas “The Sun”, Sandro është një
objektiv prioritar për Hoze Murinjon, që
në janar, por vetë mbrojtësi Brazilian
është i vendosur të transferohet në
“Stamford Bridge”.

Klubi nga Seria A kërkoi plot 80 milionë euro për mbrojtësin e majtë,
duke detyruar klubin nga “Stamford Bridge”, që të zbehte interesimin.
Gjithsesi, sipas pretendimeve të tabloidit britanik, “The Sun”,
transferimi i Aleks Sandro, tashmë është sërish i
mundshëm, dhe një marrëveshje që në merkaton e
janarit ka gjasa që të realizohet

SIPAS TABLOIDIT BRITANIK “THE SUN”

Aleks Sandro refuzon
Junajtedin për Çellsin 

Pas zërave të ditëve të fundit
se portieri Gianluigji Donnarum-
ma mund të largohet nga Milani,
që kanë turbulluar jo pak ambien-
tin kuqezi, ka ardhur sot reagimi
zyrtar i klubit. Ka qenë menaxheri
Mino Raiola ai që ka thënë se
mund të anulojë kontratën e por-
tierit e Milanin, duke qenë se ndaj
lojtarit ka “presion psikologjik”. “Gi-
gio është një vlerë e klubit tonë, si
në aspektin sportiv ashtu dhe atë
financiar. E gjithë kjo është zyrta-
rizuar në kontratën që palët kanë
nënshkruar deri në vitin 2021,

ndërkohë që dialogu mes nesh
nuk ka munguar kurrë”, thonë nga
klubi kuqezi. “Milani dhe çdo lojtar
i tij është përqendruar për mo-
mentin te fusha dhe jo te merkato,
pasi për të ka ende kohë. Sot nuk
është koha të flasim për gjëra që
nuk kanë lidhje me fushën. Don-
narumma gëzon respektin e të
gjithëve, kolegëve, trajnerit dhe
drejtuesve të klubit”, thuhet në
deklaratën e Milanit, që kërkon t’i
vërë kapak thashethemeve të ditë-
ve të fundit për largimin e portie-
rit 19-vjeçar.

Tre vjet e gjysmë pasi shikoi Brazilin që e drejtonte, duke
vuajtur rezultatin më poshtërues në histori, trajneri Luiz Feli-
pe Skolari është i gatshëm për sfidë të re dhe Kampionati Botë-
ror "Rusia 2018" apo Premier Liga janë destinacionet e tij të pre-
feruara. Ish-trajneri i Brazilit, Portugalisë dhe Çellsit, kohë më
parë i dha fund qëndrimit të tij prej dy vjetësh e gjysmë në Kinë,
te skuadra Guangzhou Evergrande. Emri i 69-vjeçarit, gjatë kë-
tij viti është lidhur me Përfaqësuesen e Kilit, Arabisë Saudite,
Katarit dhe Australisë, përcjell Koha shkrimin e “Reuters”. Por,
atij i intereson për momentin vetëm Australia, pasi ende nuk
ka gjetur seleksionuesin që do ta udhëheqë vitin tjetër në
botërorin "Rusia 2018". "Natyrisht, synimi im nuk është vetëm
ta udhëheq në botëror, por për një projekt të paktën dyvjeçar.
Pra, dua të punoj për një kohë më të gjatë", ka thënë Skolari,
duke iu referuar Australisë.

Skolari në Premier Ligë
ose në “Rusia 2018”

MILANI KUNDËR RAIOLA PËR IKJEN E
PORTIERIT 

Donnarumma 
është vlerë e klubit



Ibrahimoviç, tashmë te Mançester
Junajtedi, u largua përgjithmonë nga
Barcelona në vitin 2011, sapo Messi
kishte nisur të zhvillohej në pushtue-
sin e botës. Sulmuesi suedez ka rrëfyer
edhe më parë marrëdhënien e tij me
asaj kohe trajnerin Guardiola. Ta-
shmë, duke folur pas humbjes së Ju-
najted 2-1 në derbin ndaj Mançester
Siti të drejtuar pikërisht nga Guardio-
la, Ibrahimoviç zbuloi saktësisht se si
ishte jeta në aventurën e tij të shkurtër
në “Camp Nou”. “Unë isha te Barça për
një arsye. Kisha shënuar shumë gola
në gjashtë muajt e parë dhe fituam dy
Super Kupa. Gjashtë muajt e parë
ishin perfekt. Pas asaj, ne ndryshuam

sistemin dhe taktikat, çka nuk ishte
në favorin tim, ndaj dhe drejtuesit e
klubit më thanë që të komunikoja me
Guardiolan”, tregon Ibra. “Kështu që i
thashë Guardiolas se ai po sakrifikon-
te futbollistët e tjerë për Messin. Ai
më tha se më kuptonte mua. Pas asaj
ai më la në stolin e rezervave për nde-
shjen tjetër, atë pas asaj dhe tjetrën
pas asaj. Dhe mendova me vete ‘ai e
zgjidhi shumë mirë problemin!’. Më
pas nuk më foli më kurrë dhe as që më
shikonte. Nëse unë futesha në një am-
bient, ai dilte jashtë. Nëse unë shkoja
ta takoja, ai largohej diku tjetër. Kup-
tova që kishte diçka përtej futbollit.
Por problemi ishte i tiji, ishte ai që nuk
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Ilkaj Gundogan theksoi se
Mançester Siti nuk ka fituar ende
asgjë në këtë sezon, pavarësisht
nga një paraqitje mahnitëse e të
besuarve të Pep Guardiolës, që
gjenden 11 pikë avancë në krye të
Premier Ligës. Skuadra rekord e
14 fitoreve në Premier Ligë e
mbylli me një fitore 2-1 përpla-
sjen direkte me rivalët e Mançe-
ster Junajtedin në “Old Trafford”,
të dielën e kaluar. Ndërsa Hoze
Murinjo tha se gara e titullit është
“ndoshta e gjatë”, pas humbjes
së derbit, Gundogan dhe Mançe-
ster Siti nuk do t’i heqin sytë nga
trofeu në 22 ndeshjet e kampio-
natit, që mbeten. “Ne ende nuk
kemi fituar ndonjë gjë”, – tha
Gundogan. “Nuk jemi ende në
gjysmë të rrugës së gjatë të se-
zonit. Ka shumë lojëra për t’u
luajtur dhe shumë më tepër pikë
për t’u fituar. Ne jemi duke
shijuar momentin, ndoshta më
shumë se 19 skuadrat e tjera në
ligë. Kuptohet, ndihemi më së
miri tani. E dimë se deri më sot
kemi luajtur një sezon shumë të
mirë, në të gjitha garat, jo vetëm
në kampionat, kështu që ndihe-
mi të sigurt për javët, muajt dhe
ndeshjet e ardhshme. Ka shumë
detyra që na presin, sidomos në
dhjetor, për shkak të të gjitha
ndeshjeve. Natyrisht, është si-
tuatë e njëjtë ngjeshjesh të nde-
shjeve për çdo ekip, por është e
vështirë dhe sfiduese. Kësisoji, ne
do të fokusohemi në ndeshjen e
ardhshme”, deklaroi Gundogan.
Mançester Siti po garon për nde-
rime të shumta, pasi shorti i 1/8 fi-
nale të Çampionsit e vendosi

kundër Bazelit, ndërsa
çerekfinalen e “EFL Cup”,

më 19 dhjetor, do ta
luajë kundër Leiçester

Siti.

Mesfushori kolumbian Edvin
Kardona është pezulluar me 5 nde-
shje pasi FIFA e shpalli se ai ka bërë
një gjest diskriminues gjatë nde-
shjes ndaj Koresë së Jugut. Ylli i
Boka Juniors bëri një gjest me sytë
e tij drejt një lojtari të Koresë pas
një incidenti ku u përfshi edhe Ha-
mes Rodriguez. Megjithëse Kar-
dona ka mohuar akuzat, lojtari ko-
rean Ki Sung-yueng e ka
përshkruar sjelljen e tij si të papra-
nueshme pas ndeshjes. Kolumbia,
e cila është në një grup me Polo-
ninë, Japoninë dhe Senegalin për

Kupën e Botës në Rusi, ka vetëm
një miqësore të rezervuar me
Francën në mars. Gjithsesi, nëse
përfaqësuesja e tij nuk do të kuali-
fikohet për fazën e nokautit, ai do
të humbiste, por me siguri që traj-
neri kolumbian nuk do të rrezikon-
te që të shkonte në Rusi me një loj-
tar në pritje.

Frank Riberi është paraqitur në
gjykatë, të martën, pasi ish-agjen-
ti i tij e ka akuzuar yllin e Bajern
Munihit se ia ka borxh 3.5 milionë
euro. Bruno Heiderssheid thotë se
Riberi ia ka borxh këtë shifër si ko-
mision për transferimin e tij nga
Olimpik Marsej te Bajerni në verën
e vitit 2007 për 30 milionë euro,
shkruan “Daily Mail. Agjenti ka
thënë se është arritur një marrë-

veshje verbale dhe më vonë është
firmos një dokument, i cili është
treguar edhe në gjykatë. Por Ribe-
ri insiston se nënshkrimi në doku-
ment është i falsifikuar. "Kurrë më
herët nuk e kam parë këtë doku-
ment", ka thënë Riberi, përcjell
agjencia gjermane e lajmeve "DPA"
të martën. Ai, po ashtu, ka thënë
se kurrë nuk ka pasur bisedë për
këtë çështje me Heiderssheidin.

Siti nuk ka
fituar ende
asgjë

SULMUESI RRËFEN TË KALUARËN E TIJ ME TRAJNERIN E SITIT

Unë pata eksperi -
encën time me atë.
Nuk e di për të
tjerët. Por lexova të
njëjtën gjë që kishte
ndodhur edhe me
Mario Manxhukiç
dhe Samuel Eto’o. Ai
nuk ishte trajneri
më i keq me të cilin
kisha punuar, por
ishte padyshim më i
papjekuri

Guardiola është
trajneri më i papjekur!

Humb Botërorin pas gjestit
racist ndaj Koresë së Jugut

Riberi akuzohet 
nga ish-agjenti i tij 

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

“Nëse unë futesha në
një ambient, ai dilte
jashtë. Nëse unë
shkoja ta takoja, ai
largohej diku tjetër.
Kuptova që kishte
diçka përtej futbollit.
Por problemi ishte i
tiji, ishte ai që nuk
kishte zgjidhur
problemin me mua”,
pohon Ibra

kishte zgjidhur problemin me mua”,
vijoi rrëfimin e tij sulmuesi i Mançester
Junajtedit. “Kujtoj në ditën e parë, kur
ai më tha se futbollistët e Barcelonës
nuk shkonin në stërvitje me Ferrari apo
me Porshe. Ai më kishte paragjykuar
që atëherë, por nëse nuk e njeh një
person, atëherë nuk mund ta gjykosh
atë. Unë pata eksperiencën time me
atë. Nuk e di për të tjerët. Por lexova të
njëjtën gjë që kishte ndodhur edhe
me Mario Manxhukiç dhe Samuel
Eto’o. Ai nuk ishte trajneri më i keq me
të cilin kisha punuar, por ishte pady-
shim më i papjekuri, sepse një burrë i
zgjidh problemet e tij”, deklaroi Ibrahi-
moviç për “Sky Sport Italia”.
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ZGJIDHJET: AF, SKAJ, ESMA, RAUL, V, LLO, EMIR, TB, F, PUSI, K, BËRRYL, KARAKOLL, THO, 
KARAKORUM, Z, PUT, ROMANO, AMORO, BROF, KUVENDIT, I, UNAZAT, INK.

Shumë i lehtë: 829347156, 371965842, 645182973, 184536297, 597214368, 263798415, 
458621739, 732459681, 916873524. Mesatar: 371598462, 459627138, 268314597, 
823476915, 617859324, 594231786, 942165873, 186743259, 735982641.

Mensur
Mamuti

XHAMI A E SHENJTË 
NË JERUSALEM, AL
------------------------------
POLITIKANI SHQIP-

TAR NË FOTO
A

VEPRA (FJALORI) 
I POLITIKANIT 

NË FOTO
------------------------------

GJENDJE 
E FJETUR

F

CEP,
FUND

AKTORJA 
SHQIPTARE,

AGOLLI

FUTBOLLISTI 
\SPANJOLL, 
GONZALES 

BLANKO

VANADIUMI

LL. O.
----------------------------

THEM FJALË 
LAVDËRUESE, 
MBURRJEJE

UDHËHEQËS
I EMIRATEVE

TERABAJT
FLUORI

------------------------------
MUGULL
(DRURI)

BUNARI
------------------------------

SHOKU 
I RAMIZIT 
(NGA LNÇ)

KOHA
MBYLLËSI
I ENËVE

APO SHISHEVE

QYTET
NË MAQEDONI

------------------------------
VLLAH K AKIL

KOCI

PJESË 
E KRAHUT

------------------------------
NJËSIA MONETARE 

BAZË 
E DANIMARKËS

VENDROJË
------------------------------

ISH KRYEQYTETI 
I PERANDORISË 

MONGOLE

QYTET I MADH NË 
VIETNAM, KAN ...

------------------------------
HEROI KUBANEZ, 

HOZE

K
ZORRO

------------------------------
NEGACION

I HUAJ

IDHULL

POLITIKANI 
ITALIAN, ROMANO

------------------------------
REZERVË
(SHKURT.)

ISH FUTBOLLISTI 
FRANCEZ,
MANUEL

NGRIHEM 
MENJËHERË 
MË KËMBË

------------------------------
DEUTSCHE 
TELEKOM

ISH POSTI 
I POLITIKANIT 

NË FOTO, 
KRYETAR I ...

ITALIA
------------------------------

NORVEGJIA

STOLI 
QË VËNDOHET 

NË GISHT
(SH.)

NGJYRË
(ANG.)

N
ë
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ë
t
ë
 d

a
t
ë

 2   4    6

3 7        

6   1  2   3

  4  3 6 2   

5        8

  3 7 9  4   

   6  1   9

       8 1

9  6  7   2  

 7       2

4 5    7 1   

  8 3 1     

 2     9   

  7 8  9 3   

  4     8  

 4   6 5 8   

   7    5 9

7       4  

14 dhjetor 1936
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DASHI 21. mars - 20. prill
Jupiteri dhe Plutoni do ndikojnë negativisht sot në jetën

tuaj në çift. Ka rrezik të keni debate dhe mosmarreveshje. Tregohu-
ni sa më të matur me çdo gjë që do thoni. Beqarët do jenë të vendo-
sur të përfitojnë sa më shumë nga liria e tyre. Tregohuni sa më vigji-
lentë në planin financiar.

DEMI 21. prill - 21. maj
Venusi do iu sjellë qëndrueshmërinë në çift sot. Si ju

edhe partneri/ja juaj do tregoheni më serioze në lidhjen që keni
krijuar dhe do thurni plane për të ardhmen së bashku. Beqarët nuk
do kenë aventura kalimtare, por më në fund do gjejnë një person me
të cilin ia vlen të krijosh një lidhje. Financat nuk do kenë asnjë ndry-
shim.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ata që janë në çift do përjetojnë momente shumë të

lumtura. Shfrytëzojeni ditën deri në sekondën e fundit sepse do
ndiheni mjaft mirë. Nëse jeni ende në kërkim të partnerit/es ideal/e,
bëhuni gati. Jupiteri do i shtojë mundesitë që të krijoni një lidhje. Fi-
nancat do jenë të paqëndrueshme.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Në jetën në çift do keni shumë probleme dhe me zor do

kuptoheni. Kujdes me çdo gjë që do thoni dhe mos e humbni për
asnjë moment komunikimin. Beqarët nuk do ndihen ende gati për
të filluar një lidhje. Jeta profesionale do iu marrë gjithë kohën qe
kane. Bëjini ballë tundimit për të shpenzuar pa pushim.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ju dhe partneri/ja juaj do jeni të pandashëm sot ashtu si

vëllezërit siamezë. Çdo gjë që do bëni do e bëni bashkë madje do
bëni plane edhe për të ardhmen. Beqarët do kenë takime mjaft in-
teresante. Përsa iu përket financave, mos u tregoni aspak të pama-
tur sepse kjo do iu kushtojë shtrenjtë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Me Uranin dhe Neptunin në krah do kaloni momente të

paharruara me partnerin/en tuaj sot. Ambienti do jetë sensual dhe
mjaft romantik. Ata që janë të martuar do ripërjetojnë një muaj
mjalti. Beqarëve nuk do iu mungojë aspak imagjinata duke qenë se
do keni takime me shumicë. Falë vendosmerisë dhe këmbënguljes
do i ekuilibroni financat.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Të gjithë planetët do jenë të favorshëm gjatë kësaj dite

për jetën tuaj në çift, por plutoni do jetë ai që do sjellë më shumë
të mira. Nëse jetoni bashkë dita do jetë më sensuale dhe e lum-
tur. Beqarët do ndihen të pashpresë, pa e ditur se një surprizë e
madhe i pret në mbrëmje. Në sektorin e financave gjërat do
shkojnë mirë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta në çift nuk do jetë e keqe gjatë kesaj dite por gjith-

sesi probleme të vogla do të ketë. Mos u mbyllni në vetvete, por sh-
prehuni sa më shumë që të mundeni. Beqarët është më mirë të mos
fillojnë një lidhje gjatë kesaj dite sepse më vonë do zhgenjehen tej
mase. Në sektorin financiar do keni më shumë fat sesa zakonisht.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Dielli do e mbrojë së tepërmi jetën tuaj në çift sot. Ai iu

premton momente të mrekullueshme të mbushura me bashkë-
punim. Shfrytëzojeni sa më shumë të mundni këtë ditë. Edhe be-
qarët do mund të realizojne disa nga ëndrrat e tyre. Më në fund
mund të takoni edhe personin e duhur. Mërkuri, do iu ndihmojë
me financat.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ju që jeni në çift as që duhet t’i mendoni aventurat jashtë

lidhjes suaj. Kushtojini më shumë vëmendje atij që keni në krah dhe
do ndiheni edhe vetë mjaft mirë. Zemra e beqarëve do jetë ndërmjet
dy personave interesantë. Njihuni mirë me të dy dhe më pas vendo-
sni. Në planin financiar do iu jepen mundësi shumë të mira.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Rrethanat do bëjnë të mundur që lidhja juaj të përmi-

resohet sot. Megjithatë do ketë edhe shumë për të bërë ende.
Tregohuni më tolerantë dhe mos kerkoni nga partneri/ja sakrifi-
ca. Beqarët do joshin pa pushim por as sot nuk do e gjejnë dot per-
sonin e ëndrrave. Bëni durim! Planetët do iu ndihmojnë në planin
financiar.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Marrëdhenia juaj me partnerin/en do të thellohet edhe

më shumë sot. Të nxitur nga Venusi ju do tregoheni më të kuptue-
shëm dhe më tolerantë. Beqarët falë planetëve do jenë edhe më
magnetikë. Në çdo vend që do kaloni të gjithë do i kthejnë sytë nga
ju. Tek financat Saturni do ndikojë negativisht.
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644 - Osman ibn Affani emërohet
Kalifi i tretë i Islamit.

1542 - Princesha Meri Stjuard sh-
pallet Mbretëresha Meri I e Skocisë.

1825 - Fillon Kryengritja e dhjetorit
në Rusi kundër Car Nikollës I.

1911 - Poli i Jugut për herë të parë
arrihet nga norvegjezi Roald Amund-
sen.

1913 - Greqia formalisht posedon
Kretën.

1927 - Iraku fiton pavarësinë nga
Britania, por trupat britanike mbe-
sin.

1952 - Kryengritje e të zënëve rob
në Pongam Kore të Jugut, vdesin 82
persona.

1960 - Senatorët e Uashingtonit i
bashkohen Lidhjes Amerikane.

1967 - Krijohet ADN në gyp për te-
stim.

1969 - “Xhekson 5” dalin për herë të
parë në skenë në "Ed Sullivan Show".

1971 - Ndalen dritat në Urën Gol-
den Gate gjatë tërë natës në San Fran-
cisko si rezultat i ndaljes së rrymës.

1977 - Përfaqësuesit e Egjiptit dhe
Izraelit takohen për herë të parë në
Kajro për Konferencën e parë forma-
le për paqe.

1993 - Fundamentalistët islamik
vrasin 12 kroat të Bosnjës në Algjeri.

1995 - Luftërat në Jugosllavi: Nën-
shkruhet Marrëveshja e Dejtonit në
Paris nga udhëheqësit e qeverive të
ndryshme.

PËRMIRËSIMI I NOTËS
Kthehet djali prej shkolle dhe e pyet
i ati:
- A e përmirësove atë njësh në ma-
tematikë, bir?
- Jo, baba, është e shkruar me laps
kimik.

Televizioni nuk është jetë reale. Në
jetën reale, njerëzit duhet t'i lënë

kafenetë dhe të shkojnë të punojnë.
(Bill Gates)

Dihen prej kohësh benefitet e kërci-
mit sa i takon shëndetit fizik dhe
gjendjes emocionale. Një sërë studi-
mesh të mëparshme kanë nënvizuar
se kërcimi është një formë e ushtri-
meve kardiovaskulare, që ndihmon
për një zemër të shëndetshme, ul
rrezikun nga hipertensioni dhe jo
vetëm. Studiuesit kanë mbërritur së
fundmi edhe në
konkluzionin se
kërcimi i vazh-
dueshëm i
ndihmon njerë-
zit që të forcojnë
kujtesën. Këto
ushtrime, paranda-
lojnë humbjen e kujtesës me kalimin
e moshës. Ekspertët shprehen se kër-
cimi ndihmon po ashtu në luftimin e
alzhaimerit. Në një eksperiment të
kryer në Amerikë, pjesëmarrësit me
alzhaimer ishin në gjendje të risillnin
ndërmend më mirë kujtimet ndërsa
vallëzonin me muzikën që njihnin
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Ja pse disa meshkujve
nuk iu rritet mjekra

Falë hipsterëve dhe njerëzve me mjekra, mjekratjanë bërë modë përsëri. Meshkujt të cilët kanë fatintë rritin mjekrën e mbajnë atë me krenari. Pas tëgjithash, ata konsiderohen edhe më tërheqës sesapa mjekër. Dhe në anën tjetër, ka meshkuj të cilëtmezi ia dalin apo nuk ia dalin fare të rrisin qime nëfytyrën e tyre. Miliona meshkuj nëpër botë ëndër-rojnë të rrisin mjekrën, duke ua pasur lakmi atyre qëkanë një të tillë. Por, duket se ka një arsye shkencorepse disa meshkujve nuk iu dalin qime në fytyrë - njëpërbërës hormonal i quajtur “dihidrotestosterone”. Injohur shkurt si DHT, ky përbërës shpesh ka të bëjëedhe me rënien e flokëve dhe është i lidhur me testo-steronin. E gjitha varet nga ajo se si trupi juaj reagonndaj testosteronit. Nëse jeni më i ndjeshëm ndaj tij,atëherë mjekra do të rritet më shumë dhe anasjelltas.Edhe gjenet luajnë rol në këtë. Nëse babi juaj nuk kamjekër ose e ka të keqe (me pak qime), atëherë duhetta falënderoni atë për këtë “dhuratë”.

Ndërrimi i baterisë
përshpejton 
iPhonët e vjetër

Nëse iPhonët e serive më të vjetra kanë fil-
luar të ngadalësohen, mund të ketë zgjidhje
për këtë problem, ndërrimi i baterisë. Sipas
disa testimeve të një përdoruesit të Redditit,
bateria ka ndikim të madh tek iPhonët e
vjetër, pasi shpejtësia e procesorit ngadalë-
sohet për të ruajtur jetëgjatësinë e baterisë.
TeckFire ka zëvendësuar baterinë e iPhone
6S, i cili po punonte ngadalë. Dallimin në sh-
pejtësi ai e kishte vërejtur te telefoni i vëllait
të tij, që punonte më shpejtë. Sipas tij, Apple
ngadalëson telefonat në momentin kur bate-
ritë e tyre dobësohen dhe ndërrimi i saj mund
të jetë një zgjidhje për këtë problem.

Situata bëhet më e rrezikshme
kur e kalojmë gjithë natën pa vënë
gjumë në sy. Nga një studim i kryer
prej “Beth Israel Deaconess Medical
Center” në Boston, tregon se ata që
flenë 6 orë gjate një ditë dhe më pas
mundohen ta rikuperojnë mungesën
me 10 orë gjumë ditën tjetër, kjo nuk
vlen. Sipas të dhënave, debiti kronik i
gjumit shkakton dëmtime në qelizat

e trurit te quajtura adenosina. “Jemi të
gjithë në aktivitete të zgjatura, madje
edhe fëmijët dhe kjo ndikon në gju-
min që bëjmë, duke akumuluar një
borxh kronik”, thuhet në studim.
Gjatë momentit të gjumit truri riorga-
nizon të gjitha informacionet, por deri
tani nuk dihej ndryshimi mes një nate
të vetme pa gjumë dhe prishjes se
gjumit në vazhdimësi.

Merr formë versioni më i vogël i MINI Countryman

MINI është duke e shfrytëzuar
ngritjen e modeleve SUV dhe është
duke e pagatitur një version më të vogël
të Countrymanit. Autoexpress raporton
se modeli i ri nuk do të dalë në shitje
deri në fillim të vitit 2021, atëherë edhe
kur do të dalë gjenerata e re e modele-

ve elektrik. Modeli i ri do të jetë i ngja-
shëm me atë të tanishëm me pesë dyer,
por është përjashtuar mundësia që të
ketë SUV më të madh sesa aktuali.
Kompania tashmë ka filluar të krijojë
platformën e re që do ta përshkruante
më së miri gjeneratën e re të MINI-it,

përfshirë edhe SUV-in më të vogël, i cili
pritet të jetë zëvendësues i Countryma-
nit. Versioni krejtësisht elektrik i MIN-it
pritet të dalë më 2019, ashtu siç ka pa-
ralajmëruar MINI-i në prezantimin e
konceptit elektrik në Frankfurt Motor
Show.

Pagjumësia shkakton
dëmtime në tru


