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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 14 dhjetor - Pas përfundimit të fazës për
përgatitjen e Projektit Ideor për ndërtimin e
Kompleksi Universitar “Nënën Tereza” në
Shkup, ky i fundit ka hyrë në fazën e dytë, atë të
Realizmit të Projektit Kryesor (Zbatues). Kjo
nuk nënkupton fillimin e punëve ndërtimore,
por fazën e përgatitjes së dokumentacionit dhe
rregullimin e procedurave paraprake deri në
sigurimin e lejes për ndërtimin e atij komplek-

si. Rektori i UNT-së, Aziz Pollozhani, thotë se fir-
ma e kontraktuar për realizmin e Projektit Zba-
tues do të paguhet për të gjitha shërbimet
788.676 euro dhe ka afat deri në prill të vitit të
ardhshëm që të mbyll obligimet e marra për-
sipër deri në dorëzimin e kërkesës për marrjen
e lejes së ndërtimit. Pollozhani është optimist
se në pranverë do të nisin punimet për ndërti-
min e kompleksit universitar....

Pollozhani: Zgjidhja më fatlume për UNT-në!

15 DEN
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I habitur 
me reagimet

Reagimet, komentet dhe vë-
rejtjet për punën e Këshillit për
reforma në gjyqësor, janë të
pakuptimta. Kështu ministri i
Drejtësisë, Bilent Saliji, i ka cilë-
suar qëndrimet e disa anëtarëve
të këtij Këshilli, përfshirë edhe
deklaratën e fundit të drejtore-
shës së Akademisë për Gjykatës
dhe Prokurorë Publike (AGJPP),
Aneta Arnaudovska...
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Sipas të dhënave, Maqedonia qëndron më mirë në Evropë vetëm se Serbia, Bjellorusia dhe Ukraina.
Bile më të pasura si shtete se ne, janë edhe Shqipëria me pasuri prej 8400 dollarë për banorë, Bosnja
e Hercegovina me 8900 dollarë për banorë dhe Mali i Zi me 14 mijë dollarë për banorë
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Gjakova është qytet në pjesën perëndimore të Kosovës.
Sipas gojëdhënës për emrin hoxha Hadum Aga e bindi
banorin e parë Jakun që ta dhuroj tokën për ndërtimin e
xhamisë, më pas në atë tokë filloi të ndërtohet dhe
qyteti, i cili në fillim u quajt Jakovë (nga turqishtja: fusha
e Jakut).
Në shekullin XIX filloi të përdorej emri i tanishëm. Të
huajt përdorin toponimin e sllavizuar Djakovica apo

Dakovica. Qyteti përmban një sërë monumentesh nga e
kaluara e pasur kulturore. Lagjja historike e qytetit është

Mëhalla e Hadumit ku edhe gjinden tregu i vjetër dhe
ndërtesa më e vjetër e cila ende ekziston në qytet,
Xhamia e Hadumit Tregu i vjetër apo siç njihet Çarshia e
Madhe ishte zemra e funksionimit ekonomik për
Gjakovën. Çarshia e Madhe u dogj e u shkatërrua gjatë
Luftës së fundit në Kosovë, por tani më është rindërtuar.
Ndërsa Xhamia e Hadumit bashkë me bibliotekën e saj
u dogj gjatë natës së parë të sulmeve ajrore të NATO-s
nga forcat paramilitare serbe duke zhdukur kështu
dokumentet e rralla që datonin që nga koha e
themelimit.

LDK TË SHKUND PLUHURIN
"Shumëkush e ndien veten të thirrur të flasë këto
ditë për disa përplasje në VV. Por më të pafytyrët
më duken disa të LDK-së, të cilët gjatë karrierës së
tyre politike kanë ngritur dolli me ata që i
akuzonin për vrasje të figurave qendrore të LDK-
së pas luftës dhe njëkohësisht kanë qeverisur me
ta, duke ua falur postet kryesore të shtetit. LDK
s’ka ardhmëri me figura të tilla. Me personalitete
të papërlyera e të reja, ndërkaq, ka ardhmëri.
Është koha që LDK të shkund pluhurin", shkruan
gazetari dhe publicisti Enver Robelli.

DIPLOMACIA E RIÇARDIT DHE SALADINIT
"Diplomacia është veprimtari interesante. Ajo
është zhvilluar ndër vite. Shpesh zgjidhjet e
problemeve mes palëve janë zgjidhje kompromisi
dhe propozimet deri në gjetjen e zgjidhjeve janë
nga më të ndryshmet. Meqë është aktual problemi
i Jerusalemit ja një propozim interesant i para më
shumë se 800 vitesh për zgjidhjen e këtij problemi
në prag të përplasjes së asaj kohe për këtë qytet
mes kalorësve të kryqëzatave të prirë nga Riçardi,
mbreti i Anglisë, dhe Saladinit që tashmë e kishte
qytetin nën kontrollin e tij: 'Në tetor të vitit 1191,
Riçardi filloi rindërtimin e kështjellave në brendësi
të plazhit bregdetar përtej qytetit të Jafës, në
përgatitje për një përparim në Jeruzalem. Gjatë
kësaj periudhe, Riçardi dhe Saladini shkëmbyen
vazhdimisht emisarë të tyre, duke negociuar
mundësinë e një armëpushimi. Riçardi propozoi
që motra e tij, Xhoana e Anglisë, Mbretëresha e
Sicilisë, të martohej me vëllain e Saladinit dhe që
Jerusalemi të ishte dhurata e tyre e dasmës.
Megjithatë, Saladini e hodhi poshtë këtë ide kur
Riçardi insistoi që vëllai i Saladinit të konvertohej
në të krishterë'", shkruan dr. Artan Dika në profilin
e tij në FB.

ËSHTË KOHA TË REFLEKTOJMË 
"Për dallim nga çdo sundim dhe regjim i
mëparshëm, sot shqiptarët janë më keq të
pushtuar, sunduar dhe qeverisur se kurrë; janë më
të varfër, më të panxënë, më të dobët, më të
helmuar e sëmurë, më të përçarë, më të mashtruar
dhe tradhtuar, më të burgosur e masakruar, më të
shkapërderdhur nëpër botë dhe më afër shfarosjes
se kurrë më parë! Sot jemi më tepër se kurrë, larg
idealeve, shpresës, rrugës së Zotit, dashurisë për
Atdheun! Korrupsion: në qeveri dhe institucione,
gjykata, shkolla, spitale, gjithandej... Krime: në
politikë, ekonomi, kulturë, arsim, shëndetësi...
Tradhti: në shoqëri, politikë, biznes, familje... Është
koha kur secili duhet ta shikojmë çdo mëngjes
vetveten në pasqyrë dhe ta pyesim: A jam unë
shqiptar, njeri, qytetar i lirë, që din të mendojë dhe
kujdeset për fatin dhe të ardhmen e tij, apo pleh që
ende frymon para se të kalbet në tokë, pa lënë
asnjë shenjë njerëzie në këtë botë!", shkruan
publicisti Abdulla Mehmeti.

Një 49 vjeçar, banues në
Kuçovë, ka rënë në prangat e
policisë nën akuzën për
shfrytëzim prostitucioni dhe
marrëdhënie seksuale me
dhunë me të mitura. Blutë
kanë arrestuar Aliosha
Eminin, i cili sipas policisë ka
tentuar të trafikojë një 19
vjeçare për ta shfrytëzuar për
prostitucion. Ai gjithashtu
akuzohet se ka kryer
marrëdhënie seksuale me
dhunë me një 13 vjeçare.
“Arrestimi i këtij shtetasi u bë
pasi ka tentuar të trafikojë për
ta shfrytëzuar për
prostitucion shtetasen  A.G. 19
vjeçe, si dhe dyshohet se ka
kryer marrëdhënie seksuale
me dhunë me shtetasen B.G,
13 vjeçe”, thotë policia
shqiptare. 

(Ora News, 14 dhjetor)

Aleksandar Vuçiq sot i ka bërë
një rezyme qëndrimit të vet
në Francë dhe takimeve që ai
ka pasur atje, njoftojnë medie
të Beogradit. siç përcjell
“novosti”, ka thënë se “ka
biseduar me njerëz shumë të
rëndësishëm, me shumë
kryeministra, kryetarë, për
shembull nga Afrike, Azia,
Australia dhe Oqeania ... dhe
kemi folur edhe për Kosovën”.
Vuçiq për vitin e ardhshëm ka
paralajmëruar një turn të
madh afrikan, “i cili do të jetë
me rëndësi shumë të për
Serbinë“, ka thënë ai. Sipas
këtij mediumi serb, Vuçiq pret
që në të ardhmen të ketë
edhe më tej tërheqje të
njohjes së pavarësisë së
Kosovës.

(Koha DITORE, 14 dhjetor)

Gjykata Themelore e
Prishtinës ua ka vazhduar
edhe për dy muaj masën e
paraburgimit Murat Jashari
dhe Avni Llumnica, të
dyshuarve për rastin e sulmit
ndaj avokatit Azem Vllasi.
Lajmin për KALLXO.com e
konfirmoi avokati Naim
Rudari, i cili e cilësoi të
paligjshëm vazhdimin e
paraburgimit. “Gjykata ka
vazhduar masën e
paraburgimit në kundërshtim
me kodin e procedurës penale
e konkretisht edhe pse nuk ka
dhënë asnjë argument të
vetëm për çështjen materiale
ka bërë edhe shumë shkelje
procedurale”, ka thënë avokati
Rudari. “Shkelje procedurale
ka bërë në kundërshtim me
nenin 190 të KPPK-se, ku
specifikohet se paraburgimi
nuk mund të zgjasë më
shumë se tetë (8) muaj”, ka
thënë ai. 

(Kallxo.com, 14 dhjetor)
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HAJDE POLITIKË HAJDE
"A ka budalla që e beson se SHBA dhe BE duan
prokuror të përkohshëm për të mbyllur dosje
hetimore duke shkelur Kushtetutën! Hajde
politikë hajde...", shkruan në profilin e tij në
Facebook, kryeministri shqiptar Edi Rama.

2

Më falni dhe mos e merrni për ters, mor jahu, se deputetët
tanë s’priten kollaj. Fjalën e kam këtu, se qysh tani bëhen për-
gatitje të mëdha, për të pritur “baballarët” triumfonjës, se e
plotësuan mirë detyrën e tyre.

-Nga t’ia mbajmë? I thoshte pardje një deputet sivëllait të
afërt.

-Them t’iu bëj një telegram që të dalin dhe të më presin, se unë
e di që ushqej simpati të madhe në popullin bujar të qytetit
tim.

-Po, po, e kam marrë vesh. Unë mendoj se ku do ta shkoj
verën, se që të vete në fshat nuk guxoj, vallahi të them. Diku-
sh më shkroi se janë bërë gati të më presin me saze e gërne-
ta. Unë s’vete se e di që do të më futin në valle… unë mezi lë-
viz e jo të kërcej. Dhe u mbetet hatri, kur s’kërcen me ta.
Atëherë thonë: “Ky s’pranon”, dhe hajde në vjeshtë t’u marrë-
sh ndonjë votë. Meazallah, se s’u bën qejfin, të lënë fare…

Prandaj, do të preferoj që të shkoj jashtë dhe të mos piqem
fare me asnjë. Se dije, që të çmohesh shumë, mos para eja në
kontakt me ta se të njohin. Se më duket, më dolli kripa më,
mor katran.

-Kam marrë vesh, shtoi një tjetër, që kudo bëhen pritje të
mëdha. Gjithë atdheu është në lëvizje.

-Mor mirë thua ti, ia priti tjetri, unë kam kohë që lloisem se ç’
këmbë do të hedhim të fundit atë ditë të zezë që do të dalim
përgjithmonë nga kjo vatra jonë e shenjtë. E vras mendjen
mor jahu…

-Jo, mor të vraftë. Për këto lloisesh ti? Po të hedhësh të
djathtën, atëherë mot ishalla, do të jesh i partisë së djathtë, e
po të hedhësh të mëngjrën, do të jesh i së mëngjrës.

-Ç’ janë këto që më thua. Kalama jam unë, apo rezervist që do
të më bësh mua talim. Unë them që po të hedhësh këmbën e
djathtë do të presin mirë mileti. E po të hedhësh të mëngjrën
do të të nxjerrin avaze. Këtë e kam kënduar në “Kujtimet e Na-
stradinit”. Ndërsa në Tiranë bëhen këto bisedime, ndër katun-
de dhe qytete përgatisin, pritje të mëdha. Ndër disa vende
thonë se do të bëjnë “arco di trionfo” nga do të kalojnë babal-
larët e kombit, të cilët, në zgjedhjet e ardhshme do të emë-
rohen jo gjyshërit, por stërgjyshërit e kombit.

(“Arbenia”, dhjetor 1935)

Si do të priten
deputetët

NË FOKUS|||| |||||||||||||||||||

Petro MARKO

Deputetët tanë s’priten kollaj. Fjalën e
kam këtu, se qysh tani bëhen përgatitje
të mëdha, për të pritur “baballarët”
triumfonjës, se e plotësuan mirë
detyrën e tyre

Emri i Gjakovës
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Fatos RUSHITI

Shkup, 14 dhjetor - Lëvizja BESA në
ditën e tretë të debatit për Ligjit për
përdorimin e gjuhëve mori qën-
drim të mos marrë pjesë në këtë
debat, siç e quajtën deputetët kësaj
partie vazhdimin një "teatër poli-
tik". "Nuk do të marrim pjesë në
punën e Komisionit, sepse konsi-
derojmë se do të vazhdojë teatri
dhe ne nuk e kemi ndërmend të
marrim pjesë në këtë teatër", tha
deputeti Fadil Zendeli. BESA
kërkon të votohet për dy amenda-
mentet e saj, i pari të ndryshojë em-
rin e Ligjit dhe të quhet "Ligj për
përdorimin e gjuhës shqipe", ndër-
sa i dyti për përdorimin e plotë të
gjuhës shqipe në institucionet sh-
tetërore. Por kryetari i Komisionit
për çështje evropiane, Artan Grubi,
njëherësh deputet i BDI-së, gjatë
një konference për gazetarë ishte
kritik ndaj qëndrimit të BESËS,
duke thënë se çdo propozim për ta
ndryshuar Ligjin në fjalë, është

përpjekje për ta dëmtuar mirati-
min e Ligjit duke u mbështetur
edhe në aspektin procedural që si-
pas Grubit, e jep Rregullorja e Par-
lamentit. “Unë mbetem në qëndri-
min tim se çdo propozim për ta
ndryshuar këtë ligj është në fakt
përpjekje për ta mohuar apo dëm-
tuar miratimin e këtij ligji sa më
shpejtë që është e mundur. Në
aspekt procedural, çdo amenda-
ment që do të pranohet dhe do të
ndryshojë Ligjin do të stërzgjat mi-
ratimin e Ligjit për përdorimin e
gjuhës shqipe me muaj të tërë dhe
e vë në pikëpyetje se a do të mira-
tohet fare apo jo. Në këtë mënyrë,
të cilën e kemi zgjedhur ne si parti
politike, jemi të bindur se ky Ligj
do të miratohet në formën e pa-
prekur”, theksoi Grubi. Ai tha po
ashtu se ndjehet i dëshpëruar nga
qëndrimi i Lëvizjes BESA për të mos
marrë pjesë në debat, ndërsa tha se
ajo në vazhdimësi po refuzon të
përkrah Qeverinë në agjendën e saj
reformuese, e cila sipas Grubit, ka

një përkrahje të jashtëzakonshme
ndërkombëtare. “Unë jam këtu për
të shprehur një dëshpërim të thel-
lë me veprimin e partisë politike
opozitare shqiptare, propozuese e
dy amendamenteve për ndryshi-
min e Ligjit për përdorimin e
gjuhës shqipe, e cila është rrjedhim
i veprimeve të ngjashme në të ka-
luarën pas mospërkrahjes së
zgjedhjes së kryetarit të parë sh-
qiptar të Parlamentit, Talat Xhafe-
ri, pas mosvotimit të Qeverisë refor-
muese, e cila ka përkrahje të
jashtëzakonshme të komunitetit
ndërkombëtar, pas mos votimit për
shkarkimit të kryeprokurorit pu-
blik, Marko Zvërlevski dhe pas mo-
smbështetjes s ë shumë ligjeve
reformuese, dhe radha i vjen edhe
mosmbështetjes dhe mosmarrjes
pjesë në debatin për Ligjin për për-
dorimin e gjuhës shqipe. Prandaj
dua të shpreh një keqardhje të
thellë, një dëshpërim që nuk janë
aty as ti mbrojnë amendamentet e
tyre e as ti shtjellojnë amendamen-

tet e tyre, por as dhe ta mbështesin
debatin më të rëndësishëm për
Ligjin për përdorimin e gjuhës sh-
qipe”, tha Grubi. Në pyetjen e gaze-
tarëve se pse po bllokon edhe
amendamentet e partnerit të tij
LSDM-së , duke mos i kufizuar re-
plikat e deputetëve nga partia e tij,
Grubi tha se nëse do ta bënte këtë,
do të ishte thyerje e Rregullores së
Parlamentit. “Në bazë të Rregullo-
res së Parlamentit, replikat janë të
pakufizuara dhe nuk e kam atë
drejtë ti ndërpresë ato, sepse do të
ishte sulm mbi Rregulloren e Parla-
mentit. Tani është në rrjedhë re-
plika e dytë dhe pas kësaj kemi
edhe dy replika tjera, ndërsa pres
që deri në mesnatë të përfundojmë
me debatit për amendamentin e
parë, dhe nuk e di nëse do të ar-
rijmë të votojmë për atë amenda-
ment për shkak se afati për debat
në Komision mbaron sot. Sipas Rre-
gullores, më duhet të mbyll deba-
tin sot ne mesnatë dhe më pas të
dërgojmë propozim-ligjin në

seancë për votim”, tha Grubi. Në
pyetjen tjetër nëse kjo është një bl-
lokim klasik, Grubi u përgjigj se kjo
është lexim i saktë i Rregullores së
punës së Parlamentit të Maqedoni-
së dhe shprehje e qëndrimit të par-
tisë së tij për mosndryshim të Ligjit
për përdorimin e gjuhës. Ndrydhe,
në ditën e tretë të debatit për
gjuhën shqipe, replikë për më
shumë se një orë ndaj fjalimit të
Vesel Memedit pati deputeti nga
BDI, Rexhail Ismaili. Kryesuesi Ar-
tan Grubi dha pauzë deri në ora 17.
Më pas pritej të vazhdojë me re-
plikën e tij deputeti Ismaili dhe pas
tij ishin në radhë deputetët Ejup
Alimi, Agim Shaqiri dhe Mirsada
Emini-Hasani. Siç pritej dhe ashtu
siç paralajmëroi vetë Grubi, afati
për debatin do të mbarojë pa u vo-
tuar amendamenti deri në ora 24 të
ditës së enjte. Nëse ndodh kështu,
propozim-ligji për përdorimin e
gjuhëve do të kalojë në votim në
lexim të dytë pa u debatuar për
amendamente. 

Shkup, 14 dhjetor - Deputeti i BDI-së,
Artan Grubi, të enjten konfirmoi
se kanë përfunduar bisedimet mi-
dis liderit të BDI-së, Ali Ahmeti dhe
kryeministrit Zoran Zaev në lidhje
me përbërjen qeveritare. "Kanë
përfunduar ato punë midis Ahme-
tit dhe Zaevit", tha shkurt në Parla-
ment Grubi pas përfundimit të
konferencës për shtyp në lidhje me
debatin e amendamenteve për
ligjin për gjuhët. Në ndërkohë, mi-
nistri i Drejtësisë, Bilent Saliji, i cili
mori pjesë në vazhdimin e debatit
të amendamenteve, nuk deshi të
japë deklaratë për atë nëse do ta
mbajë funksionin e ministrit, por
tha se kjo varet nga marrëveshja
midis partnerëve të partive poli-

tike në koalicion në Qeveri. Në
ndërkohë, përveç ministrit të
Shëndetësisë, atij pa resor e që ka
investimet e huaja dhe zëvendë-
sministrit të Arsimit, kabineti qeve-
ritar ka mbetur i zbrazët edhe me
një post ministri pa resor - atij të
Samka Ibraimovski. Braktisja të
enjten e pozicionit ministror të
Ibraimovskit megjthatë para-
lajmëron ndryshime të mëdha në
përbërjen qeveritare. Sipas infor-
macioneve të Agjencisë Shtetëro-
re të Lajmeve - MIA, do të bëhen
edhe ndryshime të tjera në
përbërjen qeveritare përveç plotë-
simit të vendeve vakante. "Në Qe-
veri me siguri më nuk do të marrë
pjesë Aleanca për Shqiptarët,

ndërsa vendin ministror të Shën-
detësisë do ta marrë LSDM-ja.
Përzgjedhja e anëtarëve të rinj të
Qeverisë do të duhet të ndodhë
javën e ardhshme", shkruan MIA,
duke u thirrur në burime qeverita-
re. Në ndërkohë, ish-ministri Ibrai-
movski kthehet si deputet në Par-
lament në vendin e Vasko
Kovaçevskit, i cili gjithashtu dje
dha dorëheqje dhe që të dy janë
nga Njësia e pestë zgjedhore. "Nuk
mundem konkretisht të them
gjithçka, por do të ketë konkretisht
në vendin tim, nuk është i plotë-
suar vendi ministër pa portofol,
ministër i Shëndetësisë... Do të
ketë mjaft risi dhe turbulenca në
këto vende. Presim që të kemi Qe-

veri më stabile, se do të vazhdojnë
reformat, siç kemi filluar, këtu nuk
ndalojmë dhe konsideroj se do të
ketë ministra cilësorë edhe nga
njëra edhe nga pala tjetër. Koha
do të tregoj se si do të lëvizin gjë-
rat. Por besoj tek kryeministri dhe
Qeveria se do të ketë prosperitet
dhe të ardhme në Republikën e
Maqedonisë", deklaroi Ibraimov-
ski për MIA-n. Lidhur me atë se

pse ka vendosur që vendin mini-
stror ta zëvendësojë me vend de-
putetësh, thotë se kjo është për
shkak se romët nuk kanë përfa-
qësues në Parlament. "Në vendin
tim ministror gjithashtu do të jetë
një rom intelektual, avokat me
përvojë të madhe dhe konsideroj
se do ta vazhdojë programin tim
edhe në kabinetin tim", deklaroi
Ibraimovski.

AHMETI DHE ZAEVI E KANË GATI PËRBËRJEN QEVERITARE

ASH me një këmbë jashtë QeveriSë

LËVIZJA BESA REFUZOI TË MARRË PJESË NË DEBATIN PËR LIGJIN

Koha

BDI besnik
skenarit të vet 
për gjuhën shqipe
"Në aspekt procedural, çdo amendament që do të pranohet dhe do të ndryshojë Ligjin, do të
stërzgjat miratimin e Ligjit për përdorimin e gjuhës shqipe me muaj të tërë dhe e vë në
pikëpyetje se a do të miratohet fare apo jo. Këtë mënyrë, të cilën e kemi zgjedhur ne si parti
politike, jemi të bindur se ky Ligj do të miratohet në formën e paprekur”, theksoi Grubi
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Zejnulla VESELI

Shkup, 14 dhjetor - Sistemi i derita-
nishëm për transfertat sociale,

nuk ka funksionuar si duhet, se-
pse deri më tani ky sistem ka arri-
tur që për vetëm 3 për qind ta
zvogëlojë varfërinë në Maqedo-
ni. Qeveria aktuale do duhet që
gjithsesi ta ndryshojë sistemin
dhe të zbatojë një sistem të ri,
kurse bartësve të ndihmave socia-
le t’ju garantojë rrogë minimale
dhe me këtë të gjithë qytetarët e
Maqedonisë do të kishin mjete të
mjaftueshme financiare për një
jetë më të mirë. Kështu u sh-
prehën ekspertët ekonomik në
tryezën e rrumbullakët me temë
“Inovacionet gjithëpërfshirëse për
mbrojtje sociale: ndihmave socia-
le dhe rrogës minimale, organi-
zuar nga instituti për hulumtime
politike dhe ekonomike “Finance
Think” nga Shkupi. Ekspertët eko-
nomik të pranishëm në tryezën e
rrumbullakët, u shprehen se që të
kemi efekte më të mira sa i përket

transfertave sociale, Qeveria
duhet të ndryshojë sistemin e de-
ritanishëm për mbrojtje sociale
dhe për këtë ata ofrojnë tre mo-
dele për vendosjen e masës rrogë
e garantuar minimale për çdo
person që është bartës i ndihma-
ve sociale.
“Sistemi aktual për mbrojtje so-

ciale parasheh shumë lloje të
ndihmave sociale dhe nuk është
universal. Për këtë nuk mund të
vlerësohen efektet. Njëherit ky si-
stem nuk po e arrin qëllimin kyç
për zvogëlimin e varfërisë, sepse
personat të cilët janë bartës të
ndihmave sociale shumë pak i ja-
pin efektit të zvogëlimit të varfë-
risë, ndërsa në anën tjetër, pen-
sionet më shumë kanë ndikim në
uljen e varfërisë“, deklaroi Nikica
Mojsoska - Blazheska, profesore-
shë universitare në Kolegjin Ame-
rikan në Shkup. Sipas Mojsoska

Blazheska, masë më e mirë e Qe-
verisë aktuale, do të ishte kom-
pensimi universal në para dhe t’i
integron në tregun e punës të
gjithë ata që për momentin janë
bartës të ndonjë ndihme sociale.
Se sistemi i deritanishëm për
mbrojtje sociale nuk ka dhënë
aspak efekte pozitive në uljen e
varfërisë, e thotë edhe eksperti
ekonomik, Marjan Petreski, i cili
propozon modele për rrogën e ga-
rantuar për të gjithë personat që
janë bartës të ndonjë ndihme so-
ciale minimale. 

“Me modelet e reja që propo-
zohen nga ekspertët, varfëria do
të zvogëlohej për një të tretën si
dhe do të eliminohej ndarja jo e
barabartë e transfertave sociale.
Me zbatimin e njërës prek këtyre
tre modeleve do të mundëson që
një numër i madh i kategorive të
njerëzve të varur nga ndihmat so-

ciale të dalin nga varfëria, pa pa-
sur ndonjë ndikim negativ në tre-
gun e punës”, tha Petreski. Sipas
Petreski, modeli i parë do të ishte
që bartësve të ndihmave sociale,
t’ju garantohen rrogë prej 10.800
denarë, modeli dytë do të ishte
rrogë e garantuar prej 9.660 dhe
modeli i tretë të kenë rrogë të ga-
rantuar sa rroga minimale dhe kjo
ka të bëjë për ata persona që pu-
nojnë dhe marrin rroga më pak
se 9000 denarë.

“Për realizimin e kësaj refor-
me, në nivel vjetor shteti do të
duhet të sigurojë 2.5 për qind nga
Bruto Prodhimi Vendor, gjegjësi-
sht rreth 250 milionë euro. Për
momentin shteti për transferta
për mbrojtje sociale në buxhet,
parasheh 100 milionë euro dhe
pjesa më madhe e këtyre parave
shkon për fëmijën e tretë”, tha Pe-
treski. 

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 14 dhjetor - Maqedonia rendi-
tet në vendin e katërt në Evropë, si-
pas pasurisë mesatare të banorëve
të saj. Si shtet me 5700 dollarë pasu-
ri për kokë banori, renditemi ndër të
fundit për shkak të borxheve të
mëdha të qytetarëve nëpër banka si
dhe pagave të ulëta. Sipas të dhëna-
ve, Maqedonia qëndron më mirë në
Evropë vetëm se Serbia, Bjellorusia
dhe Ukraina. Bile më të pasura si
shtete se ne janë edhe Shqipëria,
me pasuri prej 8400 dollarë për ba-
norë, Bosnje e Hercegovina me
8900 dollarë për banorë dhe Mali i
Zi me 14 mijë dollarë për banorë,
ndërsa Serbia ka pasuri prej vetëm
5300 dollarë për banorë. Kosova
nuk ka qenë objekt i analizës së pa-
surisë mesatare të shteteve evro-
piane.

Gjithashtu vlen të theksohet se
dy vendet e para për kah pasuria
janë të rezervuara për dy shtete që
nuk janë anëtare të Bashkimit Evro-
pian si Islanda dhe Zvicra. Nga ana

tjetër, edhe dy shtetet më të varfra
në kontinentin e vjetër, si Ukraina
dhe Bjellorusia, nuk janë anëtare
të BE-së. 

Karta e përpiluar nga ana e kar-
tografit çek, Jakub Marijan, tregon
pasurinë mesatare të shteteve evro-
piane, e cila bazohet në të dhënat e
bankës zvicerane, Çredit Suisse. Ajo
mat pasurinë në bazë të fuqisë
blerëse, të ardhurave mesatare, pa-
surisë së ndryshme financiare, së

bashku me atë të patundshme që
minusohet nga vlera e borxheve.
Karta e publikuar tregon vlerën me-
satare të pasurisë evropiane për
kokë banori të rritur në shtete të
ndryshme të shprehur në dollarë.

Sllovenia është tre herë më e pa-
sur se Maqedonia, ndërsa ne si shtet
jemi më të pasur vetëm se Serbia,
tregojnë të dhënat krahasuese të
hartës së Marijan Jakub në suaza të
Ballkanit. Shteti me pasurinë më të

madhe është Islanda, pasuria me-
satare e të cilit është 445 mijë dol-
larë për banorë të rritur. Dy shtetet
e tjera më të pasura janë Zvicra me
229 mijë dollarë dhe Luksemburgu
me 1687 mijë dollarë. Ato pasohen
nga Norvegjia, Franca dhe Britania
e Madhe. Shtetet më të varfra të
Evropës janë Ukraina dhe Bjelloru-
sia, me pasuri mesatare prej 100
dhe 900 dollarë për banor të rritur. 

Mirëqenien e dobët në nivelin e

ulët të mirëqenies së qytetarëve të
Maqedonisë, e tregojnë edhe anali-
zat e institucioneve të ndryshme.
Sipas hulumtimit të Institutit ame-
rikan “Kajto”, Maqedonia renditet
në vendin e 13-të në botë, sipas in-
deksit të varfërisë. Treguesi i mjeri-
mit përcaktohet në bazë të shumës
së papunësisë, inflacionit dhe shkal-
lëve të kreditimit, prej të cilëve anu-
lohet Prodhimi i Brendshëm Bruto.
Analizat janë kryer në bazë të të
dhënave të departamentit analitik
të revistës prestigjioze londineze
ekonomist që i ka interpretuar pro-
fesori amerikan i ekonomisë Stiv
Henke nga universiteti Xhon
Hopkins. Ndryshe, Maqedonia ka
edhe papunësinë ndër më të lartat
në Evropë me afër 22 për qind, ndër-
sa shtetet e tjera të rajonit si Sh-
qipëria kanë papunësi prej afër 14
për qind, ndërsa Serbia ka shkallë të
papunësisë prej afër 11 për qind. Në
rajon papunësi më të lartë se Maqe-
donia ka vetëm Kosova me 30 për
qind dhe Bosnje e Hercegovina me
27 për qind.

VARFËRIA ZVOGËLOHET VETËM 3 PËR QIND

Të ndryshohet sistemi për mbrojtje sociale 
Qeveria aktuale do
duhet që gjithsesi ta
ndryshojë sistemin dhe
të zbatojë një sistem të
ri, kurse bartësve të
ndihmave sociale t’ju
garantojë rrogë
minimale dhe me këtë
të gjithë qytetarët e
Maqedonisë do të
kishin mjete të
mjaftueshme
financiare për një jetë
më të mirë

Koha

PUBLIKOHET HARTA EVROPIANE E PASURISË 

Pasuria e banorëve,
Shqipëria 
para Maqedonisë 

Sipas të dhënave, Maqedonia qëndron më mirë në Evropë vetëm se Serbia, Bjellorusia dhe Ukraina.
Bile më të pasura si shtete se ne, janë edhe Shqipëria me pasuri prej 8400 dollarë për banorë, Bosnja e
Hercegovina me 8900 dollarë për banorë dhe Mali i zi me 14 mijë dollarë për banorë

Tarifa e lirë e energjisë elektrike mbetet 

Ministria e Ekonomisë informon publikun se
zgjidhja e re ligjore nuk do të shfuqizojë tarifën
e lirë, por përkundrazi, ajo garantohet si kusht
minimal në procesin e liberalizimit të tregut të
energjisë elektrike. "Liberalizimi i tregut do të
sjellë një konkurrencë më të madhe dhe cilësi të
shërbimeve, dhe qytetarët do të jenë në gjendje
të zgjedhin vetë furnizuesin e energjisë
elektrike. Praktika evropiane ka treguar se kur
ka konkurrencë në treg, furnizuesit ofrojnë
përfitime shtesë për qytetarët", thuhet në
kumtesën e Ministrisë së Ekonomisë.
Projektligji i ri për energjinë ofron zgjidhje

evropiane në interes të qytetarëve, me qëllim të
distribuimit dhe furnizimit të sigurt dhe cilësor
të energjisë elektrike. Me të, legjislacioni i
brendshëm është plotësisht i harmonizuar me
legjislacionin e BE-së në sektorin e energjisë -
Paketa e tretë e masave të energjisë, në
përputhje me detyrimet dhe rregullat e
ndërmarra sipas marrëveshjes me Komunitetin
e Energjisë. Përfundimisht, për mbrojtjen e
qytetarëve me projektligjin e ri për Energji, do
të formohet i ashtuquajturi furnizues universal,
i cili do të duhet të ofrojë shërbim cilësor për
përdoruesit, me çmime më të ulëta. 

Koha
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Omer XHAFERI

Shkup, 14 dhjetor - Reagimet, ko-
mentet dhe vërejtjet për punën e
Këshillit për reforma në gjyqësor,
janë të pakuptimta. Kështu mini-
stri i Drejtësisë, Bilent Saliji, i ka
cilësuar qëndrimet e disa anëtarë-
ve të këtij Këshilli, përfshirë edhe
deklaratën e fundit të drejtoreshës
së Akademisë për Gjykatës dhe
Prokurorë Publike (AGJPP), Aneta
Arnaudovska. Në një prononcim
për gazetën KOHA, ministri Saliji,
ka theksuar se qëllimi i formimit të
Këshillit për reforma në gjyqësor,
kryekëput është këshillëdhënës
dhe në asnjë mënyrë nuk ka kom-
petenca ekzekutive. Përgatitja dhe
publikimi i Strategjisë për reforma
në gjyqësore, siç nënvizojnë nga
Ministria e Drejtësisë, në masë të
madhe është meritë e Këshillit në

fjalë, gjegjësisht anëtarëve të tij
(profesorëve universitarë, gjykatë-
sve dhe prokurorëve).

"Aspak nuk qëndrojnë pohimet
se Këshilli punon në mënyrë jo
transparente. Sinqerisht, unë jam
i befasuar nga deklaratat e një pje-
së të anëtarëve të Këshillit për
reforma në gjyqësor. Ata në vazh-
dimësi kanë prezantuar në
pothuajse të gjitha takimet dhe
mbledhjet e Këshillit. Me pëlqimin
e tyre, katër muaj më parë, u përpi-
lua Strategjia për reforma në siste-
min gjyqësor në vend (2017-2020).
Njëkohësisht, po këta anëtarë, të
cilët sot reagojnë, kanë marrë pje-
së në përgatitje e plotësim-ndry-
shimet të Ligjit për Këshillin Gjyqë-
sor. Ose, siç është rasti i propozimit
për shfuqizimin e Këshillit për ve-
rifikimin e fakteve, i cili po ashtu u
realizua në pajtim me qëndrimet e

anëtarëve të Këshillit. Njëkohësi-
sht, këta anëtarë kanë marrë pjesë
për përgatitjen e plotësimit të
Ligjit për mbrojtjen e dëshmitarë-
ve, i cili së shpejti pritet të mira-
tohet në Parlament", tha ministri
Saliji për gazetën KOHA. 

Katër muaj pas themelimit të
Këshillit për reforma në gjyqësor,
në opinion kanë dalë edhe reagi-
met dhe vërejtjet e para për funk-
sionimin e këtij Këshilli. Qëndri-
met e profesorëve universitar,
njëkohësisht dhe anëtarë të këtij
Këshilli, Gordan Kallajxhiev dhe
Mirjana Najçevska, protagonisti
kryesor i formimit të Këshillit në
fjalë, Ministri i Drejtësisë, Bilent
Sali, i ka kategorizuar si jo kon-
struktive. Me këtë rast ai ka poten-
cuar se anëtarët duhet ta kenë pa-
rasysh se roli i tyre është në kuadër
të udhëzimeve dhe këshillave juri-

dike, por aspak në aspekt drejtim
të fuqisë ekzekutive. 

Ndryshe, dy profesorët e apo-
strofuar dhe drejtoresha e AGJPP,
Arnaudovska, gjatë ditëve të ka-
luar, në drejtim të punës së Këshil-
lit për reforma në gjyqësor, kanë
adresuar një varg vërejtjesh, re-
spektivisht, sipas tyre, ky këshill
fare pak është transparent në ak-
tivitet dhe punët të cilët i ndër-
merr. Pjesëmarrja në këtë Këshil-
li, siç ka njoftuar njohësi i mirë i
problemeve në sistemin juridik në
vend, profesori Gordan Kal-
lajxhiev, ka qenë kryesisht në bazë
të vullnetit të mirë, respektivisht
sipas tij, nëse vullneti i mirë mun-
gon edhe te pala tjetër, atëherë
pjesëmarrja e tij në këtë Këshill
nuk ka kuptim. 

Nga ana tjetër profesoresha,
Mirjana Najçevska, duke e treguar
seriozitet e këtij Këshilli, ka thënë
se për anëtarësimin e saj është
njoftuar gjatë kohës sa ka qenë në
treg, gjegjësisht pas kërcënimeve
të saj është thirrur menjëherë
mbledhje e Këshillit për reforma
në gjyqësore. Ndërkohë, ish
gjykatësja Gjykatës Penale të
Shkupit, Arnaudovska, nga pozita
e drejtorësh së AGJPP, ka thënë se
aspak nuk është përfshirë në akti-
vitet dhe punën e Këshillit të po-
tencuar, pavarësisht faktit se po-
rositë e Qeverisë së re ishin në
drejtim të avancimit më të madh
të parimit të transparencës.

Shkup, 14 dhjetor - Vendimin për ekstra-
dimin e ish-shefave në Drejtorinë për
Siguri dhe Kundërzbulim (DZK) Goran
Grujevski dhe Nikolla Boshkovski,
Gjykata në Selanik do ta komunikojë
të mërkurën e ardhshme. Krahas doku-
mentimit të kompletuar të porositur
nga Maqedonia, Gjykata dje e ka
dëgjuar edhe rrëfimin e avokatit të tyre
Petar Vasilev, i cili pohon se veprat për
të cilat akuzohen dy ish-zbuluesit janë
të kundërshtim me shumë ligje në Ma-
qedoni dhe Greqi Sipas tij, gjykata

duhet ta refuzojë ekstradimin sepse
druan se në Maqedoni nuk do të kenë
gjykim korrekt dhe se jetët e tyre do të
jenë nën kërcënim. Gjykata duhet të

marrë vendim, pasi që në seancë do ta
marrë në pyetje edhe bashkëshorten e
Grujevskit, e cila është propozuar si dë-
shmi në mbrojtje të tij. Seanca dje u
mbyll për opinion, me kërkesë të një
prej avokatëve të tyre. Grujevski dhe
Boshkovski janë në arrest në një burg
në afërsi të Selanikut. Ata janë duke u
gjykuar edhe në gjykatën e Selanikut
për pasaporta të falsifikuara me të cilat
janë kapur më 18 tetor të këtij viti në ae-
roportin në Selanik, kur tentuan të arra-
tisen për në Budapest.

Dy aksidente,
shtatë 
të lënduar
Tetovë, 14 dhjetor - Të mërkurën
mbrëma, rreth orës 23.00, në
rrugën lokale Tetovë-Trebosh,
një veturë e tipit “Golf”, e drej-
tuar nga 54 vjeçari nga Tetova,
me iniciale R.I, ka humbur
kontrollin mbi automjetin
dhe për pasojë ka dalë nga
rruga. Nga dalja prej rrugës,
vozitësi si dhe tre bashkudhë-
tarët e moshës nga 4 deri në
65 vjet, kanë marrë lëndime
trupore, dhe me anë të një ve-
ture tjetër janë dërguar në
spitalin klinik të Tetovës, ku ju
është ofruar ndihmë mjekë-
sore dhe më pas janë lëshuar
për mjekim shtëpiak. Është
kryer ekspertizë në vendin e
ngjarjes dhe po vërtetohet
shkaku i daljes së veturës nga
rruga, përderisa dëmi i shkak-
tuar material vlerësohet që të
jetë rreth 80 mijë denarë. Në
rrugën regjionale Tetovë-Pi-
rok më konkretisht në fshatin
Kamjan, poashtu të mërkurën
mbrëma rreth orës 22.40 mi-
nuta, ka ndodhur një aksident
komunikacioni ku janë përf-
shirë dy vetura me targa të Te-
tovës, edhe atë një veturë e ti-
pit “BMW”, e drejtuar nga
45-vjeçarja me iniciale SH.I,
nga fshati Kamjan, si dhe një
veturë tjetër e tipit “Audi A4”,
të cilën e ka drejtuar 52-vjeça-
ri me iniciale S.B nga Reçica e
Madhe. Që të dy vozitësit si
dhe bashkudhëtarja e veturës
“BMW” e moshës 7-vjeçare
për pasojë kanë marrë lëndi-
me trupore, dhe janë dërguar
në spitalin klinik të Tetovës
nga ku pas marrjes së
ndihmës janë lëshuar për
mjekim shtëpiak. Sipas të
dhënave fillestare që bazohen
në ekspertizën e kryer në ven-
din e ngjarjes si shkak për
këtë aksident është veprimi i
pahijshëm në komunikacion,
përderisa dëmi i shkaktuar
material vlerësohet që të jetë
rreth 80 mijë denarë. (U.H)

KRONIKË

Katër qen endacakë sulmojnë
banoren e Ilindenit
Shkup, 14 dhjetor - Një banore e Komunës së Ilindenit
ka denoncuar se mëngjesin e djeshëm rreth orës
07:30 derisa ka qenë duke lëvizur nëpër rrugën 19 në
lagje, është sulmuar nga ana e katër qenve endacakë,
me ç'rast një nga qentë e ka kafshuar në pjesën e kur-
rizit. Siç kumtoi MPB-ja, Xh.B. (38) pasi që është rrë-
zuar në asfalt, qentë e tjerë e kanë tërhequr për rroba,
pas së cilës kalimtarët i kanë ardhur në ndihmë dhe e
kanë përzënë qenin. E dëmtuara ka kërkuar ndihmë
mjekësore në Qendrën urgjente - Klinika infektive ku i
është konstatuar lëndim trupor dhe është lëshuar në
mjekim shtëpiak.

Të mërkurën dihet nëse Grujevski dhe Boshkovski ekstradohen
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MINISTRI I DREJTËSISË, BILENT SALIJI, 
KOMENTON ZHVILLIMIT E FUNDIT

I habitur 
me reagimet

Koha, e premte 15 dhjetor, 2017 

"Aspak nuk qëndrojnë pohimet se Këshilli punon në mënyrë jo transparente. Sinqerisht, unë jam i befasuar
nga deklaratat e një pjesë të anëtarëve të Këshillit për reforma në gjyqësor. Ata në vazhdimësi kanë
prezantuar në pothuajse të gjitha takimet dhe mbledhjet e Këshillit. Me pëlqimin e tyre, katër muaj më parë, u
përpilua Strategjia për reforma në sistemin gjyqësor në vend (2017-2020)...", ka thënë ministri Saliji

Problemet ekzistojnë, mundohemi t’i zgjidhim 

Këshilli për reforma në gjyqësor është
vazhdimisht i angazhuar me aktivitete, debate
dhe shkëmbim të përvojave. Mirëpo, sipas
anëtares së këtij Këshilli, ish-gjykatëses së
Strasburgut, Margarita Caca Nikollovska, janë
disa nene të ligjeve që burojnë nga Plani 3-6-9, e
të cilat nuk kalojnë lehtë. Nikollovska, duke i
komentuar zhvillimet e fundit, tha se ato janë
duke punuar në përgatitjen e propozim-ligjit për
Këshillin gjyqësor dhe Ligjit për gjykatë. Ajo, po
ashtu ka shtuar se Këshilli ballafaqohet me
probleme, të cilat mundohet t’i detektoj dhe ti
pastroj aq sa mundet, gjegjësisht përpjekjet e

saja dhe anëtarëve të tjerë janë që ky Këshill të
kontribuojë sa është e mundur më tepër në
ndryshimin e legjislacionit vendas. "Problemet
janë paraqitur rreth formimit të Komisionit, i cili
do të punoj në përsëritjen e procedurave. Kam
përshtypje se opinioni më i gjerë fletë më tepër
se sa duhet sa i përket formimit të Grupit për
përsëritje të procedurave penale. Me këtë unë
nuk pajtohem. Probleme ekzistojnë edhe në të
drejtën civile, ato po ashtu mund të ekzistojnë
edhe në pjesën e procedurave administrative, me
çka një pjesë e ngjarjeve të mëhershme janë
trashëguar”, ka thënë Caca Nikollovska. 

Koha
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Evis HALILI 

Shkup, 14 dhjetor - Jo vetëm regji-
strimi, por edhe identifikimi i the-
sarit jomaterial shqiptar është në
hapat e para. Vetëm një pjesë e
vogël figurojnë të regjistruara,
ndërsa shumë të tjera ende nuk
janë identifikuar si trashëgimi që
duhen mbrojtur. Në Listën nacio-
nale të regjistrimit të pasurive jo-
materiale janë dërguar për eva-
luim disa kohë më parë dy pasuri
që i takojnë regjionit të Kërçovës,
Këndimi në dy zëra dhe Dasma
kërçovare, si dy përfaqësuese të
asaj pjese të trashëgimisë kulturo-
re që duhet të figurojë në Listën
nacionale të trashëgimisë kultu-
rore jomateriale. Por ato ende janë
në proces evaluimi, thonë nga In-
stituti i Trashëgimisë (ITSHKSH).
Këndimi në dy zëra konsiderohet
si specifik, për shkak se ngërthen
të kënduarin në dy dialekte të
gjuhës shqipe, në gegërisht dhe

toskërisht. E veçantë po ashtu
është edhe dasma kërçovare, me
të gjitha ritualet e saj. Në Listën
nacionale të thesarit jomaterial si
pasuri të regjistruara janë Peli-
vanët, Shëngjergji tek shqiptarët,
Dita e Verës dhe po ashtu në pro-
ces evaluimi janë edhe Karnava-
let e Bozovcës. Për shkak se një
pjesë e madhe e shënimeve dhe
ritualeve të ndryshme nuk janë
më pjesë e kalendarit të festimeve,
procesi i identifikimit dhe
përzgjedhjes së tyre bëhet më i
komplikuar.  

Izaim Murtezani, punonjës
shkencor në Institutin e Folklorit
dhe hartuesi i pjesës më të madhe
të elaborateve që janë dërguar në
Drejtorinë e mbrojtjes së Trashë-
gimisë thotë se në shumë raste i
drejtohen më të moshuarve të
zonës për të rinkonstruktuar një
ritual, datë, apo festë në të gjitha
mënyrat e saj të shënimit. 

“Një pjesë prej tyre janë duke

humbur dhe në shumë raste
duhet që puna në terren të bëhet
në konsultim me ato që janë më të
vjetër në moshë. Procesi i identi-
fikimit, valorizimit dhe revalorizi-
mit të tyre është i gjatë dhe i ndër-
likuar, dhe përveç IISHKSH, duhet
të kontribuojnë edhe vetë komu-
nat e institucionet e tjera të cilat
duhet të ndikojnë në kultivimin
dhe ruajtjen e asaj pjese të kul-
turës që është në interes dhe ka
qenë pjesë e traditës së popullsisë
së një zone të caktuar”, thotë Mur-
tezani. Evidentimi në Listën nacio-
nale është një formë që lehtëson
aplikimet për projektet që ndih-
mojnë në kultivimin dhe ruajtjen
e traditës. Por regjistrimi i tyre me
vonesë është një shans i humbur
për të aplikuar në Listën botërore
të trashëgimisë në UNESKO.

“Ne mundohemi që edhe për-
mes botimeve dhe konferencave
që i organizojmë gjatë vitit të
mundohemi që shumë nga këto

zakone e festa të mos zhduken.
Kemi aplikuar për në regjistrin na-
cional dhe presim të mbarojë pro-
cesi i evaluimit, si edhe mundohe-
mi të identifikojmë pjesën tjetër
në terren. Por për ne si institut më
shqetësuese mbetet trashëgimia
materiale, e cila është jashtë kom-
petencave tona dhe rrezikon zh-
dukjen”, thotë drejtori i ITSHKSH,
historiani Skënder Asani. Maqe-
donia tashmë ka të regjistruara në
këtë regjistër këndimin maqedo-
nas me dy zëra të zonës së Pollo-
gut, si edhe këto ditë u regjistruan
edhe Veroret (Martinkat), si pjesë
e festimeve të Ditës së verës (1
marsit). Po ashtu Komiteti i UNE-
SKO-s në mbledhjen e mbajtur në
Kore miratoi edhe  Festimet vero-
re – Hëderlezi, si nominime inter-
nacionale, pasuri e Maqedonisë
dhe Turqisë. Edhe Martinkat janë
miratuar në kategorinë e nomini-
meve internacionale – Maqedoni,
Rumani, Bullgari dhe Moldavi. 

Shkup, 14 dhjetor - Nga sot të gjithë
qytetarët e Shkupit në numrin te-

lefonik 193, i cili do të jetë i hapur
24 orë, do të mund të denoncojnë
në qoftë se dikush ndez zjarr në të
hapur. Që të ballafaqohen me pro-
blemin me djegie të plastik ve, go-
mave, druv  të zjarrit jocilësor në
të hapur, që, siç tha kryetari i Qyte-
tit të Shkupit Petre Shilegov,
ndikon në ndotjen e ajrit, janë for-

muar ekipe nga përfaqësues të Qy-
tetit, Ministrisë së Punës dhe Poli-
tikës Sociale, MPB-së, Brigada
zjarrfikëse, Kryqi i Kuq i Qytetit të
Shkupit dhe Shoqata "Lubeznost"
të cilët do të patrullojnë gjithash-
tu 24 orë. "Ekipe kujdestare nga
koll qendra do t'i procesuojnë të
gjithë denoncimet dhe zjarret do

të shuhen, ndërsa qytetarët të cilët
i ndezin këto zjarre që të ngrohen
do të vendosen në ndonjërën
qendër kujdesi të Qytetit të Shku-
pit", tha në konferencën e sotme
për shtyp kryetari i Komunës Shile-
gov. Në këtë numër, potencoi, do të
mund të denoncohet edhe djegie
në deponi të egra, por edhe në

qoftë se vërehet se disa objekte,
stacione pa leje shkrijnë mbeturi-
na. Tani për tani, qyteti nuk ka lo-
cuar objekte të tilla. Ai theksoi se
kjo është vetëm një nga masat dhe
se deri tani janë ndërmarrë edhe të
tjera, me të cilët duhet të ndikohet
në uljen e ndotjes. Do të ndërmer-
ren edhe masa plotësuese, por siç
tha Shilegov, nevojitet qasje siste-
matike në zgjidhjen e problemit
dhe përgjegjësisë shoqërore të të
gjithë neve si individë.

Shkup, 14 dhjetor - Rreth 65.000
bujqve, të cilët realizojnë të
ardhura deri në një milionë de-
narë, në fillim të çdo viti do t'u
kthehet tatimi personal të cilin e
kanë paguar në 12 muajt e kaluar.

Siç kumtoi ministri resor, Lupço
Nikollovski, këta bujq do të li-
rohen edhe prej shpenzimeve ad-
ministrative, gjegjësisht prej obli-
gimit për të paraqitur tatimin.
Këtë në emrin e tyre do ta bëjnë

blerësit. "Me ndryshimet e Ligjit
për tatimin personal të të ardhu-
rave, lirimi i deritanishëm prej
300.000 denarësh të të ardhura-
ve do të shndërrohet në kthim të
plotë të tatimit për të ardhura deri

në një milionë denarë që do të
thotë, rreth shtatë milionë euro,
në vend se të shkojnë në shtet si
deri më tani, do të orientohen tek
bujqit", theksoi ministri në konfe-
rencë shtypi.

Në 193 të denoncohen zjarret 

Shtatë milionë euro më shumë para tek bujqit

Koha, e premte 15 dhjetor, 2017 
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Dyzëshi dhe Dasma, 
presin radhë në 
Regjistrin nacional 

Në Listën nacionale të regjistrimit të pasurive jomateriale janë dërguar për evaluim disa kohë më parë
dy pasuri që i takojnë regjionit të Kërçovës, Këndimi në dy zëra dhe Dasma kërçovare, si dy përfaqësuese
të asaj pjese të trashëgimisë kulturore që duhet të figurojë në Listën nacionale të trashëgimisë
kulturore jomateriale. Vetëm një pjesë e vogël figurojnë të regjistruara, ndërsa shumë të tjera ende nuk
janë identifikuar si trashëgimi që duhen mbrojtur

SPGM do 
të mbrojë 
të drejtat
autoriale 
Shkup, 14 dhjetor - Sindikata e
Pavarur e Gazetarëve dhe Pu-
nonjësve Medial (SPGM) nga
janari i vitit të ardhshëm do t'i
mbrojë të drejtat autoriale, pa-
varësisht nëse bëhet fjalë për
gazetar, fotoreporter apo ka-
meraman me qëllim që puna e
tij të paguhet dhe të mbrohet.
Këtë në konferencën e djeshme
e porositi kryetarja e Sin-
dikatës, Tamara Çausidis e cila
theksoi se SPGM do të ofrojë
ndihmë juridike për secilin që
do t'u drejtohet, ndërsa do të
ballafaqohet me shkeljen e të
drejtave autoriale. "Marrja e fo-
tografive apo teksteve autoriale
si kolumna pa leje prej autorit
është vepër e ndëshkueshme
dhe SPGM do të ndalet pas të
gjithë atyre të cilët vlerësojnë
se janë të dëmtuar me ndihmë
juridike dhe përfaqësimin në
gjykatë", tha Çausidis. Shkelja e
të drejtave autoriale është një
prej shkeljeve më të shpeshta
veçanërisht në sferën onlajn
dhe për këtë Çausidis veçanëri-
sht u dërgoi apel portaleve për
ta shfrytëzuar periudhën deri
në janar për të gjetur modalite-
te për plotësimin e përmbajtje-
ve të tyre pa i shkelur më pas të
drejtat autoriale. Ajo veçanëri-
sht e potencon shkeljen e të
drejtës autoriale lidhur me fo-
tografitë duke e pasur parasysh
atë që ato janë produkti i vetëm
medial që me krijimin e tyre e
kanë statusin e veprës autoriale.
Theksoi se kjo do të thotë se
nuk ekziston fotografi e cila nuk
është e mbrojtur me të drejtë
autoriale. Respektimi i të drej-
tave autoriale është një prej pa-
rimeve themelore të etikës ga-
zetareske por edhe obligim
ligjor i cili ndodhet në Ligjin për
të drejta autoriale por e përm-
ban edhe Kodi penal. Çausidis
tha se Sindikata nuk do të bëjë
monitorim ndaj mediave dhe
ku janë shkelur të drejtat auto-
riale, por do të presë prej gaze-
tarëve dhe punonjësve të tjerë
medial vetë të drejtohen deri
tek ata nëse evidentojnë
ndonjë shkelje të tillë.

VERORET DHE SHËNGJERGJI ZYRTARISHT NË UNESKO

Koha



Hotelierët
"për", mjekët
"kundër"
duhanit në
lokale
Shkup, 14 dhjetor - Hotelierët
janë për, ndërsa mjekët kundër
propozim-ligjit të ri për duhanin,
i  cili u parashtrua me procedurë
të shkurtuar. Në debatin publik
që sot u mbajt në Kuvend, njëra
palë kërkon ligj që do t’i kënaqë
duhanpirësit, kurse të tjerët kon-
siderojnë se ligji është një hap
prapa tentimeve për t’u ulur
duhanpirja tek popullata. Depu-
teti Tomisllav Tuntev tha se nuk
mendohet që të bëhet liberalizi-
mi dhe heqja e çfarëdo të drejte
për ata që nuk janë duhanpirës,
por qëllimi është të mundësohet
kushte të njëjta për të gjithë ho-
telierët, kudo që janë në Maqe-
doni. Mjekja Elena Qosevski tha
se është vërejtur ulje e duhan-
pirësve të moshave minore,
prandaj nuk e mbështet propozi-
min sepse do të ndikojë negativi-
sht në rezultatet e deritanishme.
Ngs Shoqata e sëmundjeve të
frymëmarrjes thanë se me
duhanpirjen lidhen 15 sëmundje
dhe dhjetë lloje kanceresh. Edhe
kardiologu Jorgo Kostov tha se
nuk duhet të ndodhë liberalizim,
por të hiqet duhanpirja. Nga ana
tjetër, hotelierët thonë se nuk e
mbrojnë duhanpirjen por dëshi-
rojnë një zgjidhje ligjore për atë
periudhë kohore prej katër
muajsh kur shkelet puna nga
rrethana të jashtme.
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Laura PAPARANIKU

Shkup, 14 dhjetor - Pas përfundimit
të fazës për përgatitjen e Projektit
Ideor për ndërtimin e Kompleksi
Universitar “Nënën Tereza” në
Shkup, ky i fundit ka hyrë në fazën
e dytë, atë të Realizmit të Projektit
Kryesor (Zbatues). Kjo nuk
nënkupton fillimin e punëve ndër-
timore, por fazën e përgatitjes së
dokumentacionit dhe rregullimin
e procedurave paraprake deri në
sigurimin e lejes për ndërtimin e
atij kompleksi. Rektori i UNT-së,
Aziz Pollozhani, thotë se firma e
kontraktuar për realizmin e Projek-
tit Zbatues do të paguhet për të
gjitha shërbimet 788.676 euro dhe
ka afat deri në prill të vitit të ardh-
shëm që të mbyll obligimet e mar-
ra përsipër deri në dorëzimin e
kërkesës për marrjen e lejes së
ndërtimit. Pollozhani është opti-
mist se në pranverë do të nisin pu-
nimet për ndërtimin e kompleksit
universitar, pasi në Projektin Zba-
tues, sipas tij, janë përfshirë të
gjitha elaboratet e kërkuara me
Ligj për marrjen e lejes së ndërti-
mit. 

Pra, krahas elaborateve për
ndërtimin e objekteve (me një
sipërfaqe prej 35.595 metra ka-
trorë), në Projektin Zbatues janë
përfshirë gjithashtu: elaborati i

projektit arkitekturor (32.000 me-
tra katrorë), elaborati i parkingut
nëntokësor (14.000 metra katrorë)
dhe elaborati i parterit (13.507 me-
tra katrorë). Është përfshirë gjitha-
shtu edhe angazhimi për përga-
titjen e dokumentacionit me
shërbime si: elaborati gjeodezik,
gjeometrik, revizioni i projektit,
studimi për vlerësimin e parame-
trave sezimiologjike dhe të ngja-
shme. Asnjëri prej projekteve dhe
angazhimeve të përfshira në Pla-
nin Zbatues, sikurse sqaroi rektori
i “Universitetit Nënë Tereza”, nuk
ka çmim të njëjtë. Nëse vlera mesa-
tare për projektin kryesor është
8.93 euro për një metër katrorë,
vlera e projektit të parkingut është
5 euro për metër katror, apo e
dokumentacionit 1.68 euro për
metër katror. Të gjitha së bashku,
sikurse tregoi Pollzohani, përfshinë
punë për një hapësirë prej 95.102
metra katror në total, ndërsa vlera
mesatare e të gjitha punëve është
8.29 euro. Ai sqaron se përfshirja e
të gjitha punëve paraprake, deri në
marrjen e lejes, në Planin Zbatues
është bërë me qëllim të shkurtimit
të kohës për ndërtimin e komplek-
sit universitar. Komisioni profesio-

nal, në përbërje të arkitektëve dhe
ekstremë të çështjeve juridike,
kanë konsideruar se kjo është
“zgjidhja më fatlume, më efikase
dhe më racionale për afrimin e
projektit të kompleksit universitar
deri në fazën e fillimit të punëve
ndërtimore”, sikurse shprehet rek-
tori i UNT-së. I këtij mendimi është
edhe profesori i arkitekturës, Vebi
Fazliu, që është edhe anëtar i Ko-
misionit të posaçëm të UNT-së për
ndjekjen e procedurave për realiz-
min e projektit të kampusit univer-
sitar. “Nëse do të shkonim hap pas
hapi, pra nëse njëherë do të për-
gatisnin projektin kryesor për
objektet fizike (godinat), pastaj të
nisnin punën për projektin e hapë-
sirave të jashtme dhe më vonë për
përgatitjen e dokumentacionit për
çështjet pronësore juridike, do të
na nevojitej të paktën edhe një vit
kohë më shumë se sa koha në di-
spozicion të Projektit Zbatues”,
pohon Fazliu. 

Nëse merret parasysh që ndër-
timet në këtë fazë kanë koston me-
satare nga 8 deri në 10 euro për
metër katror, mesatarja prej 8.29
euro e UNT-së, sipas përfaqësuese
të këtij universiteti, tregon se janë

në kufij të minimales. Përveç kë-
saj, ata vlerësojnë edhe faktin se
për Projektin Zbatues të komplek-
sit universitar të UNT-së është ruaj-
tur edhe standardi prej rreth 3 për
qind e vlerës së përgjithshme. Për
ndërtimin e komplet UNT-së është
premtuar të ndahet buxhet prej 21
milionë euro, ndërsa Plani Zbatues
do të kushtojë 788.676 euro, të cilat
do të sigurohen nga buxheti
përkatës që MASH ka planifikuar
për UNT-në në vitin 2018, e që
është rreth 3.250.000 euro. Në
muajin maj-qershor, në bazë të pa-
rashikimeve optimiste do të haset
tenderi për firmën ndërtimore.
Nëse gjithçka shkon sikurse është
planifikuar, në muajin qershor do
të vihet edhe gurthemeli për ndër-
timin e kampusit universitar sipas
projektit ideor “Duart” e përgati-
tur nga firma e njëjtë që është kon-
traktuar të bëjë Projektin Zbatues. 

Rektori Pollozhani thotë gjitha-
shtu se deri në përfundim të këtij
viti, UNT do të jetë i kompletuar
me 95 për qind të stafit akademik.
Për ata vende pune, që eventuali-
sht nuk do të ketë kuadër adekuat,
ai thotë se Konkursi do të mbetet i
hapur edhe më tej, pasi Ligji për
punësim e lejon transferimin e
konkursit për plotësimin e vende-
ve të punës nga njëri vit në vitin
pasues, ndërsa për stafin admini-
strativ janë punësuar 12 persona
dhe 8 vende të tjera pritet të plotë-
sohen së shpejti. 

Ende më optimist tingëllon
rektori kur flet për çështjen e stu-
dentëve. “Këtë vit regjistruam rreth
500 studentë, ndërsa u formuan
grupet e programeve studimore të
cilat janë esenca e universitetit
tonë, pra të fushave teknike. Me
afirmimin e punës sonë, shpre-
sojmë se prej vitit të ardhshëm të
kemi numër ende më të madh të
studentëve pasi kemi shtim të pro-
grameve studimore si te shkencat
teknike, ashtu edhe tek shkencat
sociale”. 

Shkup, 14 dhjetor - Maqedonia ka si-
gurim shëndetësor universal
gjithëpërfshirës. Rreth 95 për qind
e qytetarëve janë të siguruar. Vë-
rehet dallim në numrin e qytetarë-
ve të cilëve shteti ua paguan sigu-
rimin, dhe ata të cilët sipas të
dhënave statistikore janë të varfër,
por edhe mospajtime në të që ai e
paguan dhe sa realisht sistemi sh-
penzon për ta. Këto janë një pjesë
e rezultateve nga analiza e bërë e

prezantuar në diskutimin e sotëm
"Shëndetësia midis presioneve fi-
skale për investime më të mëdha
dhe nevoja për shëndet më të mirë
të qytetarëve". Analiza përfshin
edhe të dhëna për atë sa qytetarët
kanë sigurim shëndetësor, çfarë
shërbime marrin për sigurim, si të
avancohet sistemi i sigurimit shën-
detësor dhe të minimizohen dobë-
sitë. "Në Maqedoni, 95 për qind e
popullatës ka sigurim shëndetë-

sor. Në 5 për qind të tjera pjesa më
e madhe janë persona të cilët nuk
kanë dokumente, më shpesh
romët dhe të pastrehët. Ka dallim
të madh në numrat e personave të
paraqitur si të varfër me qëllim që
shteti t'ua paguajë sigurimin dhe
numri statistikor i personave të
varfër. Kjo, tregon se në këtë pjesë
ka dobësi të caktuara në të cilat ne-
vojitet të punohet", tha Maja Par-
naxhieva Zmejkova, eksperte nga

kjo fushë. Sipas saj, kontestues
është edhe pjesa e dallimit të mje-
teve të ndara nga shteti për këto
persona - 880 denarë, dhe sa reali-
sht shpenzohet - 1440 denarë.
Është vërejtur dhe se 300 mijë qy-
tetarë janë të liruar nga participi-
mi, si dhe një numër i madh i bar-
nave paguhen privatisht. Rubin
Zarevski, nga Fakulteti Farmaceu-
tik në Shkup tha se analiza ka pa-
sur për qëllim që në mënyrë tran-

sparente që pjesë të cilat janë pro-
bleme qenësore në sistemin shën-
detësor dhe të propozojë zgjidhje
të cilat do të ndihmojnë ai të jetë
më i mirë. Sipas tij, duhet në
mënyrë shtesë të ketë investime
kapitale në sistemin shëndetësor,
ndërsa është kontestuese kjo që
me buxhetin e ri për vitin 2018 për
këtë dedikim në shëndetësi janë
ndarë dyfish më pak  se për shem-
bull për kulturë.

Sigurim shëndetësor kanë 95 për qind e qytetarëve
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MBI 788 MIJË EURO PËR PROJEKTIN ZBATUES

Pollozhani: Zgjidhja
më fatlume për UNT-në!

Krahas elaborateve për
ndërtimi e objekteve
(me një sipërfaqe prej
35.595 metra katrorë),
në Projektin Zbatues
janë përfshirë edhe
elaborati i projektit
arkitekturor (32.000
metra katrorë),
elaborati i parkingut
nëntokësor (14.000
metra katrorë) dhe
elaborati i parterit
(13.507 metra katrorë).
Kjo është “zgjidhja më
fatlume, më efikase
dhe më racionale për
afrimin e projektit të
kompleksit universitar
deri në fazën e fillimit
të punëve ndërtimore”,
shprehet Pollozhani

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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      Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – tekst i pastruar (Gazeta Zyrtare e 
RM nr. 167/2015), nenit 5 dhe 8 të Marrëveshjes kolektive të “M-NAV” SHA Shkup, Rregulloren 
për sistematizim të vendeve të punës në “M-NAV” SHA Shkup, Rregulloren për sistematizim të 
vendeve të punës në “M-NAV” SHA Shkup, dhe Pëlqimit të marrë nga Ministria e financave të 
RM nr. 18-11173/4 të datës 01.12.2017, ‘‘M-NAV” SHA Shkup publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për themelim të marrëdhënies së punës  

 
     Për nevojën e punësimit të punëtorëve për kohë të pacaktuar të punës për vendet e punës në 
vijim: 

1. Kontrollor i autorizuar për fluturim - 2 (dy) realizues  
2. Kontrollor në terminal për fluturim - 1 (një) realizues  
 

      Kandidatët krahas fletëparaqitjes për punësim dhe biografisë së shkurtë (CV) është e 
nevojshme që të përmbushin edhe kushtet e përgjithshme të parashtrojnë edhe dokumentet në 
vijim: 
-  certifikatë të lindjes; 
-  certifikatë të shtetësisë; 
- certifikatë se nuk është i dënuar, të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje, 
ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 
     Krahas kushteve të përgjithshme kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme: 
- Kandidatët për vendin e punës me numër rendor 1, bëhet fjalë për Kontrollor të autorizuar të 
fluturimit: duhet të kenë të mbaruar së paku PMP – shkalla e IV (e katërt) (në origjinal ose kopje 
të vërtetuar në noter). Kandidati duhet të posedojë dhe të parashtrojë leje për KF me ACS (Area 
Control Surveillance) rejting valid ose i njëjti duke ta kishte deri në vitin 2014 (origjinal ose kopje 
të vërtetuar në noter). Kandidati duhet të posedojë ose ka poseduar dhe parashtruar certifikatë 
valide të mjekut për gjendjen shëndetësore në pajtim me Class 3 medical (origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter). Kandidati duhet të ketë njohuri të gjuhës angleze në lidhje me fluturimet së 
paku nivel operativ 4 të ICAO dhe të parashtrojë dëshmi (origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter).  
 
- - Kandidatët për vendin e punës me numër rendor 2, bëhet fjalë për Kontrollor në terminal për 
fluturim – kontroll të fluturimeve në kullë: duhet të kenë të mbaruar së paku PMP – shkalla e IV (e 
katërt) (në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter). Kandidati duhet të posedojë dhe të 
parashtrojë leje për KF me ADI (Aerodrom Control Instrumental) rejting valid dhe TWR    
(Tower control) autorizim dhe të njëjtin ta kishte poseduar deri në vitin 2014 (origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter). Kandidati duhet të posedojë ose ka poseduar dhe parashtruar certifikatë 
valide të mjekut për gjendjen shëndetësore në pajtim me Class 3 medical (origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter). Kandidati duhet të ketë njohuri të gjuhës angleze në lidhje me fluturimet së 
paku nivel operativ 4 të ICAO dhe të parashtrojë dëshmi (origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter). 
Orët e punës për vendet e punës me numër rendor 1 dhe 2 gjatë javës është 32, dhe orari i 
punës është i organizuar me ndërrime.       
Neto pagesa bazë për kandidatin për vendin e punës me numër rendor 1 është: 121.877,00 
denarë. 
Neto pagesa bazë për kandidatin për vendin e punës me numër rendor 1 është: 93.758,00 
denarë. 
 
     Dokumentet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, në lokalet e “M-NAV” 
SHA Shkup në adresën: rr. Makedonija nr. 25, objekti Llazar Pop Trajkov, 1000 Shkup. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë 
shqyrtimit. Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor. Në afat prej 3 ditëve 
nga dita e kalimit të afatit për paraqitje të kandidatëve, do të realizohet zgjedhja. 
 
                                                                                                                        “M-NAV” SHA Shkup 

Në bazë të nenit 59, 60 dhe 62 të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 
82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 dhe 24/2013 – tekst konsolidar), nenit 22 paragrafi 1 pika 
1 dhe 23 e Ligjit për marrëdhënie pune – Teksti i pastruar (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015), nenit 7 të Marrëveshjes 
kolektive për Arsimin e mesëm në RM dhe nenit 132 të Statutit të SHMK “Mavrovë-Roshtushë” – Rostushë, ndërsa pas 
pëlqimit të marrë për financim të vjetër nga MASH nr. 12-11093/ 2  nga data 01.12.2017, u. d drejtori i shkollës në vijim 
publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË LIRA – TË ZBRAZËTA TË PUNËS PËR VITIN SHKOLLOR 2017/2018 

Mësimi në gjuhën maqedonase 
1. Mësimdhënës të kimisë...................................1 realizues për 12 orë mësimore 
2. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase.........1 realizues për 12 orë mësimore  
3. Mësimdhënës të fizikës..............................................1 realizues për 12 orë mësimore 
4. Mësimdhënës për hyrje në drejtësi...............................1 realizues për 4 orë mësimore 
5. Mësimdhënës për lëndë ekonomike...............................1 realizues për 14 orë mësimore 
6. Mësimdhënës të artit figurativ...........................................1 realizues për 06 orë mësimore 

Të punësuarit sipas kësaj shpallje do të pranohen për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2018. 
Orari i punës së mësimdhënësve do të realizohet në një ndërrim prej ora 08:00 deri në ora 14:10. 
Pagesa mujore e mësimdhënësit me orar të plotë të punës është 21.625.00 denarë (për mësimdhënësit me kohë më të vogël 
se orari i plotë i punës pagesa mujore ulet në mënyrë procentuale sipas numrit të orëve mësimore) 
KUSHTET: 
Kandidati përveç kushteve të përgjithshme duhet të plotësojë edhe kushtet e parapara me ligjin për arsim të mesëm, ligjin për 
marrëdhënie pune dhe marrëveshjes kolektive për arsim të mesëm.  
Shpallja publike zgjat 5 (pesë) ditë pune nga dita e shpalljes në gazetë ditore dhe Agjencinë për punësim e Republikës së 
Maqedonisë, ndërsa zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 5 (pesë) ditëve duke llogaritur nga dita e kalimit të 
shpalljes.   
Dokumentet e kompletuara të dorëzohen në adresën: 
SOU “Mavrovë-Rostushe” Rostushë 1254 f.Rsoshtushë 
Dokumentet e pakompletuara dhe jo në kohë nuk do të shqyrtohen 
VËREJTJE: 
Nëse në vendet e punës të theksuara nuk lajmërohen kandidatë adekuat që i plotësojnë kushtet nga normative për kuadër 
arsimor në arsimin fillor, në kohë të caktuar do të pranohen edhe kandidatët e paraqitur me arsimim joadekuat.  

SOU “MVROVË-ROSTUSHË” – Rostushë 
U. D DREJTOR: 

Emilija Gavrillovska  

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 PESTË. 

Përmbarues  
Aleksandar Kuzmanovski 

                   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 “Aleksandar 
Zdravkovski” – f. Jegunovce publikon  
 

SHPALLJE  
Për pranimin e punëtorëve për kohë të caktuar deri më 31.08.2018 për vitin shkollor 

2017/2018  
 

1. Një mësimdhënës të matematikës për mësimin në gjuhën maqedonase për 12 orë 
mësimore, 24 orë pune në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari i punës prej ora 
08.00 deri në ora 13.30, me neto pagesë bazë prej 12.384,  den.; 

2. Një mësimdhënës të informatikës për mësimin në gjuhën maqedonase për 6 orë 
mësimore, 12 orë pune në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte, orari i punës prej ora 
08.00 deri në ora 13.00, me neto pagesë bazë prej 6192,  den.  

3. Një mësimdhënës për sport të zgjedhur për mësimin në gjuhën maqedonase, 12 orë punë 
në javë, orari i punës prej ora 08.00 deri në ora 13.00, me neto pagesë bazë prej 6192,  
denarë.  

4. Një mësimdhënës të fizikës për mësimin në gjuhën maqedonase për 8 orë mësimore, 16 orë 
pune në javë me neto pagesë bazë prej 8.256,00 denarë, orar i punës prej 08.00 deri në ora 
13.30.  

5. Një mësimdhënës të edukatës muzikore për mësimin në gjuhën maqedonase për 8 orë 
mësimore, 16 orë pune në javë me neto pagesë bazë prej 8.256,00 denarë, orari i punës prej ora 
08.00 deri në ora 13.30.  

6. Një mësimdhënës të etikës së religjioneve në mësim MNJ për 4 orë mësimore, 8 orë punë 
në javë me netoi pagesë prej 4.120,00 denarë me orar të punës prej ora 08:00 deri në ora 
11.00.  

 
                Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune 
duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme të parapara me 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 cirilik; 

      -të ketë të dhënë provim profesional për mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional, gjegjësisht për 
edukator (për kandidatët prej pikës 1 deri në pikën 6). 
                  Së bashku me lutjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dokumentet në vijim në origjinal 
ose kopje të vërtetuara 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 dhe psikike shëndetësore;  
-certifikatë për provim të dhënë profesional për mësimdhënës, bashkëpunëtor profesional dhe 

edukator – për kandidatët prej pikës 1 deri në pikën 6; 
 Shpallja zgjatë 5 ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
 Zgjedhja sipas shpalljes do të bëhet në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të të njëjtit. 
 Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në:  

SHF “Aleksandar Zdravkovski” -s. Jegunovcë 
Telefon 044-397-729 
Personi për kontakt: Dean Trpeski. 

 Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh gjatë 
shqyrtimit. 

                                                                                                                 Drejtor, 
                                                                                                         Dean Trpeski  

Në bazë të neneve 125, 125-a dhe 131 të Ligjit për Arsimin e Lartë (Gaz. Zyrtare e RM- së nr. 
35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 
116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16 dhe 120/16), Rregullores për kriteret 
dhe procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore-shkencore, shkencore, mësimore-profesionale dhe 
të bashkëpunëtorëve në Fakultetin e Shkencave Islame Shkup, nenit 162 të Statutit të Fakultetit të 
Shkencave Islame - Shkup, si dhe në bazë të vendimit të Këshillit mësimoro-shkencor të FSHI-së 
të mbajtur  më 29.11.2017, shpallet:  

KONKURS 
Për zgjedhjen dhe ri-zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe në 

thirrje të bashkëpunëtorëve 

I. Shpallet Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore- shkencore dhe 
të bashkëpunëtorëve në Fakultetin e Shkencave Islame Shkup:  

1. Një mësimdhënës në fushën eTefsirit . 
2. Një mësimdhënës në fushën e Akaidit 
3. Një mësimdhënës në fushën e Të Drejtës dhe të drejtës Islame. 
4. Një mësimdhënës në fusha e Hadithit- todologjia e studiusve të hadithit.  

 
Kushtet për thirrjen mësimore-shkencore docent, profesor inordinar dhe profesor ordinar:  

 Thirrje mësimore – shkencore, me Vendim të organit kompetent- Këshillit 
mësimor– shkencor të institucionit të arsimit të lartë, nëse e posedon;  

 Diplomë për gradën shkencore-doktor i shkencave nga fusha shkencore në të cilën 
zgjidhet;  

 Kandidatët që konkurrojnë duhet të kenë kontinuitet në studimet nga fusha 
përkatëse;  

 Listë të punimeve shkencore dhe publikimeve profesionale të botuara, si dhe kopje 
të punimeve të publikuara;  

 Biografi e shkurtër;  
 Ta dorëzojë punimin e doktoratës;  
 Vërtetim për njohjen e një gjuhe të huaj;  
 Njohje të gjuhës shqipe - shkrim dhe lexim;  
 Certifikatë nga libri amë i të lindurve;  
 Certifikatë e shtetësisë.  

 
*Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet për zgjedhje në thirrje mësimore-shkencore, të 
parapara me nenet 125 dhe 125-a të Ligjit për Arsimin e Lartë.  
*Fletëparaqitjen bashkë me dokumentet e nevojshme, kandidati duhet t’i dorëzojë në afat 
prej 5 ditë pune, nga dita e shpalljes së Konkursit, në Dekanatin e Fakultetit të Shkencave 
Islame- Shkup, në adresën: f. Kondovë Shkup. 
 
Shkup, 14.12.2017   Fakulteti i Shkencave Islame - Shkup 
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Urim HASIPI

Tetovë, 14 dhjetor - Qytetarët të cilët
blejnë në tregun e gjelbër në Te-
tovë, por edhe shitësit të cilët ta-
nimë kanë blerë tezga për të kryer
veprimtari tregtare në tregun e
gjelbër në Tetovë, vitin e kaluar
janë ballafaquar me një sërë pro-
blemesh. Pa parkingje të mjaftue-
shëm për blerësit, me trotuar të
dëmtuar, gjegjësisht gërmuar që
paraqet rrezik për lëvizjen e kalim-
tarëve, me një numër të madh të
tezgave të improvizuara, dhe
shitës të egër, kjo është fotografia
e njërit prej tregjeve më të mëdha
në vend. Tetovarët konsiderojnë se
autoritetet komunale duhet që të
përkujdesen më shumë për tregun
e gjelbër dhe të vendosin rend dhe
kontroll. Komuna e Tetovës para
dy viteve ndërmori një aksion për
rregullimin e hapësirave publike,
përreth tregut të gjelbër. Për pro-
narët e shitoreve autoritetet ko-
munale shënuan hapësirat deri ku
ata lejohen që të ekspozojnë pro-
duktet e tyre, vendparkimet e pa-
rapara për automjete ishin të lira
për parkim, me çka kishte hapësi-
ra për lëvizjen e lirë të blerësve. Me
kalimin e kohës ky rend u prish,
dhe përveç paraqitjes së proble-
meve të njëjta u paraqitën edhe
disa probleme të reja. Nga Komu-

na e Tetovë thonë se rregullimi i
trotuarit para tregut të gjelbër në
Tetovë po vonohet për shkak të
problemit me sigurimin, furnizi-
min e pllakava të bekatonit sipas
projektit të paraparë. Sapo të ar-
rijnë pllakat e reja të begatonit, do
të vazhdojnë punimet për rregulli-
min e trotuareve edhe në pjesën e
tregut të gjelbër. 

“Sa i përket punimeve në këtë
drejtim jemi duke shkuar si duhet,
edhe pse kemi hasur në pengesa të
cilat po mënjanohen , fillimisht
punimet kanë filluar në mars të kë-
tij viti dhe ka qenë faza e parë e

shtrimit të trotuareve me pllaka
përgjatë bulevardit, rrugës Ilirija
dhe Mareshal Tito, të qendrës së
qytetit, më pas është bërë një edhe
një plotësim shtesë i afatit të filli-
mit të punëve në qershor të këtij
viti, më pas edhe në muajin gusht
është kryer një pjesë e punëve e
gjithë kjo për shkak të kërkesave
shtesë të banorëve të kësaj zone,
sepse gjatë punimeve kemi hasur
në disa kërkesa shtesë të qytetarë-
ve , ne si sektorë më saktësisht ko-
muna e Tetovës është në kontakt të
vazhdueshëm me kryerësin e
punëve që po bëjnë në shtruarjen

e pllakave në rregullimin e trotua-
reve dhe në anën tjetër me qyte-
tarët që në afat sa më të shpejtë
të përfundojë ky projekt që në pe-
riudhën e ardhshme të mos hasim
në probleme të ngjashme në këtë
drejtim”, deklaroi Arsim Nuredini,
nga Sektori për tokë ndërtimore
në Komunën e Tetovës. Pas vendo-
sjes së pllakave të bekatonit në
hapësirat përreth tregut të gjelbër
në Tetovë sërish do të shënohet
hapësira e lejuar për pronarët e dy-
qaneve deri ku ata do të mund të
ekspozojnë produktet e tyre, dhe
kjo edhe më tutje do të kontrol-
lohet nga shërbimet tona, njof-
tojnë nga komuna e Tetovës. Në
pranverën e këtij viti kryetarja e
komunës së Tetovës, Teuta Arifi pa-
ralajmëroi trotuare modern, por k
y projekt ende nuk ka përfunduar.

“Ky projekt do të ofrojë një
pamje të re estetike dhe funksio-
nale të hapësirave për qarkullim
të këmbësorëve përgjatë bulevar-
dit Iliria, dhe pjesës së bulevardit të
Ilindenit në pjesën e Postës në Te-
tovë. Gjithsej do bëhet fjalë për rre-
gullim të hapësirës publike në
sipërfaqe prej 15.000 m2, ku për-
veç shtigjeve dhe zhardinjerë të
ngritura për gjelbërim do të bëhet
edhe vendosja e gjithsej 73 shtylla-
ve për ndriçim publik, 12 fontana-
ve me ujë për pije, 75 mbrojtës me-
talik për trungjet e druve, 22
shporta për mbeturina, 32 kon-
struksione për parkim të biçikle-
tave si dhe 233 ulëse të drurit për
qytetarët”, tha në atë kohë Teuta
Arifi, kryetare e komunës së Te-
tovës.

Evis HALILI 

Shkup, 14 dhjetor – Janë 80 vepra të
artistit Burhan Ahmeti që qën-
drojnë të ekspozuara në galerinë
“Çifte Hamam”, që shpërfaqin një
profil shumëdimensional të arti-
stit. Piktura dhe grafikë, tematika
dhe teknika të ndryshme që mah-
nitin me energjinë kreative, fuqinë
e transmetimit të mesazhit, shpir-
tin eksplorues, stilet që ndërthu-
ren vazhdimisht dhe në harmoni
me njëri-tjetrin. “Utopia” është

ideuar të titullohej kjo ekspozitë
nga autori, por që për arsye este-
tike titulli nuk figuroi në panonë
në hyrje. Dhe jo pa arsye. Në
qendër të brengës artistike është
një fenomen që nuk mund të lërë
indiferent një artist si Burhani. Tra-
shëgimia në zhdukje, monumen-
tet dhe të gjitha thesaret e tjera që
janë prishur, shkatërruar, apo janë
zhdukur, janë zëvendësuar me kiç,
apo beton. Artisti i rikthen sërish
në telajo, ashtu siç kanë qenë dikur.
Ajo që e bën më të veçantë këtë ek-

spozitë është fakti se shumë prej
punimeve nuk janë realizuar vetëm
në studion e artistit, por në shumë
vende të ndryshme të botës si,
Amerikë, Turqi, Kinë, Serbi, Mal të
zi, Kosovë. 

“Shumicën e veprave i kam rea-
lizuar viteve të fundit edhe atë në
disa shtete si dhe pjesën tjetër në
studion time. Shihet një laramani
stilesh pasi që i kam realizuar në
vende të ndryshme me inspirime
nga më të ndryshmet edhe pse sti-
li, teknika dhe mënyra e trajtimit

të një kompozicioni grafik apo pik-
tural kanë një lidhshmëri. Trajtoj
tema të ndryshme aktuale, detaje
nga trashëgimia e jonë e pasur kul-
turore, etnografinë, florën dhe te
disa vepra vërehet ekspresionizmi
abstrakt. Për dallim nga pikturat
në grafikat e mia dominojnë më
shumë lloje të teknikave edhe atë
ajo e litografisë, akuatintës,
gjilpërës së thatë, bakërshkrimit,
drugdhendjes, seriografisë, tek-
nikës së kombinuar etj. Te grafikat
në përgjithësi përpos ngjyrës së
zezë e kam përdorur si theks edhe
ngjyrën e kuqe në mënyrë simbo-
like”, thotë artisti. Sa i takon gra-
fikave ato janë të madhësive të
ndryshme, në miniaturë edhe më
përmasa më të mëdha, kryesisht
me shtyp të thellë të realizuara për-
veç drugdhjendjeve. Edhe tek pik-
turat vijnë me teknika, madhësi
dhe motive të ndryshme. Kuratorja
e kësaj ekspozite Tanja Bunda-
levka, veçon se veprat e Burhan Ah-
metit karakterizohen nga një afir-
mim burimori  teknikave të
grafikës, dhe një intelektualizëm i
theksuar drejt artit vizual. Për Bun-
dalevskën veprat e tij janë të pa-

struara nga konceptet duke na zbu-
luar anën tjetër të tyre, forma të di-
zajnuara me efekte dekorative me
ngjyra dhe një shije të veçantë të
renditjes në hapësirë. 

“Mes simbolikës dhe asocimit,
të së dikurshmes dhe të tashmes,
gjurmët e së kaluarës dhe nxitjes së
të resë, elementet figurative të
shenjave, simboleve, materialeve e
përcaktojnë dhe transformojnë
hapësirën si forma të reja për për-
dorimin e të vjetrave si të reja”, shk-
ruan Bundalevska. Ekspozita do të
qëndrojë hapur deri më 19 dhjetor
në galerinë nacionale “Çifte Ha-
mam”. Kjo është ekspozita e
njëmbëdhjetë e artistit Ahmeti, që
po ashtu numëron edhe pjesë-
marrje në shumë ekspozita kolek-
tive dhe koloni artistike në vend
dhe jashtë. Burhan Ahmeti është
diplomuar në degën e Grafikës në
Fakultetin e Arteve në Tetovë, ka
magjistruar në Fakultetin e Arteve
të Bukura në Prishtinë,  ndërsa vitin
e kaluar doktoroi në Fakultetin e
Arteve në Novi Pazar. Ai është pe-
dagog në Fakultetin Pedagogjik në
Shkup, ligjëron Metodikën e artit
figurativ.

EKSPOZITË PERSONALE NË ÇIFTE HAMAM

“Utopia”, një rikthim ndryshe nga Burhan Ahmeti  
Piktura dhe grafikë,
tematika dhe teknika
të ndryshme që
mahnitin me
energjinë kreative,
fuqinë e transmetimit
të mesazhit, stilet që
ndërthuren
vazhdimisht dhe në
harmoni me njëri-
tjetrin

TROTUARET AFËR TREGUT TË PAPËRFUNDUAR

Pas vendosjes së
pllakave të bekatonit
në hapësirat përreth
tregut të gjelbër në
Tetovë sërish do të
shënohet hapësira e
lejuar për pronarët e
dyqaneve deri ku ata
do të mund të
ekspozojnë produktet
e tyre, dhe kjo edhe
më tutje do të
kontrollohet nga
shërbimet tona,
njoftojnë nga
komuna e Tetovës

Pak parkingje për blerësit
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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S
ot qyteti realisht është i ndarë
në dy koka, 37 % e qytetit,
përbëhet nga arabët, pjesa
lindore ndërsa pjesa perëndi-

more u përket izraelitëve. Të dyja
palët e pretendojnë qytetin e shenjtë
si kryeqytetin e tyre. Presidenti
Trump na ka mësuar me shumë ven-
dime të paparashikuara dhe të ha-
bitshme në politikën e jashtme. Që
nga prishja e marrëveshjes bërtha-
more me Iranin, afrimi me Rusinë,
braktisja e protokollit të klimës dhe
përshpejtimi i konfliktit me Korenë e
Veriut, udhëheqësi i SHBA ka ripër-
caktuar kufijtë e pjesës së dytë të
shekullit të njëzetë. Vendimi më i
fundit për të zhvendosur amba-
sadën e SHBA në Jeruzalem, mund
të funksionojë si përshpejtuesi i një
cikli të ri lufte. Në nyjën e ndërlikuar
të jetës, historisë, arkitekturës dhe
politikës që përbën mosmarrëve-
shjen midis palestinezëve dhe izrae-
litëve, gjeografia ka qenë gjithmonë
kokëfortë dhe asnjë hartë nuk është
më politike(dhe e hutuar) sesa ajo e
Jeruzalemit, djepi i 3 besimeve fe-
tarë dhe kryeqyteti pretenduar nga
dy vende, statusi i të cilëve ka qenë
thelbi i konfliktit arabo-izraelit për
dekada të tëra. Shtatëdhjetë vjet më
parë, OKB votoi për ndarjen e Pale-
stinës, në të cilën Jerusalemi u për-
caktua si një “entitet i veçantë nën
mbikëqyrjen ndërkombëtare”. Në
luftën e vitit 1948 qyteti u nda në dy
zona nën kontrollin përkatës të Jor-
danisë dhe Izraelit. Në vitin 1967
ndarja u ndryshua nga fitorja e Iz-
raelit, pushtoi dhe aneksoi zonën në
lindje; një bashkim që kurrë nuk
është njohur ndërkombëtarisht. Sot
qyteti realisht është i ndarë në dy
koka, 37 % e qytetit, përbëhet nga
arabët, pjesa lindore ndërsa pjesa
perëndimore u përket izraelitëve. Të
dyja palët e pretendojnë qytetin e
shenjtë si kryeqytetin e tyre. jë qytet
me një bashkëjetesë të vështirë prej
dekadash mes palestinezëve dhe iz-
raelitëve, ku lufta guerilase ka vijuar
prej kohësh. Një qytet i ndarë më
dysh. Vendet e tjera kanë ambasadat
ne Tel Aviv, ndërkohë në Jeruzalem
kanë nga dy konsullata, një për seci-
lin popull, izraelitët dhe palesti-
nezët, shpesh herë konsullata që
ndodhen jo më shumë se disa qin-
dra metra larg.

Por, çfarë do të thotë saktësisht
kjo hartë e Trump. Njëri skenar para-
sheh mundësinë e njohjes së një
kryeqyteti të dyfishtë, me Jeruzale-
min e ndarë mes hebrenjve dhe pa-
lestinezëve, ndërsa skenari i dytë,

është ai i një kryeqyteti të vetëm, atij
të Izraelit. Ky skenar është ai që i
tremben të gjithë, madje edhe
aleatët e Trump që kundërshtuan
ashpër vendimin. Me këtë skenar
duhet të presim një periudhë të re
dhe të zgjatur të përplasjeve dhe
luftërave. Në fund të fundit, gjendja
e alarmit është rritur tashmë në të
gjithë botën. Por pse Trump do të
prekë një ekuilibër të tillë të rrezik-
shëm? Ky është ndoshta aspekti më
i pakuptueshëm i këtij vendimi.
Përgjigjet që ofrohen janë shumë,
por asnjëra nuk është vërtet bindës.
Shpjegimi zyrtar është se Presiden-
ti kishte premtuar të lëvizë amba-
sadën amerikane në Izrael, në Jeru-
zalem në një fushatë zgjedhore dhe
tashmë e ka vonuar vendimin për
një kohë të gjatë. Një ligj i vitit 1995
i bën thirrje Kongresit se Jerusalemi
njihet si kryeqyteti i Izraelit, por që
atëherë çdo president ka ushtruar të
drejtën të mos autorizojë aplikimin
e tij. Trump vetë ka shmangur auto-
rizimin dy herë. Premtimi konside-
rohet si një pikë identiteti nga
shumë lëvizje radikale të krishtera,
dhe nga mjediset më konservatore
hebraike. Për të mos harruar se “do-

sja Izraeli” është në duart e dhën-
drit, burrit të Ivankës, Jared Kushner,
i cili është një hebre ortodoks, pran-
daj ky skenar shihet si më i mundsh-
mi.

Një premtim për t’u mbajtur,
prandaj, koha e të cilit ka ardhur në
mënyrë të përshtatshme, në mo-
mentin kur hetimet për marrëdhë-
niet midis grupit të Trump dhe Rusi-
së së Putinit bëhen më të rrepta.
Gjithashtu, duhet të merren parasy-
sh zgjedhjet e ardhshme. Por, jo të
gjitha këto shpjegojnë se pse Trump
prek balancën e Lindjes së Mesme
në pjatën e një konsensusi të brend-
shëm, ku SHBA ka shumë për të
humbur. Për shembull, nëse rrugët e
kryeqyteteve të Lindjes së Mesme po
mbushen përsëri me demonstrata
kundër Izraelit. Turbullira e ardhsh-
me kundër Izraelit ka të ngjarë të
jetë rasti për trazirat e ardhshme të
brendshme në vende të ndryshme.
Në një zhvillim të tillë do të ishte e
vështirë të vazhdonte të vepronte
fronti i përbërë nga Trump me Ara-
binë Saudite kundër Iranit dhe me
Rusinë kundër ISIS. Ndoshta sepse
thonë disa analistë, ekziston një
mundësi e dytë e mundshme që ad-

ministrata aktuale e konsideron:
mundësinë e konsolidimit të një
aleance mes Izraelit dhe ndoshta
udhëheqjes së re të Arabia Saudite.
Ian Black, një gazetar në Lindjen e
Mesme, raportoi dje për këtë skenar
që ende duket i vakët. Qeveria izrae-
lite është e bindur se në vitet e fun-
dit të luftërave të brendshme në
botën arabe, madje një pjesë e mirë
e opinionit publik arab ka bindur ve-
ten se Izraeli ishte në thelb një aleat
i mirë, ndaj terrorizmit dhe përballë
Iranit.

Ndoshta me ndihmën e reforma-
torit Prince Bin Salman të Arabisë, i
cili sot bashkohet me dëshirën e Iz-
raelit për të frenuar Iranin, në emër
të hakmarrjes sunnite, kundër
shiitëve, pavarësisht nga kostoja.
Dhe nëse Mbretëria e njeh mirë një
art, është të lëvizë njerëzit dhe pa-
ratë. Burra që palestinezët kanë me
bollëk, dhe para që palestinezët
kanë nevojë të madhe. Fantasi, mba-
se. Ose guxim. Por edhe këtë Lindja
e Mesme e ka me bollëk.

(Autorja është gazetare italiane
dhe shkrimi origjinal është publikuar

në Huffington Post, Italia)

Vendimi më i
fundit për të
zhvendosur
ambasadën e
SHBA në
Jeruzalem,
mund të
funksionojë si
përshpejtuesi i
një cikli të ri
lufte

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Një rrezik në lëkurën e Jeruzalemit Nga 
Lucia ANNUNZIATA
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Nderimi me
Çmimin e Karlit të
Madh tregon se
"ëndrra
evropiane" e
Macronit është
një shans i
rëndësishëm për
BE për t'i dhënë
historisë së tij një
drejtim të ri.

Jongkyun MOK
Hwan KANG

Z
ëvendës Shefi i Misionit të Ko-
resë së Veriut nga Ambasada
e Koresë së Veriut në Mbretë-
rinë e Bashkuar, Thae Yong-

ho, një nga oficerët të rangut më të
lartë të Koresë së Veriut që ka dezer-
tuar, udhëtoi në Uashington D.C në
fillim të nëntorit. Vizita e tij në Shte-
tet e Bashkuara tërhoqi vëmendjen,
pasi ajo ishte veprimtaria më publike
e ndërmarrë nga ish-diplomati pas
dezertimit të tij vitin e kaluar. Qëllimi
i vizitës së tij ishte kryesisht të dësh-
monte në një seancë të Komitetit të
Punëve të Jashtme më 1 nëntor, së ba-
shku me pjesëmarrjen në një panel
në një konferencë për Qendrën për
Studime Strategjike dhe Ndërkombë-
tare dhe një intervistë me CNN. Ajo
që Thae pohoi gjatë udhëtimit të tij
mund të përmblidhet në këtë me-
sazh: qasja luftarake e regjimit Kim
mund të shihet si përpjekja e dëshpë-
ruar e udhëheqësit të ri për të mbije-
tuar mes shpërbërjes të një dinastie
mashtruese, në të cilën infiltrimi i
informacionit dhe nxitja e dezertorë-
ve po luan një rol të madh.

Megjithëse nuk dihet gjerësisht,
Shtetet e Bashkuara, së bashku me
Korenë e Jugut, për një kohë të gjatë
kanë qenë mbështetës të përpjekjeve
të shumta për t’i dhënë popullit të Ko-
resë së Veriut një shije të asaj që
ndodh jashtë vendit të tyre. Shtetet e
Bashkuara gjithashtu kanë ndihmuar
në integrimin e dezertorëve, të cilët
kanë rrezikuar jetën e tyre për një liri
të tillë, në shoqëri. Dëshmia e Thae
ishte përqendruar në përshkrimin e
përpjekjeve të tilla brenda Koresë së
Veriut, me shembullin e “kartave të
hundës”, karta SD të destinuara për

smartphones që mund të përdoren
për të transferuar lojëra, filma, mu-
zikë dhe më shumë nga bota e jasht-
me. Thae shpjegoi origjinën e termit
zhargil të Koresë së Veriut: “Pse e
quajmë atë kartë të hundës? Epo, nëse
dikush dëshiron të kërkojë trupin tuaj
nëse keni ndonjë USB ose çfarëdo gjë
tjetër, dikush menjëherë mund ta
marri atë dhe ta vendosi në hundë”.
Sipas Thae, ndikimi i “kartave të
hundës” dhe skemat e tjera të infil-
trimit të informacionit e bindën atë se
këto aktivitete mund të ishin një
mënyrë efektive për ta rrëzuar regji-
min nga brenda. Mesazhi i Thae tek
publiku i SHBA-ve ishte i rëndësishëm
në atë që ai ripohoi se zgjidhja ndaj
tensionit aktual me regjimin Kim
duhet të bazohet në masa jo të dhun-
shme në vend të shkëmbimeve reto-
rike të ashpra aktuale. Ai ishte ri-fre-
skues në një tjetër aspekt: si një
diplomat me përvojë, sugjerimi i tij
ndaj administratës së Trump ishte një
sugjerim pragmatist dhe me finesë
në vend që të mbronte hakmarrjen e
plotë, siç dezertorë të tjerë kanë

pohuar në dëshpërim. Me fjalë të tje-
ra, sipas Thae, qasja që Shtetet e Ba-
shkuara kishin punuar prej kohësh,
përpara krizës aktuale, po shkonte në
drejtimin e duhur. Në Shtetet e Ba-
shkuara, çështjet jo tradicionale të si-
gurisë në lidhje me Korenë e Veriut
dolën si një pikë e rendit të ditës në te-
tor të vitit 2004, kur Kongresi kaloi
“Aktin e Koresë së Veriut për të Drejtat
e Njeriut të vitit 2004”. Akti përshkroi
të dy parimet dhe udhëzimet ligjore
për përmirësimin e kushteve të të
drejtave të njeriut në Korenë e Veriut
dhe mbështetjen e demokracisë dhe
formimit qytetar brenda Koresë së
Veriut.

I ri-autorizuar në 2008, 2012 dhe
2017, ai përsërit rëndësinë e infiltri-
mit të informacionit në Korenë e Ve-
riut dhe sigurimin e mbështetjes së
nevojshme për dezertorët e Koresë së
Veriut. Pavarësisht nga rëndësia e
koordinimit të politikave midis Seulit
dhe Uashingtonit në trajtimin e çë-
shtjeve të të drejtave të njeriut të Ko-
resë së Veriut, bashkëpunimi aktual
nuk ka fituar shumë vëmendje, pasi

ajo është kryer indirekt përmes orga-
neve joqeveritare. Ndihma Kombë-
tare për Demokraci (NED) kishte pu-
nuar si medium i Shteteve të
Bashkuara dhe Koresë së Jugut për të
ndihmuar financiarisht OJQ-të në Ko-
renë e Jugut. Në përgjithësi, NED
ndoqi tre qëllime kryesore: të sjellë
vëmendjen ndërkombëtare në si-
tuatën e të drejtave të njeriut në Ko-
renë e Veriut, për të promovuar
qarkullimin e lirë të informacionit në
Korenë e Veriut dhe për të rritur pje-
sëmarrjen demokratike të Koresë së
Veriut brenda dhe jashtë Koresë së
Veriut. 6Bazuar në grupin e të dhë-
nave të USAID-it për Ndihmën e Huaj
(FAE), i cili regjistron të gjitha llojet e
asistencës së huaj nga Shtetet e Ba-
shkuara, NED ka dhënë rreth 130
grante në lidhje me të drejtat e njeriut
rreth Koresë së Veriut nga viti 2003
deri në 2016, shumica e të cilave janë
kryer nga OJQ- në Korenë e Jugut. Për
shembull, Aleanca Qytetare për të
Drejtat e Njeriut të Koresë së Veriut
(NKHR), NKNet, Koreja e Hapur e Ve-
riut dhe Institutet e Reformës NK
kanë qenë partnerë të gjatë me NED.
Thirrja e Thae për masat jo të dhunsh-
me, angazhimi maksimal me popul-
lin e Koresë së Veriut dhe historia e
kartave të hundës mund të tingël-
lojnë optimiste dhe naive në dritën e
përshkallëzimit aktual të kërcënimit
në gadishullin Korean. Megjithatë,
Thae, pjesë nga elita më e fundit e
dezertorëve, konfirmoi se kjo është
pika më e dobët në regjimin Kim.
Gjithashtu, shumica e njerëzve në
mbarë botën të cilët janë të shqetë-
suar rreth çështjeve të Koresë së Ve-
riut preferojnë një zgjidhje diploma-
tike dhe paqësore për gjendjen e
tanishme. Prandaj, do të ishte së paku
e vlefshme të shqyrtonim metodat e
kaluara të angazhimit me Korenë e
Veriut, duke peshuar mundësitë dhe
pastaj duke menduar nëse përpjekjet
e kaluara mund të konsiderohen më
pak efektive krahasuar me konfronti-
min ushtarak që po shqyrtohet sot.

(lexo.al)

Dhënia e Çmimit Karli i Madh
Presidentit francez tregon se an-
gazhimi i tij për bashkimin e
Evropës nuk kalon krejt i padëgjuar
në Gjermani. 

Të paktën në Ahen e kanë kup-
tuar, se fitorja e Macronit nuk është
në radhë të parë kërcënim për tak-
spaguesin gjerman, por një shans
për t'i dhënë BE në fazën e tij më të
vështirë të historisë së tij një drej-
tim të ri.

Macroni është me të vërtetë një
politikan, e cili dëshiron ta përtë-
rijë "ëndrrën evropiane", siç thuhet
në argumentimin për dhënien e

Çmimit. Pa një sasi entuziazmi
Evropa nuk çohet më përpara, këtë
e dinte që Kohli. Shpirti shtegtues i
tij te francezi i ri e kombinon atë
me realizëm politik, gjë që në fakt
është bazë e mirë për një bashkëpu-
nim të ri gjermano-francez.

Por gjithçka që dëgjon nga Gjer-
mania aktualisht janë fantazi uto-
pike dhe ndarëse të një mbajtësi të
mëparshëm të Çmimit Karli i Madh,
i cili ende nuk e di nëse dëshiron të
qeverisë, megjithëse kjo do të ishte
e nevojshme, për të pasur mundësi
që të vësh në lëvizje gjëra në Ba-
shkimin Evropian. (FAZ)

Megjithëse nuk
dihet gjerësisht,
Shtetet e
Bashkuara, së
bashku me
Korenë e Jugut,
për një kohë të
gjatë kanë qenë
mbështetës të
përpjekjeve të
shumta për t’i
dhënë popullit
të Koresë së
Veriut një shije
të asaj që ndodh
jashtë vendit të
tyre

Arma më e fortë kundër Kim Jong-un?
Informimi!

Ëndrra evropiane e Macronit - 
shans për BE Nga 

Nikolas BUSSE 
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Delvina KËRLUKU

Valdet Xhaferi u lind më 30 tetor
1989 në Shkup, shkollën fillore të
kryer në Sh.F. “Ismail Qemali” në Go-
stivar, shkollën e mesme në “SHMK
Gjimnazi Gostivar”. Arsimin sipëror
në UEJL. Pas përfundimit të studi-
meve është punësuar në Universite-
tin e Tetovës, ku ka ushtruar për dy
vite detyrën e sekretarit në Fakultetin
e Teknologjisë Ushqimore dhe të
Ushqyerit. Nga viti 2014 ka qenë pje-
së e kabinetit të ministrit të Drejtësi-
së si këshilltar ligjor dhe në prag të
emërimit si ministër, ka magjistruar
në shkencat juridike në sferën pena-
le pranë UEJL-së. Xhaferi është i mar-
tuar.

KOHA: Si ish ministër i Drejtësi-
së, cilat janë disa nga të arriturat e
ministrisë që ju drejtuat?

XHAFERI: Detyrën e ministrit e
kam marrë në një periudhë mjaftë
sfiduese dhe problematike si rezultat
i rrethanave dhe krizës së thellë poli-
tike. Pikërisht një nga hallkat më pro-
blematike të prodhimit të kësaj krize
ishte vet funksionimi i sistemi gjy-
qësor në vendin tonë, edhe pse krye-

sisht në një qeveri teknike pa funk-
sionim të mirëfilltë, konsideroj se
falë angazhimit tonë të përbashkët,
së bashku me kabinetin tim kemi
realizuar punë dhe detyra të cilat sot
kanë zënë vendin e vet në sirtarin e
projekteve të realizuara nga një mi-
nistër shqiptar i drejtësisë. Një mo-
ment tejet i rëndësishëm për mua
që do ta mbaj mend gjatë gjithë
jetës time, është vendimi i parë të ci-
lin e nënshkrova në detyrën e re. Me
aktvendim të sjellë nga ministri i
Drejtësisë, për herë të parë regji-
strohen në librin amë të të lindurve
bineqët Adem dhe Hamzë Jashari të
lindur në vitin 1999.  Ky vendim ka
gjithsesi peshën simbolike për ni-
smën e mbarë të punës sime, duke
marrë parasysh se vendimi për këta
dy fëmijë që mbajnë emrat e heronj-
ve të historisë më të re të shqiptarë-
ve, u mor në ditën e parë të funksio-
nimit tim si ministër. Më tutje
pasuan një varg projektesh me peshë
e rëndësi politike që determinuan
kahen e funksionimit, tim drejt
ngritjes së kuadrove të reja dhe për-
faqësimit adekuat të shqiptarëve në
institucionet kyçe të drejtësisë, siç
janë emërimet nëpër gjykata dhe

prokurori. Gjatë kësaj periudhe në
Gjykatën e lartë administrative u
emëruan dy gjykatës shqiptarë; një
gjykatës në Gjykatën administrati-
ve; dy gjykatës në Gjykatën e Apelit
Gostivar; dy prokurorë në Prokuro-
rinë e Lartë të Republikës së Maqedo-
nisë; një prokuror në Prokurorinë Re-
publikane; një anëtar në Këshillin e
Prokurorëve Republikan. Gjithashtu
fokus të veçantë në këtë drejtim pati
edhe rritja e kuadrove shqiptarë në
sferat tjera të drejtësisë në Maqedo-
ni, dhe kjo u arrit me emërimin e
katërmbëdhjetë noterëve shqiptarë,
edhe atë katër noterë shqiptarë në
Gostivar; dy noterë shqiptarë në Te-
tovë; katër noterë shqiptarë në
Shkup; dy noterë shqiptarë në
Strugë; dy noterë shqiptarë në Ku-
manovë; si dhe emërimi i përma-
brueses së parë shqiptare në Maqe-
doni, znj. Monika Muça si
përmbaruese për territorin e Gjyka-
tave të Shkupit. Këta janë vetëm disa
nga projektet të cilat janë realizuar
gjatë periudhës së shkurtër 14 muaj-
sh të mandatit tim si ministër.

KOHA: Ministria e Drejtësisë ka
qenë shënjestër e kritikave për ne-

glizhencën e punëve, zvarritje të
obligimeve.., me cilat sfida jeni bal-
lafaquar më shumë në këtë drej-
tim?

XHAFERI: Gjyqësori në
përgjithësi ka pasur ngecje të thek-
suara të cilat janë konstatuar nga të
gjithë palët, qytetarët në radhë të
parë por edhe të gjithë organizmat
dhe institucionet brenda dhe jashtë
vendit,  në veçanti Komisioni Evro-
pian, ka pasur vërejtje për funksioni-
min e sistemit të drejtësisë në Ma-
qedoni, e sidomos në punën e
gjykatave dhe prokurorisë.
Megjithatë, konsideroj se ministria
e Drejtësisë si institucion, ka koope-
ruar me dinamikë të përshpejtuar
me të gjitha detyrat dhe obligimet
që janë adresuar në veçanti nga ra-
porti i Pribes, por me intensitet po
ashtu të shpejt ka shqyrtuar edhe
obligimet, të cilat dalin për këtë insti-
tucion nga reformat urgjente priori-
tare, shembuj konkret për këtë që po
flasim janë: propozimi dhe miratimi
i Ligjit për avokatin e popullit, në të
cilin ligj rriten kompetencat e Avoka-
tit të popullit, që është në përputhje
me reformat urgjente prioritare. Në
qeveri kaluam propozimin e ligjit për
heqjen e ligjit për Këshillin për për-
caktimin e fakteve dhe ngritjen e
procedurës për vërtetimin e
përgjegjësisë së gjykatësve, që ishte
rekomandim i KE-së, raportit të Pri-
bes dhe Komisionit të Venedikut, si
dhe përgatitëm ligjin e ri për Këshil-
lin Gjyqësor, po ashtu konform reko-
mandimeve dhe vërejtjeve të rapor-
tit të Pribes dhe Komisionit të
Venedikut, të gjitha këto dhe shumë
projekte tjera, janë edhe një dëshmi
se ministria e drejtësisë të gjitha
detyrat, obligimet dhe projektet që
ka pasur në kompetencë të saj,
konform ligjeve dhe kushtetutës së
RM-së i ka përmbushur në afat dhe
kohë të paraparë sipas strategjive
përkatëse. 

KOHA: U njohëm si ministër,
ndërsa cili jeni me profesion, cila
është puna që keni kryer përpara se
ta merrni ministrinë?

XHAFERI: Jetën publike nëse
mund ta quajmë kështu e kam fil-
luar herët, edhe atë që në shkollë të
mesme. Si gjimnazist kam qenë pje-
së aktive e shumë OJQ-ve, me të cilat
kemi realizuar një numër të konsi-
derueshëm të aktivitete të ndrysh-
me. Pas përfundimit të studimeve,
jam punësuar në Universitetin e Te-

Drejtësia 
është hyjnore,

vendos mbi 
fatet e njerëzve

Një moment tejet i
rëndësishëm për mua
që do ta mbaj mend
gjatë gjithë jetës time,
është vendimi i parë të
cilin e nënshkrova në
detyrën e re. Me
aktvendim të sjellë
nga ministri i
Drejtësisë, për herë të
parë regjistrohen në
librin amë të të
lindurve bineqët
Adem dhe Hamzë
Jashari të lindur në
vitin 1999.  Ky vendim
ka gjithsesi peshën
simbolike për nismën
e mbarë të punës
sime, duke marrë
parasysh se vendimi
për këta dy fëmijë që
mbajnë emrat e
heronjve të historisë
më të re të
shqiptarëve, u mor në
ditën e parë të
funksionimit tim si
ministër
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tovës, ku kam ushtruar për dy vite
detyrën e sekretarit në Fakultetin e
Teknologjisë ushqimore dhe të ush-
qyerit. Nga viti 2014 kam qenë pjesë
e kabinetit të ministrit të drejtësisë si
këshilltar ligjor dhe në prag të emë-
rimit tim si ministër, kam magji-
struar në shkencat juridike në sferën
penale pranë UEJL-së. 

KOHA: Ministri i Drejtësisë
ndodh të ketë pasur një takim me
një grup punues, në të cilën kanë
marrë pjesë edhe ekspertë të ja-
shtëm të Unionit Evropian, dhe për-
faqësues të të gjitha strukturave
gjyqësore në Maqedoni, duke fil-
luar nga Prokurori Shtetëror, krye-
tari i Gjyqit Suprem, Këshillit Gjy-
qësor, këshillit të Prokurorëve etj.,
me qëllim që të krijojmë një stra-
tegji për zhvillimin dhe reformimin
e sistemit juridik të Maqedonisë. Sa
është vepruar në këtë drejtim, ku
edhe keni pasur rolin e ministrit?

XHAFERI: Çdo shtet përballet
me nevojën imanente për reforma
në gjyqësi, pavarësisht se për cilin
shtet flasim qoftë edhe ndonjë nga
shtetet më të zhvilluara të BE-së, do
të thotë nuk ka shtet në botë që nuk
ka nevojë për reforma. Të gjithë jemi
koshientë se e drejta është kategori
evolutive, kategori e ndryshueshme
dhe dinamike. Ajo ndryshon varësi-
sht nga etablimi i marrëdhënieve
shoqërore brenda shtetit. Nga ky
këndvështrim edhe Maqedonia me
situatën dhe krizën e thellë që ka pa-
sur ndodhet përballë një sfide të vë-
shtirë për një reformë të mirëfilltë
në gjyqësor. Ministria e drejtësisë në
kontinuitet ka punuar në grupet e
punës të përbëra nga ekspert të ven-
dit dhe ekspert të jashtëm, të cilët
në gjashtë kapituj i kanë mbuluar të
gjitha sferat e gjyqësorit, duke e për-
gatitur strategjinë për reforma në
gjyqësor e njohur ndryshe si stra-
tegjia “16-20” ku e njëjta është dorë-
zuar në Komisionin Evropian, për të
cilën Maqedonia ka marrë përgjigje
dhe vazhdon që të punojë edhe sot
në implementimin e plotë, deri në
arritjen e qëllimit final, reformën e
mirëfilltë në drejtësi. Tendenca e kë-
saj strategjie ka qenë dhe është që të
realizohet diçka shumë më konkrete
në aspekt të reformimit, krijimit të
një sistemi më të mirë nga ajo që e
kemi aktualisht.

KOHA: Gjyqësori në Republikën
e Maqedonisë, edhe pse juridikisht

besohet se është i pavarur,
megjithatë, për fat të keq, ka qenë
apo është nën presion të ndikimeve
politike, por edhe të grupeve të biz-
nesit?

XHAFERI: Në këtë situatë, si faji
ashtu edhe pasojat janë reciproke
duke marrë parasysh faktin që gjyqë-
sori është pushteti i tretë dhe se
duhet të ketë integritetin e duhur,
për të neutralizuar ndikimet nga ja-
shtë, përderisa pushteti ekzekutiv
duhet të marrë mbi supe obligimin
për të eliminuar hapësirat për pre-
sion ndaj gjyqësorit. Gjithsesi, vlerë-
soj që realiteti në këtë drejtim jo
gjithmonë ka korresponduar me
këta parametra, por e them me
bindje të plotë që gjatë mandatit
tim, janë ndërmarrë të gjitha masat
të cilat janë në kompetencën e mini-
strit të drejtësisë, për realizim të
përgjegjësive ndaj çrrënjosjes së të
metave të detektuara të këtij sistemi.
Kjo gjithsesi që ka qenë pjesë e pro-
cesit të përbashkët për një reformë të
mirëfilltë e gjithëpërfshirëse në gjy-
qësor.

KOHA: Burgjet në Republikën e
Maqedonisë, ashtu siç konstatoi
edhe kryeministri, janë në kushte
të mjerueshme. Këtë situatë ak-
torët e qeverisë e kanë vërejtur
edhe përpara se të emëroheni Ju
ministër. Por, sa është punuar dhe sa
punohet në përgatitjen e një stra-
tegjie për investime në të gjitha
burgjet në R.M. Së pari, në drejtim
të sigurimit të një kornize financia-
re, pastaj në përmirësimin e kushte-
ve duke u ofruar atyre kushte paksa
më të mira? Ju vetë keni vizituar
burgjet?

XHAFERI: Patjetër që po. Gjatë
periudhës time i kam vizituar burgjet

edhe atë vizitën e parë e kam reali-
zuar në burgun e Idrizovës - burgun
më të madh në vend. Gjithashtu kam
vizituar edhe burgun e Strugës dhe
atë të Tetovës. Këto vizita i kam sh-
frytëzuar për të parë nga afër kushtet
dhe mënyrën e funksionimit të
burgjeve dhe personave të cilët janë
në vuajtje të dënimit, vizitat e mia
nuk i kam realizuar vetëm me
udhëheqjen e burgut, por edhe me
stafin, administratën dhe drejtpër-
sëdrejti kam komunikuar me të bur-
gosurit, me të vetmin qëllim, për t’u
njohur sa më realisht me rrethanat
në të cilat ndodhen burgjet tona.
Burgjet gjithashtu kanë një problem
esencial përveç kushteve jo të mira,
ato përballen edhe me mbipopulli-
min e të burgosurve në raport me ka-
pacitetet që kanë. Si rrjedhojë është
sjell ligji për probacion që do të ndih-
mojë në uljen e numrit të të burgo-
surve në burgje dhe do të mundë-
sojë vuajtjen alternative të dënimit
për personat dhe kategoritë e cak-
tuara. Është hartuar edhe parapraki-
sht një strategji, për ndërtimin e
objekteve të reja në disa burgje të
vendit dhe janë paraparë mjete për
investim në përmirësimin e kushte-
ve, e gjithë kjo me përkrahje edhe të
BE-së duke shfrytëzuar fondet IPA,
për të përmirësuar dhe ndryshuar si-
tuatën aktuale të shtëpive edukuese-
përmirësuese, por edhe të burgjeve
në përgjithësi. 

KOHA: Në Ministrinë e Drejtësi-
së vazhdimisht po rritet numri i sh-
qiptarëve dhe pjesëmarrësve tjerë
të bashkësive jo shumicë në vend.
Pjesëmarrja e shqiptarëve dhe ba-
shkësive të tjera jo shumicë në pu-
shtetin gjyqësor, përbën 14 për qind.
Jemi larg asaj që e parasheh Marrë-

veshja e Ohrit?
XHAFERI: Po, përfaqësimi i

drejtë dhe adekuat konsideroj se ka
evoluar në hapa te konsiderueshëm,
në radhë të parë në vet ministrinë e
Drejtësisë ka arritur në 44%. Progres
është bërë edhe në pjesën e gjykata-
ve dhe prokurorisë, nga Kumanova
deri në Dibër kemi kryetar gjykatash
shqiptar por edhe në nivelet tjera të
gjyqësorit. Vlen të theksohet fakti se
gjatë vitit 2016 për herë të parë në
akademinë për gjykatës dhe proku-
rorë publik janë pranuar 9 kandidatë
nga gjithsej 30, si rezultat i zbatimit
adekuat të normës për përfaqësim
të drejtë të bashkësive tjera. Në pje-
sën e prokurorisë, gjithashtu me
rëndësi të veçantë është ndryshimi i
ligjit për akademi në kuadër të të ci-
lit është shpallur konkurs për 60 ven-
de nga të cilët një pjesë e tyre ishin
kandidatë shqiptar. Ndryshimi i Ligjit
për akademi, konsideroj se do të ki-
shte qenë zgjidhja e nyjës, që ka  lënë
të ecë në hapa të ngadalshëm përfa-
qësimin e drejt dhe adekuat në gjy-
qësor. 

KOHA: Si kuptohet nga ana e
juaj drejtësia dhe të qenit ministër
i Drejtësisë?

XHAFERI: Drejtësia është hyjno-
re, ajo vendos mbi fatet e njerëzve.

Detyra e ministrit është obligim që
bartë përgjegjësi të mëdha, por si-
gurisht në vete ka edhe efektin pozi-
tiv, gjithmonë nëse arrin t’ia dalësh
që këtë detyrë ta ushtrosh me dinji-
tet, vendosmëri dhe profesionalizëm
për të arritur qëllimin final, e që
është përmbushja e të gjitha dety-
rave me sukses pavarësisht sfidave
dhe problemeve me të cilat mund të
përballesh. 

KOHA: Sot në Maqedoni më
mirë ministër, deputet, drejtor apo
administrator?

XHAFERI: Secila nga këto detyra
që përmendët kanë rëndësinë në
njërën apo në formën tjetër, për mua
është e rëndësishme, pa dallim se në
cilën detyrë jemi, të jemi në krye të
saj, të japim maksimumin  për të
përmbushur të gjitha parametrat, të
cilat i kërkon puna dhe qytetari,
është e thjesht, udhëheqësi duhet të
jetë servis i qytetarëve, postet të mer-
ren si përgjegjësi e jo si privilegje.

KOHA: Kanë folur shumë për
drejtësinë, si ‘Falja nuk zëvendëson
drejtësinë’. Cila është motoja juaj,
për drejtësinë?

XHAFERI: Thuaje të vërtetën dhe
zbatoje drejtësinë, qoftë ajo edhe
kundër vetes tënde !
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Në veri të Kosovës, ende nuk ka
përfunduar procesi i shuarjes së
strukturave paralele, të cilat mbë-
shteten nga Beogradi zyrtar, thonë
përfaqësues të shoqërisë civile. Për-
derisa nga Policia e Kosovës në veri
të vendit, thuhet se gjendja është
dukshëm më e mirë, krahasuar me
vitet paraprake. Katër komunat ve-
riore të Kosovës, ku bëjnë pjesë Le-
posaviqi, Zubin Potoku, Zveçani dhe
Mitrovica e veriut, janë të banuara
nga popullata shumicë serbe. Përfa-
qësuesit e organizatave joqeverita-
re thonë se autoritetet e rendit nuk
po arrijnë që të kenë kontrollin e
duhur në atë pjesë. Naim Rashiti,
drejtor i Grupi Ballkanik për Poli-
tika, thotë se shtyrja e themelimit të
Asociacionit të Komunave me shu-
micë Serbe ka bërë që në veri të Ko-
sovës të jenë ende të pranishme in-
stitucionet paralele serbe që
funksionojnë pa ndonjë pengesë
ligjore. "Të gjitha struktura e admi-
nistrimit, komunat funksionojnë
ende, agjencitë e ndryshme shtetë-
rore të Serbisë. Krahas arsimit dhe
shëndetësisë që veprojnë në gjithë
Kosovën, funksionon lirshëm edhe
një zyre të Bankës Qendrore të Ser-
bisë. Nuk është bërë shumë për
tërheqjen e tyre ose nuk është bërë

asnjë plan për tërheqjen e tyre”. “Ajo
që ka ndodhur është shuarja e poli-
cisë, integrimi i policëve dhe
gjykatësve që zyrtarisht institucione
të sigurisë dhe ligjit, nuk ka në veri -
jo zyrtarisht natyrisht që dihet pre-
zenca e strukturave, por zyrtarisht
organet e tilla, të cilat mund të arre-
stojnë apo veprojnë, nuk ka në veri",
thotë Rashiti. Sipas tij, veriu i Ko-
sovë ka qenë i pamenaxhuar dhe i
paadministruar për më gjatë se 18
vjet, dhe pothuajse edhe sot vazh-
don të jetë gjendje e ngjashme.
"Fakti se 80 për qind e veturave ope-
rojnë pa tabela [regjistrimi], fakti se
nuk ka regjistra të qarkullimit të
njerëzve flet mjaft; nuk ka kontroll
të mjaftueshëm mbi kufijtë. Ka
shumë kalime ilegale si në asnjë
kufi tjetër në rajon. Është kufiri më
i thyer, më i qarkulluar ilegalisht,
dhe kjo natyrisht që na shtyn të kup-
tojmë që aty ka vepra dhe zhvil-
lohen vepra shumë të rrezikshme
kriminale dhe infiltrim i shumë gru-
peve të interesit", theksoi Rashiti. Ai
vlerëson se për të ndryshuar gjendja
në veri të Kosovës, dhe për elimini-
min e të gjitha rreziqeve dhe gru-
peve që qarkullojnë në mënyrë të
paligjshme, duhet edhe pak kohë.
Sipas tij, autoritetet e rendit, me

gjithë përpjekjet, nuk janë duke ve-
pruar atje sa duhet.

"Policia është në proces e sipër
dhe është në rrugë të mirë. Unë be-
soj se pas një kohe do të vihet rend,
por ende autoritetet e Kosovës, apo
edhe KFOR-i, nuk e kontrollojnë ku-
firin siç duhet. Kemi parasysh që për
4-5 vjet ka qenë e pamundur të ope-
rojë Policia e Kosovës në veri. Kurse
tani operon në një masë deri diku",
thekson Rashiti. Prania e struktura-
ve paralele nuk mohohet as nga au-
toritetet e rendit. Por, sipas tyre, ato
struktura janë zbehur dhe nuk kanë
më fuqi siç kishin vite më parë. Be-
sim Hoti, zëvendësdrejtor i Policisë
së Kosovës në veri, thotë se gjendja
e sigurisë në përgjithësi është e
qetë. Ai megjithatë, mendon se zh-
villimet aktuale dhe dinamizmi i ve-
primeve politike ndikojnë në stabi-
litetin e asaj pjesë. Hoti thekson se
Policia në veri të Kosovës ka nevojë
për mbështetje dhe përkrahej nga
institucionet si ato të nivelit lokal, po
ashtu edhe atij qendror. "Sapo të
kemi një stabilitet ekonomik në këtë
pjesë të vendit, flasim edhe për sta-
bilitet shoqëror. Nuk është vetëm
policia, mekanizmi i vetëm i siguri-
së, i cili duhet të funksionojë në tërë
këtë hallkë të sigurisë së vetë qyte-

tarëve. Mirëpo, ato detyra dhe obli-
gime të cilat dalin me ligje dhe janë
proceduar për Policinë e Kosovës,
sigurisht që policia krahas shumë
zhvillimeve që kanë ndodhur këto
vitet e fundit me integrim e dialog,
kanë ndikuar në ndryshimin e for-
mave dhe të të menduarit për çë-
shtjen e sigurisë", shprehet Hoti.
Kurse, sa u takon kalimeve ilegale
të kufijve në veri, Hoti thotë vendka-
limet kufitare janë në monitorim të
plotë, por nuk përjashtohen rastet
kur grupet të caktuar për interesat
të ndryshme tentojnë ta kalojnë ku-
firin ilegalisht. "Ka interesim të gru-
peve të ndryshme, të cilat tentojnë
ilegalisht të fusin mjete apo perso-
na në kalimin e kufirit jashtë pikave
të autorizuar. Policia kufitare i ka
detyrat e veta dhe bën punën e vet
në identifikim e këtyre grupeve apo
individëve", thotë Hoti. Për autori-
tetet e Kosovës, shuarja strukturave
paralele në veri dhe pjesët tjera të
vendit, është një nga kushtet krye-
sore për formimin e Asociacionit të
Komunave me Shumicë Serbe në
Kosovë, si një prej marrëveshjeve
kryesore të arritura në dialogun
ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit
me ndërmjetësimin e Bashkimit
Evropian në Bruksel.

Ka ardhur
koha që
Sllovenia ta
njohë
Palestinën
Ministri i Jashtëm i Sllove-
nisë, Karl Erjavec, tha të
mërkurën pas një takimi
të partnerëve të koalicio-
nit në Qeverinë e Slloveni-
së se ka ardhur koha që
vendi i tij ta njohë Pale-
stinën. "Personalisht besoj
se ka ardhur koha që Sllo-
venia ta njohë Palestinën
dhe se ne duhet sërish si
qeveri t'i shqyrtojmë ha-
pat e mëtejshëm në këtë
proces", tha Erjavec pas
takimit me krerët e dy
partive të tjera në koali-
cionin e kryeministrit
Miro Cerar. Me iniciativën
e tij u pranua që ai si mini-
stër të përgatisë informa-
cionet e nevojshme për
seancën e qeverisë që do
të mbahet javën e ardhsh-
me. Në koalicionin në Sl-
loveni është duke u konsi-
deruar njohja e Palestinës
pasi Bashkimi Evropian
(BE) njëzëri vendosi të
mos ndjekë SHBA-të dhe
ta njohë Kudsin si kryeqy-
tetin e Izraelit. Socialde-
mokratët (SD) e Dejan
Zhidan mbështesin pro-
pozimin, por konsiderojnë
se do të ishte e përshtat-
shme të marrin një hap të
tillë me disa shtete të tjera
anëtare të BE-së, në
mënyrë që kjo të mos jetë
proces i izoluar i qeverisë
sllovene. Kujtojmë se Erja-
vec në vitin 2015 kërkoi që
Sllovenia ta njohë Pale-
stinën.

Ministri i Punëve të Jashtme të
Serbisë, Ivica Daçiq ka thënë se ven-
di tij vlerëson shumë qëndrimin siç
e ka quajtur ai parimor të Izraelit
për mosnjohjen e Kosovës e që si-

pas tij  ka reflektuar pozitivisht në
marrëdhëniet në mes të dyja ven-
deve. Këtë deklaratë, kryediploma-
ti serb e bëri në një konferencë të
organizuar me rastin e shënimit të
25 vjetorit të rivendosjes së
marrëdhënieve diplomatike midis
Serbisë dhe Izraelit. Atje po ashtu u
tha se marrëdhëniet midis Serbisë
dhe Izraelit janë në një udhë të
mirë, me rritjen e shkëmbimeve
ekonomike dhe investimeve të tje-
ra izraelite në Serbi.

Gjatë vitit 2015 më shumë se
5500 kosovarë kanë hequr dorë
nga shtetësia, 5871 veta në vitin
2016, si dhe 4999 të tjerë kanë
bërë një veprim të tillë gjatë pe-
riudhës janar-tetor 2017. Nga mbi
16 mijë kosovarë që hoqën dorë
nga shtetësia, gjatë tre vjetëve të
fundit mbi 14 mijë morën shtetë-
sinë gjermane, shkruan gazeta Sh-
qip. Mbi 16 mijë kosovarë kanë he-
qur dorë nga shtetësia vetëm
gjatë tre vjetëve të fundit. Kjo për

shkak të kushtëzimeve nga shtete
të ndryshme evropiane që ta
mbajnë vetëm një shtetësi. Në vi-
tin 2015, sipas të dhënave të Mini-
strisë së Punëve të Brendshme të
Kosovës, kanë zgjedhur shtetësinë
e huaj 5540 kosovarë, duke u dek-
laruar kështu jokosovarë, kurse në
vitin 2016 ky numër ka arritur në
5871 dhe në vitin 2017 vetëm bren-
da periudhës janar-tetor 4999 veta
janë regjistruar se kanë hequr
dorë nga shtetësia kosovare.

Kërkesat për heqje dorë nga sh-
tetësia vijnë kryesisht nga Gjer-
mania. MPB-ja bën të ditur se
14.110 kosovarë në tre vjetët e fun-
dit kanë aplikuar për lirim nga sh-
tetësia e Kosovës, duke u dekla-
ruar për shtetësinë gjermane. Pas
Gjermanisë, kërkesa për heqje
dore nga shtetësia e Kosovës me
lirim janë kosovarët, që duan të
bëhen shtetas austriakë. 1469 veta
janë deklaruar për shtetësinë au-
striake dhe jo atë kosovare.

Për tre vjet, mbi 14 mijë kosovarë morën
shtetësinë gjermane

Serbia mirënjohëse ndaj Izraelit
për mosnjohjen e Kosovës

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

Strukturat paralele 
s'ka kush i shkulë

Katër komunat veriore të Kosovës, ku bëjnë pjesë Leposaviqi, Zubin Potoku, Zveçani dhe Mitrovica e
veriut, janë të banuara nga popullata shumicë serbe. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare thonë se
autoritetet e rendit nuk po arrijnë që të kenë kontrollin e duhur në atë pjesë
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Mohammed Ashar Aziz, 5
vjeçar nuk do të mund të ecë më
pa ndihmën e patericave. Aziz, më
i vogli nga tre vëllezërit në një fshat
afër Islamabadit, është një nga 17
fëmijët e tjerë në botë, të gjithë nga
Pakistani apo Afganistani, të cilët
janë paralizuar në vitin 2017 nga
infektimi me virusin polio. Babai i
tij 41 vjeçar, Hamid Aziz është i dë-
shpëruar, meqë ka pasur rastin për
të vaksinuar djalin e tij falas gjatë
pesë viteve të kaluara. Mirëpo, ai
ka dëgjuar këshillën e një kleriku
në fshatin e tij, i cili ka njoftuar për-
mes një medreseje se vaksina "nuk
është e mirë" për shëndetin e fë-
mijëve dhe kjo e ka ndaluar atë që
t’i vaksinojë djemtë e tij. Sa herë që
ekipet qeveritare dhe punëtorët e
ndihmës ndërkombëtare kanë
ardhur në fshatin e tij si pjesë e fu-
shatës për largimin e virusit polio,
Aziz dhe gruaja e tij analfabete
Huma, e kanë fshehur Mohammed
Ashar nga vëllezërit e tij dhe u kanë
thënë ekipeve se nuk ka fëmijë në
shtëpinë e tyre. "Pse nuk ia kam
dhënë vaksinën djalit tim?, ka
thënë Aziz, i cili ka lënë shkollën në
moshën 14 vjeçare dhe nuk ka ditur
asgjë rreth vaksinës për virusin po-
lio. "Ne kemi besuar atë që na kanë
thënë klerikët tanë, mirëpo tani e
kuptoj që nuk kemi bërë mirë për
djalin tonë", i ka thënë Aziz, Radios
Evropa e Lirë. "Ne tani e kemi kup-
tuar rëndësinë dhe e dimë se është
dashur që ai të vaksinohet".

PERCEPTIMET DHE
DEZINFORMIMI

Studimet e shëndetit publik në
Pakistan kanë thënë se mungesa e
dijes nga ana e prindërve për vaksi-
nat, së bashku me varfërinë janë
disa prej faktorëve më të shpeshtë
që ndikojnë nëse fëmijët vaksi-
nohen kundër virusit polio. Pediatri
Nooran Afridi, që punon në një kli-
nikë private në rajonin Khyber të
Pakistanit, ka thënë se një nga pen-
gesat kryesore për largimin e viru-
sit polio në Pakistan ka qenë "refu-
zimi" që ka dalur nga "propaganda
kundërpolio", e cila është shpërn-
darë nga klerikë konservativë isla-

mistë, në "zonat e prapambetura".
Një nga keqkuptimet në disa pjesë
të Pakistanit dhe Afganistanit ka
qenë se kjo vaksinë mund të
ndikojë në sterilizimin e djemve të
rinj. Disa klerikë kanë lëshuar dek-
rete fetare përmes të cilave fëmijët
të cilët paralizohen apo vdesin nga
polio janë "martirë", sepse kanë re-
fuzuar të jenë pjesë e konspiracio-
nit Perëndimor. Militantët talibanë
në Afganistan dhe Pakistan po ash-
tu kanë propaganduar se vaksinat
e krijuara në Perëndim përmbajnë
alkool apo produkte të derrit, të ci-
lat janë të ndaluara në fenë islame.
Grupi taliban Tehriki ka përdorur
këtë arsyetim të rremë për të justi-
fikuar vdekjen e më shumë se 80

punëtorëve të ekipit të vaksinimit
në Pakistan, nga koha kur është
lansuar një përpjekje për largimin
e virusit polio më 2012.

PËRPJEKJA E MADHE PËR
LARGIM TË VIRUSIT

Punëtorët shëndetësorë paki-
stanezë së bashku me Organizatën
Botërore të Shëndetësisë (OBSH)
dhe disa organizata të tjera
ndërkombëtare kanë vaksinuar mi-
liona fëmijë në këtë shtet nga viti
2012 në më shumë se 100 rrethe të
vaksinimit. Më shumë se 38 milionë
fëmijë nën moshën 5 vjeçare, e
konsideruar si mosha më e ndje-
shme për t’u infektuar janë vaksi-
nuar në Pakistan vetëm gjatë vitit
2017. Këto përpjekje kanë bërë që
shpërndarja e këtij virusi në Paki-
stan të jetë në nivelet më të vogla
që nga fillimi i viteve 1990. Gjashtë
nga 17 rastet e paralizimit më 2017
janë raportuar në Pakistan, kraha-
suar me 20 në vitin 2016 dhe num-
rin më të lartë prej 198 rastesh më
2011. Në Afganistan është rapor-
tuar për 11 raste të paralizimit me
virusin polio më 2017 nga 13 sa ishin
vitin e kaluar. OBSH-ja e cila e traj-
ton Afganistanin dhe Pakistanin si
bllok të vetëm epidemiologjik, ka
paralajmëruar se rreziku i shpërn-
darjes së virusit polio vazhdon të
jetë i lartë deri në vendet prej 1500
kilometrash me të cilat e ndajnë
kufirin këto shtete. Organizata po
ashtu ka thënë se largimi i virusit
polio nga Pakistani "do të varet nga
qasja që do të kenë tek fëmijët që

nuk janë vaksinuar", është thënë
në një raport të muajit nëntor. Të
dyja shtetet kanë rezultuar me "zh-
villim të fuqishëm së bashku me
grupet e pavarura këshilluese duke
theksuar ndaljen e shpërndarjes së
mbetjeve të fundit të virusit polio",
ka thënë OBSH-ja, e cila ka për-
shëndetur iniciativat e koordinua-
ra afgano-pakistaneze për identi-
fikimin e fëmijëve që nuk janë
vaksionuar si dhe për të kuptuar
arsyet se pse ka ndodhur një gjë e
tillë.

FAZAT E FUNDIT
Pakistani kishte shpresuar që

do të largohej nga lista e shteteve
polio-endemike deri në fund të vi-
tit 2017, duke përmbushur qëllimin
e tyre për të mos pasur raste të reja
të paralizës brenda vitit, një rezul-
tat të arritur tashmë nga Nigeria.
Koordinatorja për Pakistanin nga
Qendra për Largimin e Polios, Rana
Safdar, ka njoftuar në muajin prill
se Pakistani ishte "duke luftuar viru-
sin polio", për shkak të një përkush-
timi të vazhdueshëm politik nga
ana e Islamabadit dhe mbështetjes
së programeve ndërkombëtare.
Rrethi i ri vaksionimit në Pakistan
është paraparë për fundin e dhjeto-
rit. "Ne kemi adresuar të gjitha ra-
stet e refuzimit në strategjinë tonë",
i ka thënë Nisar, Radios Evropa e
Lirë. "Ne kemi përfshirë studiues
fetarë nga këshilla dhe komunitete
me baza të grave. Kjo e ka sjellur
numrin e refuzimeve për vaksinim
në nivel minimal. Programi po

shkon në rrugën e duhur".  Në qyte-
tin Akora Khattak në provincën
Khyber-Pakhtunkhëa, udhëheqësi
i partisë, Jamiat Ulema-e-Islam,
Maulana Samiul Haq përmes një
dekreti fetar më 2013, ka deklaruar
se "nuk ka asgjë të ndalueshme" në
vaksinën polio.

Haq, i cili ka pasur lidhje të ngu-
shta me liderin taliban, Mullah
Mohammed Omar, ka thënë se
është "përgjegjësia" e studiuesve
fetarë në këshillat e Ulemas që të
"largojnë keqkuptimet rreth vaksi-
nimit të fëmijëve". Ai po ashtu ka
deklaruar publikisht se sipas ligjit
islamik, "nuk ka ndonjë dëm nga
vaksina. Përkundrazi, trajtimi është
obligativ". Klerikë të tjerë kanë bërë
thirrje tek qytetarët, studiuesit fe-
tarë dhe personat e moshuar që të
mbështesin iniciativën e vaksini-
mit në Pakistan, ashtu që çdo fë-
mijë të jetë i vaksinuar, duke insi-
stuar që nuk ka vend për dyshim
në përbërësit e tij, sipas ligjit tradi-
cional islam. Hamid Aziz ka thënë
se ai do të dëshironte të kishte këto
udhëzime islamike kur djali i tij ki-
shte lindur më 2012. Ai tani është
duke tentuar që të mbledhë
shumën e nevojshme të të holla-
ve, ndonëse fiton vetëm 7 dollarë
në ditë, për të blerë patericat e ne-
vojshme për djalin e tij të vogël, të
cilat i ka të domosdoshme për të
ecur gjatë tërë jetës së tij. "Tani jam
duke kërkuar nga prindërit që t’i
vaksinojnë fëmijët e tyre", ka thënë
Azizi. "Do të jetë mirë për fëmijët
tuaj", ka shtuar tutje ai.

Sa herë që ekipet
qeveritare dhe
punëtorët e ndihmës
ndërkombëtare kanë
ardhur në fshatin e tij si
pjesë e fushatës për
largimin e virusit polio,
Aziz dhe gruaja e tij
analfabete Huma, e
kanë fshehur
Mohammed Ashar nga
vëllezërit e tij dhe u
kanë thënë ekipeve se
nuk ka fëmijë në
shtëpinë e tyre. tashmë,
Mohammed Ashar
Aziz, 5 vjeçar nuk do të
mund të ecë më pa
ndihmën e patericave

"I BESUAM KLERIKUT". 
Prindi i dëshpëruar pakistanez bën
thirrje për vaksinim të fëmijëve

Punëtorët shëndetësorë
pakistanezë së bashku me
Organizatën Botërore të
Shëndetësisë (OBSH) dhe
disa organizata të tjera
ndërkombëtare kanë
vaksinuar miliona fëmijë
në këtë shtet nga viti 2012
në më shumë se 100 rrethe
të vaksinimit. Më shumë
se 38 milionë fëmijë nën
moshën 5 vjeçare, e
konsideruar si mosha më e
ndjeshme për t’u infektuar
janë vaksinuar në
Pakistan vetëm gjatë vitit
2017 
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               Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare 
e RM nr. 62/05) dhe nenit 82 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
103/08 ) dhe pëlqimit dhe pasqyrës nga MASH nr. 12-11211/3 të datës 05.12.2017, 
SHFK “Krume Kepeski” – Kisella Vodë, Shkup publikon  

SHPALLJE 
           Për punësim të personave për kohë të caktuara të punës – financim i vjetër të 
mësimit të kuadrit jomësimor dhe mësimor në gjuhën maqedonase në vitin shkollor 
2017/2018 
 

1. Mësimdhënës të gjuhës vllehe – një (1) realizues, me Fakultet pedagogjik – 
mësimi klasor ose Fakultet filozofik – pedagogji, me fond jo të plotë prej 2 
orëve mësimore. Neto pagesa 2.064,00 denarë. 

2. Mësimdhënës të mësimit klasor – 2 realizues, me fond të plotë prej 20 orëve 
mësimore me Fakultet pedagogjik – mësim klasor ose fakulteti filozofik – 
pedagogji. Neto pagesa 20,640,00 denarë. 

3. Mësimdhënës të arsimit qytetar - 1 realizues me fond jo të plotë prej 8 orëve 
mësimore, fakulteti filozofik – instituti filozofi. Neto pagesa 8.256,00 
denarë. 

4. Mësimdhënës të etikës së religjioneve – 1 nrealizues, me fond jo të plotë 
prej 4 orëve mësimore, fakulteti i teologjisë – teolog. Neto pagesa 4.128,00 
denarë. 

5. Mësimdhënës të fizikës – një (1) realizues, me FMN – fizikë, me fond jo të 
plotë prej 16 orëve mësimore. Neto pagesa 16.512,00 denarë. 

6. Mësimdhënës për aftësi të jetesës – një (1) realizues, me FMN – fizikë, me 
fond jo të plotë prej 4 orë mësimore. Neto pagesa 4.128,00 denarë. 

7. Mësimdhënës të gjuhës maqedonase – një (1) realizues, me fakultet 
filologjik – gjuhë dhe letërsi maqedonase, me fond jo të plotë prej 16 orëve 
mësimore. Neto pagesa 16.512,00 denarë. 

8. Bibliotekist, 1 realizues – plotësim, me 32 orë pune, Fakulteti filologjik – 
gjuhë dhe letërsi maqedonase. Me orar jo të plotë të punës prej 8 orëve. Neto 
pagesa 4.128,00 denarë. 

9. Defektolog – një (1) realizues, , me fakultet filozofik – instituti defektologji, 
me orar të plotë të punës prej 40 orë punë. Neto pagesa 20.640,00 denarë. 
 

Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me LMP, kandidatët të kenë arsimin 
përkatës, të plotësojnë kushtet e posaçme nga neni 80 të Ligjit për arsim fillor. 
Orari ditor i punës është 8 orë. 
Orari javor i punës është 40 orë pune, të organizuar në pesë dito pune gjatë një jave. 
Neto pagesa bazë është 20.640,00 denarë, shtesë për stazh pune të kaluar prej 0,5% 
të çdo viti të kaluar dhe shtesë për kujdestar klase. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes. 
Shpallja zgjatë 5 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentacioni i kompletuar dorëzohet deri në SHFK “Krume Kepeski” – Kisella 
Vodë Shkup, rr. Hristo Tatarxhev nr. 46, tel. 02/ 2777500. 

                                                                             SHFK “Krume Kepeski” – 
Shkup 

Në bazë të nenit 12 të Ligjit për bibliotekat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 66/04, 89/08, 116/10,  51/2011, 88/15, 152/15 dhe 39/16) ndërsa 
në pajtim me nenin 12 paragrafi 3 dhe nenit 13 të Statutit të BPK “Ilinden” 
Dellçevë, nr. 01-88/2 të datës 25.08.2015; 02-9/2 të datës 01.02.2016 dhe nenit 
42 paragrafi 1 alineja 9 e Statutit të Komunës së Dellçevës (“Fletorja zyrtare e 
Komunës së Dellçevës” nr. 15/2013),  Kryetari i Komunës së Dellçevës publikon  

 
KONKURS PUBLIK  

 Për zgjedhje të Drejtorit të Bibliotekës publike komunale “Ilinden” – 
Dellçevë  

1. Kryetari i Komunës së Dellçevës publikon Konkurs publik për zgjedhje të 
Drejtorit të Bibliotekës publike komunale “Ilinden” Dellçevë. 
2. Kandidatët e Konkursit duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme dhe të 
posaçme në vijim të parapara me ligj dhe Statutin e BPK “Ilinden” Dellçevë: 
Kushtet e përgjithshme: 

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
- Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ose ndalesë për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 

- Të ketë të arritur së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të 
arsimit sipëror, 

- Të ketë minimum katër vjet përvojë pune  
Kushtet e posaçme: 

- Program për punë dhe zhvillim të bibliotekës  
- Njohuri themelore të një gjuhe të huaj  
- Njohuri themelore të punës me kompjuter. 

Me fletëparaqitjen në lidhje me Konkursin, kandidatët duhet të parashtrojnë 
dokumentet në vijim: Certifikatë të shtetësisë (origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter), dëshmi se nuk ka të shqiptuar ndalesë për kryerje të veprimtarisë, dëshmi 
për mbarim të arsimit sipëror me së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të 
VII/1 të arsimit (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter), dëshmi për përvojën e 
punës të dhënë nga SPIM, dëshmi për njohje të gjuhës së huaj dhe njohje të 
punës me kompjuter dhe Program për punë dhe zhvillim të bibliotekës për 
periudhë prej 4 vjet.  
 Fletëparaqitja me dokumentet e nevojshme dorëzohet në Këshillin drejtues 
të BPK “Ilinden” Dellçevë, rr. Svetozar Markoviq pn Dellçevë, në afat prej 5 (pesë) 
ditëve nga dita e publikimit të Konkursit publik në gazetat ditore. Zgjedha do të 
realizohet në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita kur Kryetarit të 
komunës së Dellçevës do t’i parashtrohet Propozim – lista e kandidatëve të cilët i 
përmbushin kushtet në lidhje me konkursin publik. 
Orari ditor i punës së institucionit është prej ora 7.30 deri në ora 15.30, orari javor 
i punës është 40 orë prej ditës së hënë deri ditën e premte, neto pagesa është 
22.422 denarë. 

   KOMUNA E DELLÇEVËS  
        Kryetari i Komunës  

               Goran Trajkovski  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15 – tekst i
pastruar), nenit 60 paragrafi 2 i Ligjit për arsim të mesëm dhe Pëlqimit të Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës nr. 12 11025/3 të datës 12.12.2017 SHMQSH “Georgi Dimitrov” – Shkup publikon:

SHPALLJE PUBLIKE

Për punësim të kuadrit mësimor për kohë të caktuar për vitin shkollor
2017/2018 deri më 31.08.2018

1. Mësimdhënës të gjuhës gjermane – 1 realizues me 20 orë mësimore, neto pagesa bazë prej
21.000,00 denarë.

2. Mësimdhënës të gjuhës angleze – 1 realizues me 20 orë mësimore, neto pagesa bazë prej
21.000,00 denarë.

3. Mësimdhënës të matematikës – 2 realizues me 20 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 21.000,00
denarë.

4. Mësimdhënës të matematikës – 1 realizues me 5 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 5250,00
denarë.

5. Mësimdhënës të fizikës – 1 realizues me 20 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 21.000,00 denarë.
6. Mësimdhënës të fizikës – 1 realizues me 12 orë mësimore (zëvendësim për mësimdhënësen në

pushim të lindjes), neto pagesa bazë prej 12.600,00 denarë.
7. Mësimdhënës të informatikës – 1 realizues me 6 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 6.300,00

denarë.
8. Mësimdhënës të historisë – 1 realizues me 4 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 4200,00 denarë.
9. Mësimdhënës të etikës – 1 realizues me 6 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 6.300,00 denarë.
10. Mësimdhënës të pedagogjisë – 1 realizues me 6 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 6.300,00

denarë.
11. Mësimdhënës të psikologjisë – 1 realizues me 8 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 8.400,00

denarë.
12. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga drejtimit pyjor përpunimit të drurit – 3 realizues me 20

orë mësimore, neto pagesa bazë prej 21.000,00 denarë.
13. Bashkëpunëtor profesional pedagog – 1 realizues me 40 orë pune, neto pagesa bazë prej 21.000,00

denarë.

Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje, krahas kushteve themelore të parapara me Ligjin për
marrëdhënie pune, duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me nenin 59 të Ligjit
për arsim të mesëm dhe Normativin për kuadër mësimor dhe bashkëpunëtor profesional në arsim
të mesëm.
Orari i punës është rregulluar në pesë ditë pune nga dita e hënë deri ditën e premte, në pajtim me

Orarin e orëve për vitin shkollor 2017/2018. Orari ditor i punës bëhet në dy ndërrime edhe atë: ndërrimi i
parë prej 0730 deri më 1330 dhe Ndërrimi i dytë prej më 1400 deri në ora 2000.

Dokumentet e nevojshme për paraqitje në shpallje:
- Lutje (fletëparaqitje),
- CV,
- Diplomë ose certifikatë për arsim të mbaruar përkatës, certifikatë për derikualifikim pedagogjik

psikologjik për kandidatët për vendin e punës me numër rendor 12,
- Certifikatë e shtetësisë,

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor.
Vendimi për zgjedhje konkrete do të realizohet në afat prej 30 ditëve pas kalimit të afatit për

paraqitje në shpallje.
Dokumentet e nevojshme parashtrohen në adresë të shkollës rr. Varshavska nr. 3 1000 Shkup ose

drejtpërdrejtë në arkivin e shkollës.
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë

shqyrtimit.
SHMQSH “Georgi Dimitrov”

Shkup

Në bazë të nenit 22, paragrafi (1), pika (1) dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 167/2015), 
në pajtim me Pëlqimit për financim të vjetër për vitin shkollor 2017/2018 me numër të vep. 12-11025/3 të datës 12.12.2017, të marrë nga ana e Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës së Republikës së Maqedonisë – Sektori për arsim fillor dhe të mesëm, ndërsa në kuptim të nenit 60, paragrafi (2) i Ligjit për arsim të 
mesëm (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 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, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14  135/14, 10/15, 98/15, 30/16, 127/16, 67/17) dhe Vendimit 
nga 13.12.2017 për publikim të shpalljes publike për punësim të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional për kohë të caktuar të punës – 
financim i vjetër deri më 31.08.2018, Drejtori i Shkollës së mesme të Qytetit të Shkupit Gjimnazi “Rade Jovçevski – Korçagin” – Shkup, m-r Jordan 
Llukarevski publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional për kohë të caktuar të punës – financim i vjetër deri më 

31.08.2018 
 PUBLIKOHET, shpallje publike për punësim të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional për kohë të caktuar të punës – financim i vjetër 
deri më 31.08.2018 për vendet e punës në vijim: 
1. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase me 20 (njëzet) orë mësimore, gjegjësisht 40 (dyzet) orë pune në javë, 1 (një) realizues për 
mësimin në gjuhën maqedonase, me Studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë maqedonase, të caktuar në 5 (pesë) ditë pune gjatë javës së 
punës, me neto pagesë mujore prej 21.522,00 denarë + shtesë për punë të kaluar në shumë prej 0,5% për secilin vit të stazhit të punës me dy 
ndërrime të orarit të punës – ndërrimi i parë prej ora 07:30 deri në ora 13:15 dhe ndërrimi i dytë prej ora 13:15 deri në ora 19:05. 
2. Mësimdhënës të gjeografisë si zëvendësim pasi që personi m-r Jordan Llukarevski është drejtor me 20 (njëzet) orë mësimore, gjegjësisht 
40 (dyzet) orë pune në javë, 1 (një) realizues për mësimin në gjuhën maqedonase, me Studime të mbaruara të gjeografisë, të caktuar në 5 (pesë) 
ditë pune gjatë javës së punës, me neto pagesë mujore prej 21.522,00 denarë + shtesë për punë të kaluar në shumë prej 0,5% për secilin vit të 
stazhit të punës me dy ndërrime të orarit të punës – ndërrimi i parë prej ora 07:30 deri në ora 13:15 dhe ndërrimi i dytë prej ora 13:15 deri në ora 
19:05. 
3. Mësimdhënës të matematikës me 20 (njëzet) orë mësimore, gjegjësisht 40 (dyzet) orë pune në javë, 1 (një) realizues për mësimin në gjuhën 
maqedonase, me Studime të mbaruara të matematikës, të caktuar në 5 (pesë) ditë pune gjatë javës së punës, me neto pagesë mujore prej 
21.522,00 denarë + shtesë për punë të kaluar në shumë prej 0,5% për secilin vit të stazhit të punës me dy ndërrime të orarit të punës – ndërrimi i 
parë prej ora 07:30 deri në ora 13:15 dhe ndërrimi i dytë prej ora 13:15 deri në ora 19:05. 
4. Mësimdhënës të informatikës me 15 (pesëmbëdhjetë) orë mësimore, gjegjësisht 30 (tridhjetë) orë pune në javë, 1 (një) realizues për 
mësimin në gjuhën maqedonase, me Studime të mbaruara të informatikës, të caktuar në 5 (katër) ditë pune gjatë javës së punës, me neto pagesë 
mujore prej 16.142,00 denarë + shtesë për punë të kaluar në shumë prej 0,5% për secilin vit të stazhit të punës me dy ndërrime të orarit të punës 
– ndërrimi i parë prej ora 07:30 deri në ora 13:15 dhe ndërrimi i dytë prej ora 13:15 deri në ora 19:05.  
5. Mësimdhënës të gjuhës angleze me 11 (njëmbëdhjetë) orë mësimore, gjegjësisht 22 (njëzetedy) orë pune në javë, 1 (një) realizues për 
mësimin në gjuhën maqedonase, me Studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë angleze, të caktuar në 3 (tre) ditë pune gjatë javës së punës, 
me neto pagesë mujore prej 11.837,00 denarë + shtesë për punë të kaluar në shumë prej 0,5% për secilin vit të stazhit të punës me dy ndërrime të 
orarit të punës – ndërrimi i parë prej ora 07:30 deri në ora 13:15 dhe ndërrimi i dytë prej ora 13:15 deri në ora 19:05. 
6. Defektolog (bashkëpunëtor profesional) 40 (dyzet) orë pune në javë, 1 (një) realizues, me Studime të mbaruara për defektologji, të caktuar 
në 5 (pesë) ditë pune gjatë javës së punës (3 (tre) ditë pune në SHMQSH Gjimnazi “Rade Jovçevski – Korçagin” – Shkup dhe 2 (dy) ditë pune në 
SHMQSH “Maria Kiri – Skllodovska” – Shkup), me neto pagesë mujore prej 21.522,00 denarë + shtesë për punë të kaluar në shumë prej 0,5% për 
secilin vit të stazhit të punës me dy ndërrime të orarit të punës – ndërrimi i parë prej ora 07:30 deri në ora 15:30 dhe ndërrimi i dytë prej ora 11:00 
deri në ora 19:00. 
 

  Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e caktuara në dispozitat e Ligjit për marrëdhënie pune dhe Ligjit për arsim të mesëm edhe atë:  
 Të kenë arsim të mbaruar përkatës në pajtim me normativin për kuadrin mësimor për vendin e kërkuar të punës; 
 Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë. 

  Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
 Diplomë ose Certifikatë për arsimin e mbaruar përkatës; 
 Certifikatë për derikualifikim pedagogjik – psikologjik dhe metodik (për mësimdhënësit të cilët nuk kanë mbaruar studime të grupit 

mësimor); 
 Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë.    

  Shpallja publike zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke llogaritur nga dita e publikimit, ndërsa zgjedhja do të realizohet në afat varësisht nga 
kandidatët e paraqitur, në pajtim me nenin 23, paragrafi (2) i Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 167/2015). 
Punëtorët e pranuar në lidhje me shpalljen publike do të ndërrojnë ndërrimet në çdo dy javë.    

  Të gjitha dokumentet e nevojshme në formë origjinale ose kopje të vërtetuara në noter, të parashtrohen deri në Shkollën e mesme të 
Qytetit të Shkupit Gjimnazi “Rade Jovçevski – Korçagin” – Shkup, bulevardi “Treta Makedonska Brigada” numër 9, 1000 Shkup përmes 
postës ose postës së shpejtë ose në arkivin e shkollës. Dokumentet e pakompletuara, të parregulluara dhe të dorëzuara pas afatit do të refuzohen 
dhe nuk do të shqyrtohen nga ana e Komisionit.     

  Kontakt personi në lidhje me shpalljen është MIRJANA GROZDANOVSKA – sekretare e shkollës me kontakt telefon 02/3115-116 dhe 
kontakt e-mail adresë gimnazijarjkskopje@yahoo.com. 
 

Shkup, 13.12.2017  
 

Shkolla e mesme të Qytetit të Shkupit -GJIMNAZI  
“Rade Jovçevski – Korçagin” – Shkup  

DREJTOR, 
m-r Jordan Llukarevski  
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Qerim LITA

Në disa numra të kaluara të ga-
zetës KOHA – Shkup, botuam disa
letra protestuese të popullsisë sh-
qiptare të dala nga tubimet e orga-
nizuara gjatë periudhës kohore
mars-prill 1991, kundër politikës di-
skriminuese të udhëheqjes maqe-
donase ndaj kombit shqiptar, i cili
diskriminim asaj kohe shprehej në
të gjitha sferat, e veçmas në sferën e
arsimit, ku shqiptarëve u mohohej e
drejta kushtetuese për arsimim në
gjuhën amtare në shkollimin e me-
sëm dhe atë superior. Është me
rëndësi të vihet në dukje se udhëhe-
qja e atëhershme politike maqedo-
nase, kërkesat e shqiptarëve, jo që
nuk i pa të arsyeshme t’i pranojë,
por madje të njëjtat i vlerësoi si “ten-
dencioze” e të papranueshme, me
arsyetimin se të njëjtat “bien ndesh
me parimet kushtetuese e ligjore”.
Një konstatim i tillë, erdhi edhe nga
Ministria e Arsimit dhe Kulturës Fi-
zike të RS të Maqedonisë, e cila për-
mes shkresës me Nr. 10-1086/2, nën-
shkruar më 3 qershor 1991 nga
ministri Dimitar Dimitrov, njoftonte
Qeverinë e RS të Maqedonisë, për
mendimin e saj rreth kërkesave e
peticioneve të shumta të popullsisë
shqiptare, që u përkisnin fushës së
arsimit në gjuhën shqipe. Për të parë
se çfarë në të vërtetë thuhej në të, që,
siç u potencua më lartë, është nën-
shkruar nga vetë ministri i atëher-
shëm, Dimitar Dimitrov, të njëjtin
në vazhdim po e paraqesim të plotë.

“Lidhur me kërkesën për men-
dim dhe propozimi rreth peticione-
ve të banorëve të BL të f. Negotinë –
Gostivar, f. Livadhi – Strugë, fshatra-
ve të Rekës së Poshtme dhe të Foru-
mit Demokratik për Mbrojtjen e të
Drejtave e Liritë e Njeriut, dorëzuar
Qeverisë së RS të Maqedonisë, Mini-
stria e Arsimit dhe Kulturës Fizike e
jep këtë MENDIM: Nisur nga fakti se

me kërkesat e peticionet e parash-
truara trajtohen më shumë çështje
nga marrëdhëniet ndërnacionale në
Republikën e Maqedonisë, Ministria
e Arsimit dhe Kulturës Fizike është e
mendimit se, si organ përkatës nga
fusha e arsimit, mund të
prononcohet me kompe-
tencë vetëm për proble-
met ekzistuese në fushën
e arsimit.

Ministria e Arsimit dhe
Kulturës Fizike, në muajin
prill, përmes Informatës
për gjendjen me udhëhe-
qjen e evidencës peda-
gogjike e të dokumentacio-
nit në shkollat e RS të
Maqedonisë në të cilat më-
simi zhvillohet në gjuhën
shqipe, e njoftoi Qeverinë
për situatat në këtë fushë, që
burojnë si rrjedhojë e mosre-
spektimit të rregullativës
ligjore. Në informatën e
njëjtë qenë dhënë pikë-
pamjet e Ministrisë për rea-
gimet e shumta nga ana e ar-
simtarëve, prindërve etj., të
cilët jo vetëm se nuk e zba-
tojnë ligjin, por përmes ve-
primtarisë së organizuar
bëjnë me dije se edhe më tej
nuk do të respektohet. Qe
konstatuar se numri i reagi-
meve është në rritje të vazh-
dueshme, kështu që në pe-
riudhën prej një muaj e
gjysmë, kërkesat u shtuan jo
vetëm për nga numri i të
dorëzuarave, por edhe për
nga numri i çështjeve të ci-
lat inicioheshin e madje
përmes mënyrës së kërke-
save ultimative.

Kërkesa e shtruar për
udhëheqjen e evidencës
pedagogjike e të doku-
mentacionit në gjuhën sh-
qipe, zgjerohet me listë të

kërkesave tjera si për shembull:
hapjen e çerdheve, shkollave të me-
sme e të fakulteteve në gjuhën shqi-
pe, kthimin e arsimtarëve të cilët
qenë përjashtuar nga procesi
edukativ-arsimor, ndërprerja e pro-

cedurës për kundërvajtje për arsim-
tarët të cilët nuk e zbatojnë ligjin, si
dhe për drejtorët, kërkesa për shpal-
ljen e konkurseve për arsimtarë për
mësim në gjuhën shqipe në shkollat

e mesme, ndryshimit e plan-
programeve mësimore mbi
themele nacionale të kul-
turës shqiptare, dhënia e
dëftesave në gjuhën shqipe
e ngjashëm.

Bojkoti dhe mosrespek-
timi fillestar të ligjit nga ana
e drejtorëve e arsimtarëve,
zgjerohet vazhdimisht
edhe te prindërit, partitë
politike (PPD-ë dhe PDP-
ë), shoqatat (Forumi De-
mokratik për mbrojtjen e
të drejtave dhe liritë e nje-
riut), grupit parlamentar
të PPD-së e PDP-së pranë
Kuvendit të RSM-së e
ngjashëm.

Në Ministrinë e Arsi-
mit e Kulturës Fizike në
periudhën nga prilli deri
në përfundim të muajit
maj janë dorëzuar rreth
90 peticione, kërkesa

protestuese. Në to si nën-
shkrues paraqiten 1.370
arsimtarë dhe mbi 16.000
prindër. Numri më i madh
i këtyre kërkesave për
shkollimin fillor u përka-
sin udhëheqjes së evi-
dencës pedagogjike e të
dokumentacionit në
gjuhën shqipe, ndërsa për
arsimimin e mesëm pjesa
më e madhe nga kërkesat e
shtruara janë për hapjen e
paraleleve në të cilat mësi-
mi do të zhvillohej në
gjuhën shqipe.

Gjithsesi se, kërkesat e
shtruara në këtë mënyrë
kanë kuptimin e vet. Pikëri-
sht, në shkollimin fillor nuk

kontestohet mësimi në gjuhën shqi-
pe, por nëse në shkollimin fillor evi-
denca pedagogjike dhe dokumen-
tacioni udhëhiqet në gjuhën shqipe,
kjo vetvetiu, do të nënkuptonte
udhëheqja e saj në gjuhën shqipe
edhe në arsimimin e mesëm. Pran-
daj, të gjitha përpjekjet në shkolli-
min e mesëm janë të orientuar kah
hapja e paraleleve me mësim në
gjuhën shqipe, pa marrë parasysh
se a janë plotësuar kushtet ligjore.

Si kontribut ndaj tërë kësaj është
edhe procedura e ngritur për ndry-
shimin e Ligjit për edukim e arsi-
mim parashkollor dhe për arsimin
dhe edukimin fillor nga ana e grupit
parlamentar të PPD-së dhe PDP-së
në Kuvendin e RSM-së, për udhëhe-
qjen në gjuhën shqipe të evidencës
pedagogjike e të dokumentacionit.

Duke i përcjell ngjarjet të lidhu-
ra me këtë çështje muajve të fun-
dit, Ministria për Arsim e Kulturë Fi-
zike vlerëson se, problemi ka
eskaluar në kuptimin e mosrespek-
timit të pakufizuar të Kushtetutës e
të ligjeve.

Për sa më sipër, Ministria e Arsi-
mit e Kulturës Fizike është e mendi-
mit se, ndaj kërkesave e peticioneve
për udhëheqjen në gjuhën shqipe të
evidencës pedagogjike e të doku-
mentacionit në shkollat në gjuhën
shqipe dhe ndaj kërkesave tjera, në
kundërshtim me përcaktimet e Ku-
shtetutës e ligjeve, ndërsa të sh-
prehura përmes reagimeve nga ana
e prindërve e arsimtarëve të kombë-
sisë shqiptare, nuk duhet parë si
kërkesa të cilat parashtrohen për
shkak cenimit e të drejtave e lirive
kushtetuese, por si një raport ndaj
Republikës së Maqedonisë, i sh-
prehur me mosrespektim të shtetit
juridik e parimeve kushtetuese e
ligjore, nga ku buron çështja për
lojalitetin e tyre si qytetar të Repu-
blikës së Maqedonisë, ministër Dr.
Dimitar Dimitrov”.

DOKUMENTE EKSKLUZIVE

Si i vlerësonte
kërkesat 
e shqiptarëve 
ministri Dimitrov

Udhëheqja e atëhershme politike maqedonase, kërkesat e shqiptarëve, jo që nuk i pa të arsyeshme t’i pranojë, por madje të njëjtat i
vlerësoi si “tendencioze” e të papranueshme, me arsyetimin se të njëjtat “bien ndesh me parimet kushtetuese e ligjore”. Një konstatim i tillë,
erdhi edhe nga Ministria e Arsimit dhe Kulturës Fizike të RS të Maqedonisë, e cila përmes shkresës me Nr. 10-1086/2, nënshkruar më 3
qershor 1991 nga ministri Dimitar Dimitrov, njoftonte Qeverinë e RS të Maqedonisë, për mendimin e saj rreth kërkesave e peticioneve të
shumta të popullsisë shqiptare
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Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – teksti i pastruar (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë nr. 167/2015), shënim nr. 12-10173/1 të datës 12.12.2017 nga Ministria e Arsimit dhe 
Shkencës dhe Vendimit nr. 02-86/2 të datës 13.12.2017, Drejtori i SHMSH për arsim dhe rehabilitim “Iskra” – Shtip 
publikon  

SHPALLJE 
Për themelimin e marrëdhënies së punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/2018 për vendet e punës në vijim: 

 
1. Një mësimdhënës për lëndët nga Drejtimi i tekstilit dhe lëkurës për kohë të caktuar – 20 orë – (zëvendësim për 

drejtorin); 
2. Mësimdhënës për Sport dhe aktivitete sportive për kohë të caktuar – 4 orë;  
3. Mësimdhënës për Art figurativ për kohë të caktuar – 4 orë; 
4. Mësimdhënës për Edukatë muzikore për kohë të caktuar – 4 orë; 
5. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase për kohë të caktuar – 20 orë 
6. Vendi i punës defektolog – bashkëpunëtor profesional (2) persona, Orari i punës 40 orë; 

Mësimdhënësi me numër rendor 1 është me 20 orë mësimore (gjegjësisht 40 orë në javë), pesë ditë pune gjatë javës. 
Shuma e neto pagesës bazë mujore është 23.500,00 den. Orari i punës së mësimdhënësve: në ndërrimin e parë prej 
08:00 deri më 13:10, ndërsa në ndërrimin e dytë prej 13:30 deri më 18:35. 
Mësimdhënësit me numër rendor 2, 3 dhe 4 janë me 4 orë mësimore (gjegjësisht 8 orë pune në javë), një ditë pune 
gjatë javës. Shuma e neto pagesës bazë mujore është 4.200,00 den. 
Mësimdhënësi me numër rendor 5 është me 20 orë mësimore (gjegjësisht 40 orë në javë), pesë ditë pune gjatë javës. 
Shuma e neto pagesës bazë mujore është 23.500,00 den. Orari i punës së mësimdhënësve: në ndërrimin e parë prej 
08:00 deri më 13:10, ndërsa në ndërrimin e dytë prej 13:30 deri më 18:35. 
Bashkëpunëtorët profesional – defektologët me numër rendor 6 janë me orar pune prej 40 orë pune, pesë ditë pune 
gjatë javës. Shuma e neto pagesës bazë është 23.500 denarë. Orari i punës së defektologëve: në ndërrimin e I – prej 
ora 07:30 deri në ora 15:30, ndërsa në ndërrimin e dytë prej ora 11:00 deri në ora 19:00.    
Kandidatët pranohen për kohë të caktuar deri më 31.08.2017. 
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet të plotësojnë edhe 
kushtet e posaçme me nenin 59 të Ligjit për arsim të mesëm. 
Dokumentet e nevojshme: 
Fletëparaqitje, biografi profesionale (CV) Diplomë për studime përkatëse të mbaruara të fakultetit – në pajtim me 
normativin për kuadër mësimor, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, certifikatë të shtetësisë origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter, Certifikatë për përgatitje pedagogjike, psikologjike dhe metodike të arritura në institucione të 
akredituara për arsim sipëror, Certifikatë për provim të dhënë profesional nëse posedojnë. 
Në shpallje mund të marrin pjesë – aplikojnë kandidatët të cilët nuk kanë të dhënë provimin profesional ose nuk kanë 
arritur derikualifikimin, por zgjedhja e këtyre kandidatëve do të realizohet edhe nëse në këtë shpallje nuk paraqiten 
numër i mjaftueshëm me provim të dhënë profesional dhe përgatitjen e theksuar.  
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e ardhshme e ditës së publikimit, ndërsa zgjedhja e kandidatëve do të 
realizohet 10 ditë pas përfundimit të shpalljes.  
Dokumentet dorëzohen deri tek Komisioni i konkursit të SHMSH “Iskra”, Ribnik – 14 Shtip, ose në arkivin e shkollës.  
    
Personi për kontakt Marjan Arsov me numër telefoni 078-474-075  
Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh.  

SHMSH Isktra – Shtip 
 

               Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/05) dhe nenit 82 të 
Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08 ) dhe pëlqimit dhe pasqyrës nga MASH nr. 12-11211/3 të 
datës 05.12.2017, SHFK “Kuzman Josifovski – Pitu”, Kisella Vodë, Shkup publikon  
 

SHPALLJE 
Për punësim të personave për kohë të caktuar të punës – financim i vjetër për mësimin në gjuhën maqedonase për 

vitin shkollor 2017/2018 
                                     

1. Mësimdhënës të gjuhës dhe kulturës së vllehve – një (1) realizues, me fakultet pedagogjik – mësimi klasor 
ose fakultet filozofik – pedagogji, me fond jo të plotë prej 3 orëve mësimore por jo më gjatë se 31.08.2018. 
Neto pagesë 3.004,00 denarë. 

2. Mësimdhënës të mësimit klasor – një (1) realizues, me fakultet pedagogjik – mësim klasor ose fakultet 
filozofik – pedagogji, me fond të plotë prej 20 orëve mësimore si zëvendësim për vendin e punës – drejtor 
për kohëzgjatje të funksionit por jo më gjatë se deri më 31.08.2018. Neto pagesë 20.640,00 denarë. 

3. Mësimdhënës të etikës – një (1) realizues, me fakultet filozofik, me fond jo të plotë prej 7 orëve mësimore, 
por jo më gjatë se deri më 31.08.2018. Neto pagesë 4.358,00 denarë. 

4. Mësimdhënës të gjuhës angleze – dy (1) realizues me fakultet filologjik – gjuhë dhe letërsi angleze me fond 
të plotë prej 20 orë mësimore, por jo më gjatë se deri më 31.08.2018. Neto pagesa 20.640,00 denarë. 

5. Mësimdhënës të gjuhës angleze – një (1) realizues me fakultet filologjik – gjuhë dhe letërsi angleze dhe 
arsim shtesë defektologjik, me fond jo të plotë, gjegjësisht 9 orë mësimore, por jo më gjatë se deri më 
31.08.2018. Neto pagesa 9.222,00 denarë.  

6. Mësimdhënës të gjuhës gjermane  - një (1) realizues me fakultet filologjik – gjuhë gjermane, me fond të 
plotë prej 20 orë mësimore, por jo më gjatë se deri më 31.08.2018. Neto pagesa 20.640,00 denarë. 

7. Mësimdhënës të shkencave natyrore - (1) realizues, me fakultet matematiko-natyror, drejtimi kimi, me fond 
jo të plotë prej 6 orëve mësimore, por jo më gjatë se deri më 31.08.2018. Neto pagesë 6,008,00 denarë. 

Krahas kushteve të përgjithshme të LMP, kandidatët të kenë arsim përkatës, të përmbushin kushtet e posaçme nga 
neni 80 të Ligjit për arsim fillor. 
Orari ditor është 8 orë. 
Orari javor i punës është 40 orë pune, të shpërndara në 5 ditë të punës gjatë një jave. 
Neto pagesës themelore i shtohet shtesë e punës së kaluar prej 0,5% për çdo vit të kaluar dhe shtesë për kujdestar të 
klasës. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve nga përfundimi i shpalljes. 
Shpallja zgjatë 5 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentacioni i kompletuar parashtrohet deri më SHFK “Kuzman Josifovski – Pitu” Kisella Vodë, Shkup, rr. 
Ognjan Prica nr. 2, tel. 02 / 3165-365 çdo ditë pune prej ora 08.00 deri më 12.00 . 

                                                                    SHFK “Kuzman Josifovski – Pitu”  
                                                                                       Shkup 

Në bazë të nenit 64, ndërsa në lidhje me nenin 131 të Ligjit për arsim sipëror (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 
99/09, 115/10, 17/11, 123/12, 15/13 dhe 24/13) dhe nenit 223 të Statutit të Universitetit “Sv. Kliment Ohridski” – Manastir, në pajtim me 
Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, mësimor, shkencor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues të Universitetit “Sv. Kliment Ohridski” – Manastir, dhe vendimeve të Këshillit mësimor me nr. 08-653/3 të datës 
29.11.2017, 08-677/4 të datës 07.12.2017 dhe 08-677/8 të datës 07.12.2017, Drejtori i Shkollës së lartë mjekësore – Manastir, publikon: 

KONKURS 
Për zgjedhje të mësimdhënësve në të gjitha titujt mësimor dhe  
mësimor-shkencor për sferat mësimore-shkencore  në vijim:  

 
Fusha shkencore: Medicina klinike  (3.02)  
Sfera shkencore: Oftalmologjia - (30219)       1 (një) realizues               
 

Fusha shkencore: Motër medicinale (3.05)  
Sfera shkencore: Higjiena  - (30500)        1 (një) realizues 
 

Fusha shkencore: Motër medicinale (3.05)  
Sfera shkencore: Të tjera (Gjendjet urgjente në medicinë) - (30511)     1 (një) realizues 
 

Fusha shkencore: Arsim (5.05)  
Sfera shkencore: Defektologji - (50521)       1 (një) realizues 
 

Fusha shkencore: Medicina klinike  (3.02)  
Sfera shkencore: Mjekësia fizikale dhe rehabilitimi - (30204)     1 (një) realizues 
 

Fusha shkencore: Shkencat fundamentale mjekësore (3.01)  
Sfera shkencore: Kineziologjia - (30105)       1 (një) realizues 
 

Kriteret për zgjedhje: 
1. Për kandidatët gjatë zgjedhjes do të zbatohen kriteret për zgjedhje në tituj mësimor nga nenet 124, 125 dhe 128 të Ligjit për arsim 
sipëror (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 123/12, 15/13 dhe 24/13), neni 223 të Statusit të 
Universitetit “Sv. Klient Ohridski” – Manastir dhe nenet 3, 7, 8, 9 dhe 13 nga Rregullorja për kriteret dhe procedura për zgjedhje në titujt 
mësimor-shkencor, mësimor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues të Universitetit “Sv. Kliment Ohridski” – Manastir dhe 
Vendimit të Këshillit të mësimdhënësve. 
2. Kandidatët do të zgjidhen në afatet të cilët janë të definuar në nenin 133 dhe 134 nga  Ligji për arsim të lartë ( Gazeta Zyrtare e RM nr. 
35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 123/12, 15/13 dhe 24/13).  
3. Kandidatët pjesëmarrës në konkurs duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të posaçme të parapara në Ligjin për arsim sipëror dhe 
Ligjin për marrëdhënie pune. 
Kandidatët për pjesëmarrje në konkurs duhet të dorëzojnë: 
- Fletëparaqitje; 
- Biografi të shkurtër: 
- Diplomë për arsim të mbaruar origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
- Listë e punimeve të publikuara dhe nga një kopje prej tyre; 
- Certifikatë të lindjes; 
- Vërtetim shtetësie; 
Dokumentet e nevojshme kandidatët duhet t’ i dorëzojnë në afat prej 8 (tetë) ditësh nga dita e shpalljes së konkursit, deri Shkollës së lartë 
mjekësore-Manastir rr. “ Vasko Karangelevski” p.n.  me shënim “Për konkurs për zgjedhje të mësimdhënësve”.  
Kandidatët në CD të dorëzojnë Biografi të shkurtë dhe Listë të punimeve të publikuara 
Dokumentet që janë të pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit, nuk do të shqyrtohen. 

SHKOLLË I LARTË MJEKËSORE MANASTIR 

Në bazë të nenit 80,81 dhe 82 të ligjit për arsim fillore ( Gazeta zyrtare e RM nr. 103/08, 33/10, 116/10, 18/11 dhe 100/12 ) nenit 
22,23,24,25,26 dhe 27 të Ligjit për marrëdhënie pune –teksti i spastruar ( Gazeta zyrtare e RM nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09, 50/50, 124/10, 47/11, 11/12dhe 39/12 ) Marrëveshjes kolektive për arsim fillor nga 2 dhjetor 2008 neni 6,7,8 dhe 9, si dhe 
Pëlqimit nga Ministria e Arsimit dhe shkencës me nr. 12-10813/3 nga data 25.11.2017, shkolla fillore komunale ”Asdreni” fsh. 
Gllogjë komuna e Tearcës, shpall:   

K O N K U R S 
Për plotësimin e vendeve të punës me kohë të caktuar me mësim në gjuhën shqipe për vitin shkollorë 

2017 /2018 
1. Psikolog me 40 orë                                                                                1 punëtor 
2. Arsimtar për gjuhë angleze me 20 orë mësimi                                      1 punëtor 
3. Arsimtar për gjuhë frënge me 16 orë mësimi                                        1 punëtor 
4. Arsimtar nga gjeografia me 16 orë mësimi                                           1 punëtor 
5. Arsimtar nga historia me 16 orë mësimi                                               1 punëtor 
6. Arsimtar nga kultura qytetare me 4 orë mësimi                                    1 punëtor 
7. Arsimtar për gjuhë maqedone me 8 orë mësimi                                    1 punëtor 
8. Arsimtar nga edukimi i ambientit 4 orë mësimi                                    1 punëtor 
9. Arsimtar nga informatika me 6 orë  mësimi                                          1 punëtor 
10. Arsimtar nga përparim shëndeti 4 orë mësimi                                       1 punëtor 
11. Arsimtar nga etika me 2 orë mësimi                                                      1 punëtor 
12. Arsimtar nga etika e religjioneve me 4 orë mësimi                               1 punëtor 
13. Arsimtar nga inovacioni   me 2 orë mësimi                                           1 punëtor 
14. Arsimtar nga shkenca natyrore  me 6 orë  mësimi                                 1 punëtor 
15. Arsimtar nga arsimi fizik dhe shëndetësor  me 6 orë mësimi                1 punëtor 
16. Arsimtar nga sporti zgjedhorë   me 2 orë mësimi                                  1 punëtor 
17.  Arsimtar grup klasorë me 20 orë mësimi                                              1 punëtor 
18. Arsimtar nga arti figurativ me 16 orë mësimi                                        1 punëtor 
Vendet e shpallura janë me kohë të caktuar më së voni deri më 31.08.2018. 
- Neto rroga mujore për të punësuarit me orar të plotë pune është 20.457.00 denarë, rroga për vendet e punës me fond më të 

vogël të orëve mësimore do të paguhet në varësi të numrit të orëve mësimore të cilat i zhvillon arsimtari. 
- Kandidatët përveç kushteve të përgjithshme nga ligji për marrëdhënie pune, duhet të plotësojnë edhe kushtet e veçanta nga 

ligji për arsim fillorë..  
- Kandidatët të cilët për herë të parë punësohen në shkollën fillore komunale janë praktikantë në pajtim me nenin 56,57 nga 

Ligji për marrëdhënie pune dhe nenin 85 nga Ligji për arsim fillorë Gazeta Zyrtare e R.M. 
Kushtet të cilat duhet ti plotësojnë kandidatët : 

1. Të jenë shtetas të RM, 
2. Diplomë për arsimimin e kryer, 
3. Certifikatë se nuk gjendet nën hetime, 
4. Certifikatë mjekësore. 

Dokumentet e kompletuara të dërgohen në adresën e : Sh.f.k "Asdreni" f. Gllogjë Komuna e Tearcës. 
Konkursi është i shpallur 5 ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditorë dhe në agjencia për punësim, ndërsa zgjedhja e 
kandidatëve do të bëhet më së voni deri  më 28.12.2017. 
Nr. pr. 0401-224/1                                                                                          D R E J T O R I, 
15.12.2017                                                                                                               Naser Nuhii 

 

nr. 10-473/7 
 06.12. 2017. 

Dibër 
 
Në bazë të nenit 35 paragrafi 3 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz. zyrtare e RM nr. 
199/14, 44/15, 193/15, 31/16  163/16), Kryetari i Komunës së Dibrës shpall këtë: 

 
L  A  J  M  Ë  R  I  M 

 
           Lajmërohen të gjithë qytetarët dhe personat juridik, se Komuna Dibër organizon prezantim dhe 
anketë publike për Propozim “PAU për formimin e PN 1.1.1, PN 1.1.2 dhe PN 1.1.3 V2 Shëndetësi 
dhe mbrojtje sociale, nga PUJVP për KOMPLEKSIN e banjave Kosovrast VQ BANJA KK 
KOSOVRAST i P”, me sipërfaqe prej 5,03 ha, me këta kufij: 
      - Veri lindje: Aksi i përroit të rregulluar; 
      - Jug lindje: Vija rregulluese e Liqenit të Dibrës; 
      - Jug perëndim: Aksi i përroit të rregulluar (përroi i banjës; 
     - Veri perëndim: Rrethoja ekzistuese e kompleksit të banjave, vazhdon në veri në pjesë të PK nr. 874 
me gjatësi 33m, vazhdon në lindje dhe pret PK nr. 879 dhe PK nr. 877 deri te aksi i përroit. 
           Propozim Plani do të ekspozohet në ambientet e Komunës Dibër. Anketa publike do të zgjasë 5 
ditë pune, gjegjësisht prej më datë 21.12.2017 deri më datë 28.12.2017 (nga ora 800 deri më 1600). Në 
këtë afat kohor qytetarët dhe personat juridik të interesuar nga territori konkret i përfshirë me Plan mund 
të paraqesin vërejtje, propozime dhe mendime deri te organizatori i anketës publike duke plotësuar dhe 
dorëzuar fletë anketë në  formë të shkruar ose formë elektronike përmes sistemit e-urbanizëm. 
           Prezantimi publik profesional për Propozim planin do të mbahet me dt. 25.12.2017  në ora 13.00, 
në hapësirat e Komunës Dibër, respektivisht në sallën e Këshillit të Komunës së Dibrës, rr. “8 Shtatori” 
nr. 72. 

  -  Kryetar 
Ruzhdi Lata

 NJËSIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL 
KOMUNA DIBËR 

KRYETARI 

 

 
     
     
 
 
 
 
 
 
 

Nr. ________________  Data: 13.12.2017  
 

LAJMËRIM  
 Informohen qytetarët dhe personat e interesuar për Propozim Planin urbanistik jashtë vendbanimit për 
kompleks ekonomik me përmbajtje shoqëruese, KK Nagoriçan i Ri, Komuna Nagoriçan i Vjetër, se Kryetari i 
Komunës Nagoriçan i Vjetër ka sjellë Vendim për organizim për: 

ANKETË PUBLIKE  
 Informohen qytetarët e Komunës Nagoriçan i Vjetër se në periudhën prej më 15.12.2017 deri më 28.12.2017 
organizohet anketë publike në lidhje me Propozim plan in urbanistik jashtë vendbanimit për kompleks ekonomik me  
përmbajtje shoqëruese, KK Nagoriçan i Ri, Komuna Nagoriçan i Vjetër. 
 Shtojcat grafike dhe tekstuale në lidhje me Propozim planin e PPUJV do të ekspozohet në ndërtesën e komunës në 
tabelën për shpallje në Nagoriçan të Vjetër.  

Anketa publike organizohet në lidhje me Propozim plan in urbanistik jashtë vendbanimit për kompleks ekonomik me  
përmbajtje shoqëruese, KK Nagoriçan i Ri, Komuna Nagoriçan i Vjetër me vëllim të planit është PN 1.1 me sipërfaqe 
prej 45635,53 m2. 

Kufijtë e vëllimit janë parcelat katastrale në vijim: PK 5181/3 (  ), 4367/1, PK 4366/3, PK 4366/1, PK 4365/3, 
PK 4374, PK 4376, PK 4377, PK 4378 dhe rruga lokale (rruga e vjetër rajonale Kumanovë – Kriva Pallankë). 
 Gjatë kohëzgjatjes së anketës publike subjektet e interesuara fizike dhe juridike, informacionet më të hollësishme 
mund t’i marrin në Komunën e Nagoriçanit të Vjetër, Departamenti për punë komunale, urbanizëm dhe mbrojtje të mjedisit 
jetësor. 
 Gjatë anketës publike propozime ose vërejtje të tyre mund të parashtrojnë të gjitha subjektet e interesuara fizike dhe 
juridike në listat anketuese. Listat anketuese mund të dorëzohen në Arkivin e Njësisë për vetëqeverisje lokale të Komunës 
Nagoriçan i Vjetër. 

 DHE PREZANTIM PUBLIK  
 1. Më 22.12.2017 në ora 11 në lokalet e Komunës Nagoriçan i Vjetër Propozim plan in urbanistik jashtë vendbanimit 
për kompleks ekonomik me  përmbajtje shoqëruese, KK Nagoriçan i Ri, Komuna Nagoriçan i Vjetër me vëllim të planit 
prej 45635,53 m2, do të mbahet prezantim publik. 
 
Përpiloi: Mirosllav Sllavkovski  
Kontrollon: Sasha Kuzmanoviq                         Kryetari i komunës  

                                                                                                                                                Zhaklina Jovanovska  

KOMUNA NAGORIÇAN I VJETËR  
1303 Nagoriçan i Vjetër Tel/fax. +389(0)31/495-333 

E-mail: stnagor@yahoo.com   kontakt@stn.gov.mk 
www.stn.gov.mk 

 

Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi, Shkup  me sipërfaqe
prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi. Kontakt telefoni 072/643 093
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Bujar KURTAJ

Shkup, 14 dhjetor – Federata e Atletikës
së Maqedonisë ka shpallur më të mirët
në sportin e atletikës për vitin 2017 edhe
atë në kategorinë atlete dhe atlete, traj-
ner, rekorder të ri kontribuues në spor-
tin e atletikës. Ndryshe, atletja më e
mirë në Maqedoni, shqiptarja Drita

Islami është shpall më e mira për vitin
2017 në kategorinë e seniorëve. Për ga-
ruesen e klubit të Atletikës “Rabotniçki”
kjo është hera e shtatë që fiton këtë
çmim. “Atletja më e suksesshme e vitit
2017 për të shtatën herë radhazi. Falën-
deroj të gjithë për mbështetjen”, ka shk-
ruar në profilin e saj zyrtar menjëherë
pas marrjes së çmimit Drita Islami. Kur
jemi te Drita Islami, ajo morri çmimin
edhe për shënimin e rekordit të ri, ku në
400 metra në kategorinë e seniorëve
theu rekordin e saj personal në vitin
2016 me kohë prej 59.33. Derisa, atletja
e talentuar Irma Hajdari (2004) nga
Klubi i Atletikës “Liria” është shpallur
më e mira në kategorinë pionier të rinj,
ndërsa në anën tjetër, Berkan Emini

(2002) nga KA “Liria” është sh-
pallur më i miri në kategorinë
e pionierëve. Ndryshe, Emini
gjithashtu ka shënuar rekord
të ri në 800 metra duke i kaluar
për 2:01.68 dhe duke e thyer
rekordin e Zoran Donevskit dhe
Dane Jakimovskit nga viti 1980
dhe 1997. Emini gjithashtu ka thyer
edhe rekordin e Zoran Donevskit
në 600 metra, ku në Ditën botërore
të atletikës shtegun e 600 metrave
e kaloi për 1.27.17. Ndërkohë, traj-
neri më i mirë u shpall Aleksan-
dra Vojneska Zikova nga KA “Ra-
botniçki”, kurse trajner më i mirë
ekipor u shpall Filip Kolevski nga KA
“Kumanovo”. 

FEDERATA E ATLETIKËS SHPALL MË TË MIRËT

• Berkan Emini (majtas) dhe Irma Hajdari 

Atletja më e mirë në
Maqedoni, shqiptarja
Drita Islami është
shpall më e mira për
vitin 2017 në kategorinë
e senidorëve, atletja e
talentuar Irma Hajdari
(2004) nga Klubi i
Atletikës “Liria” është
shpallur më e mira në
kategorinë pionier të
rinj, ndërsa në anën
tjetër, Berkan Emini
(2002) nga KA “Liria”
është shpallur më i miri
në kategorinë e
pionierëve

Koha

Zv.trajneri i Flamurtarit, Jeton
Beqiri, është dënuar me tetë nde-
shje, një vendim që e ka zhgënjyer
shumë shqiptarin nga Tetova, i cili
është krahu i djathtë i Shpëtim Du-
ros. I kontaktuar nga “Panorama
Sport”, Beqiri nuk ka pranuar që të

prononcohet për këtë çështje, por
pas ndeshjes me Vllazninë ai u sh-
faq i shqetësuar, ndërsa tregoi edhe
bisedën që pati me arbitrin. “Gjy-
sma e shqiptarëve janë akoma me
Enver Hoxhën. Një pjesë e vogël
janë me Ramën, ndërsa më të

shumtit janë me Enverin. Çfarë
bëhet kështu! Çfarë janë këta gjyq-
tarë ordinerë. Jam i skandalizuar.
Unë as protestova dhe as ofendova.
Ai më tha që unë protestova dhe
për këtë më paska nxjerrë jashtë”,
pat thënë Beqiri 5 ditë më parë.

Islami, Hajdari e Emini, 
më të mirët për vitin 2017

Futbolli
nuk është 
i lehtë
ashtu siç
mendojnë
të tjerët
Adnan Januzaj ka dhënë një in-
tervistë për të përditshmen ka-
talonase, “Mundo Deportivo”, ku
ka folur jetën e tij në Real Sosie-
dad dhe përshtatjen e tij në La
Liga. Januzaj ka thënë se të
gjithë mendojnë se futbolli
është i lehtë, por në fakt nuk
është ashtu. Ai thotë se arsye
për këtë është jetesa larg fa-
miljes. “Babai im është këtu me
mua, ndërsa nënë vjen disa
herë. Më pëlqen të jem në shtë-
pi me familje”, tha fillimisht Ja-
nuzaj. “A ju mungon familja?
Natyrisht, ne kemi vetëm një
baba dhe një nënë. Është nor-
male. Njerëzit mendojnë se fut-
bolli është i lehtë, por nuk është.
Ju duhet të sakrifikoni shumë
gjëra”, vazhdoi ai. Januzaj po
ashtu e pranoi se La Liga po i
përshtatet shumë për shkak të
aftësive të tij dhe po ndjehet
shumë mirë në Sosiedad.

FSHF dënon rëndë Beqirin

Eklent Kaçi po shkruan me germa të arta historinë
e sportit shqiptar të Bilardos. I riu kurbinas mori
pjesë në Botërorin e Bilardos në Disiplinën 9-Ball
dhe paraqitja e tij ka qenë mbresëlënëse. Kaçi sot
ka tifozë në mbarë Botën dhe shumë janë “nguli-

tur” duke ndjekur paraqitjet e tij dhe kanë
festuar jo pak fitore, plot gjatë, deri

kur bilardisti shqiptar u ndal
në gjysmëfinale. Ishte

vetëm një ndeshje
larg për të luftuar

për titullin Botëror, por është shumë i ri, në janar
bën 19 vjeç. Kaçi kaloi pa probleme deri në gjysmë-
finale, madje mposhti spanjollin David Alkaide 11-
4 (deri para një muaji ishte numri një në renditjen
e përgjithshme të Eurotureve). Dje Kaçi tentoi fina-
len, por filipinasi Roland Garcia zhvilloi një nde-
shje shumë të mirë dhe në fund triumfoi 11-6. Ven-
di i tretë në botë për bilardistin shqiptar, një rekord
për bilardon shqiptare dhe padyshim një arritje e
rëndësishme për Kaçin, që synim ka të bëhet num-
ri një në botë. Deri më tani është në rrugë të mbarë. 

KAÇI I TRETI NË BOTË
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Paulo Dybala është tani i
panjohur, të gjithë e kanë
vënë re. Në sezonin e parë te

Juventusi, ish-lojtari i Palermos e
befasoi Italinë me paraqitje dhe
gola prej kampioni dhe jo duke
vuajtur nga presioni i ekipit të
madh. Vitin e kaluar erdhi lëndimi
dhe pastaj rikthimi i madh në pje-
sën e dytë të sezonit. Sot, viti i tretë
me bardhezinjtë, ka ardhur pe-
riudha më e komplikuar për argjen-
tinasin. Ndoshta Dybala ka hum-
bur pakujdesinë dhe
pamëshirshmërinë e shëndoshë të
djalit që arriti te Juventusi. Sot
argjentinasi është njeriu që duhet të
sjellë suksese, gola, fitore. Siç dësh-
mohet nga “Tuttosport”, do të ki-
shim një bllokim karakteri në bazë
të krizës së tij. Dhe jepen jo vetëm
disa fakte ekstra futbollistike. 

Le të kthehemi për një moment
prapa, në fillim të sezonit: midis
gushtit dhe shtatorit, Paulo Dyba-
la ishte thjesht shkatërrues, duke
tërhequr ekipin drejt titullit në Se-
ria A me gola dhe shumë perfor-
manca bindëse. Edhe krahasimi

me Messin ndoshta ka ngjallur
krizën e argjentinasit. Pas shëni-
mit të një shpërthimi, problemet
mbërritën më pas. Arsyeja e parë
është sigurisht për shkak të një for-
ce mendore, që nuk është ende e
fortë, e cila nuk është zhvilluar nga
Paulo. Ankthi i performancës, si-
domos pas dy penalltive të gabua-
ra kundër Lacios dhe Atalantas, e
ka futur argjentinasin në një tunel
dhe tani është e vështirë të dilet
prej tij. Arsyeja e dytë është prania
e hijeve të rënda të Leo Messit. Si fi-
zike, ashtu edhe abstrakte. Në
Argjentinë, Dybala ka kuptuar se
ai mund të jetë vetëm zëvendës i
“La Pulga”, siç konfirmohet nga
Sampaoli, duke iu dhënë një rol si
aktor mbështetës, një situatë që
lojtari e urren, pasi ai ka nevojë për
shumë besim. Por, është gjithash-
tu një prani abstrakte, siç u për-
mend. Pas një serie të performan-
cave të mira (ndodhi vitin e kaluar),
Dybala krahasohet me Messin dhe
sigurisht nuk është një peshë e
lehtë për një lojtar 24-vjeçar, i cili fi-
zikisht duhet të ketë momentet e

tij të rënies. Për të
gjitha këto u shtua
edhe thirrja e Pavel
Nedved, i cili dëshi-
ronte të nxiste publiki-
sht djaloshin, por
duke rritur edhe më
shumë vëmendjen
ndaj tij. Me pak fjalë,
ekziston vetëm një
mënyrë për t’ia dalë kë-
saj situate: punë më
shumë, siç rekoman-
dohet nga zëvendëspre-
sidenti i Juventusit dhe
rizbulimi i golave në
kampionat, çka, si
gjithmonë, i zhbllokon
sulmuesit më shumë
se çdo gjë tjetër.

Sot, viti i tretë me bardhezinjtë, ka ardhur periudha
më e komplikuar për argjentinasin. Ndoshta Dybala
ka humbur pakujdesinë dhe pamëshirshmërinë e
shëndoshë të djalit që arriti te Juventusi. Sot argjentinasi
është njeriu që duhet të sjellë suksese, gola, fitore. Siç
dëshmohet nga “Tuttosport”, do të kishim një bllokim karakteri në
bazë të krizës së tij. Dhe jepen jo vetëm disa fakte ekstra futbollistike
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Në bazë të nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e RM” nr.54/2013) SHFK 
“Sando Masev”, Strumicë, shpall  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
 
          Për punësimin e punëtorëve në vendet e punës në vijim për vitin shkollor 
2017/2018: 

- Arsimtar i informatikës, 18 orë mësimore, me orar të punës së njëhershme, rroga bazë – 
18.731,00 denarë.  

- Arsimtar i mësimit klasor, - 3 persona orar të plotë të punës, me orar të punës së 
njëhershme, rroga bazë – 22.112,00 denarë  

- Arsimtar i etikës së religjioneve, 6 orë mësimore, me orar të punës së njëhershme, rroga 
bazë – 6.370,00 denarë. 

- Arsimtar i arsimit fizik dhe shëndetësor, 9 orë mësimore, me orar të punës së njëhershme, 
rroga bazë – 9.569,00 denarë. 

Përpos kushteve të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidati duhet të i plotëson 
edhe kushtet e posaçme të parapara në nenin 80 nga Ligji për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e 
RM” nr. 103/2008): 
      -   të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë, 
      -   të kenë arsim përkatës, 
      -   të njohin gjuhën maqedone dhe shkrimin e saj cirilik dhe 
      - të kenë të dhënë provimin profesional për arsimtar, gjegjësisht bashkëpunëtorë 
profesional. 
           Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë pune, nga dita e publikimit. 
           Zgjedhja do të kryhet në afat prej 45 ditë, nga dita e përfundimit të shpalljes.  
           Kërkesat me dokumentet e nevojshme, dorëzohen deri në objektin e shkollës. 

                                                                                           Drejtor, , 
                                                                                      Dragica Spasova  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare nr. 167/2015 ), nenit 80 dhe 82 të Ligjit për 
arsim fillor (Gazeta Zyrtare nr. 103/08), SHFK “Partenija Zografski”, Kisella Vodë – Shkup publikon:  

 
SHPALLJE 

Për vende të lira të punës për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2018 për mësimin në gjuhën maqedonase 
 

1. Dy (2) mësimdhënës për mësim klasor me orar të plotë të punës – neto pagesa 20.639,00 denarë;  
2. Një (1) mësimdhënës për arsim teknik me 9 orë mësimore – neto pagesa 9.287,00 denarë; 
3. Një (1) bibliotekist me 4 orë mësimore – neto pagesa 4.128,00 denarë; 
4. Një (1) mësimdhënës të gjuhës gjermane me 18 orë mësimore – neto pagesa 18.575,00 denarë; 
5. Një (1) mësimdhënës të edukatës muzikore  - 9 orë mësimore , kor 3 orë mësimore dhe orkestër 3 orë 

mësimore  - neto pagesa 15.479,00 denarë; 
6. Një mësimdhënës të kimisë - 8 orë mësimore, 2 orë mësimore shkenca natyrore – neto pagesa 10.319,00 

denarë . 
               Orari i punës së mësimdhënësve është me dy ndërrime edhe atë: ndërrimi i parë prej ora 8,00 dhe ndërrimi i 
dytë prej ora 12,00 dhe përfundon sipas numrit të orëve në pajtim me Orarin e orëve për vitin 2017/2018. 
             Kandidatët nga pika: 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie 
pune, duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për arsim fillor edhe duhet të parashtrojnë: 

- Lutje dhe CV  
- Dëshmi për arsim të mbaruar sipëror (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
- Certifikatë të shtetësisë (kopje) 
- Të njohin gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik  

                
               Afati për paraqitje është pesë (5 ) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. 
                Zgjedhja e kandidatëve pas shpalljes së publikuar do të realizohet në afat prej 30 (tridhjetë) ditëve pas 
kalimit të afatit për paraqitje. 
              Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri në SHFK “Partenija Zografski” rr. 
“Dositej Obradoviq” nr. 18, Kisella Vodë – Shkup personalisht ose përmes postës. Numri i tel. 2770-719 
          Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh. 

                                                       SHFK “Partenija Zografski” – Shkup  

KA ARDHUR PERIUDHA MË E KOMPLIKUAR PËR ARGJENTINASIN

Arsyeja e dytë është prania e hijeve të rënda të Leo Messit.
Si fizike, ashtu edhe abstrakte. Në Argjentinë, Dybala ka
kuptuar se ai mund të jetë vetëm zëvendës i “La Pulga”, siç
konfirmohet nga Sampaoli, duke iu dhënë një rol si aktor
mbështetës, një situatë që lojtari e urren, pasi ai ka nevojë
për shumë besim

Dybala është tani 
i panjohur!

Riberi
regjistron
një rekord
të ri 
Frank Riberi ka regjistruar një
rekord të ri me Bajern e Mu-
nihut në ndeshjen e kampiona-
tit kundër Koln. Mesfushori
Francez është bërë lojtari jo-
gjerman me më shumë para-
qitje në historinë e klubit bava-
rez. Për lojtarin 34-vjeçar
takimi i së mërkurës ndaj Kol-
nit, ishte sfida 366 me fanellën
e skuadrës gjermane në të
gjitha ndeshjet. Këtë rekord më
parë e mbante boshnjaku Ha-
san Salihamixhiç. Francezi luan
prej më shumë se 10 vjetësh
me kampionët në fuqi të Bun-
desligës, me të cilët ka shënuar
112 gola në të gjitha kompeti-
cionet dhe fituar plot 7 tituj
kampion.

Publicitet



Sipas “Daily Mail”, Arsen Ven-
ger ka konfirmuar këtë javë se
ekipi i tij është ende duke u
përpjekur për ta bindur lojta-
rin të qëndrojë në “Emirates”,
por turko-gjermani e ka refu-
zuar propozimin e fundit të
klubit të Londrës, i cili ofron
235.000 sterlina në javë, ose
rreth 267.000 euro në javë, që
do të thotë ndryshe 13.8 mi-
lionë euro në sezon. Por qëlli-
mi i Ozil duket se është rekordi
i tij i ardhshëm 300.000 sterli-
na në javë (341.000 euro), që
do të thotë se do të mbledhë
rreth 17.800.000 euro në vit.
Barcelona mbetet një pistë e
mundshme për Ozil, por klubi
katalanas ka prioritet marrjen
e Filip Kutinjo (Liverpul), për-
veçse të shtojë një tjetër brazi-
lian, Arthur (Gremio).
Ndërkohë, klubi tjetër që
ndjek hapat e mesfushorit-
sulmues është Mançester Ju-
najted. “Djajtë e Kuq”, që
duket i zhbilancuar në raport
me titullin në Premier Ligë,
duan të forcohen, të paktën
për të bërë mirë në Ligën e
Kampionëve. Dhe ideja e të
luajturit në “Old Trafford” e
josh më shumë Ozilin, i cili, si-
pas gazetës britanike, preferon
të kthehet nën urdhrat e Hoze
Murinjos, me të cilin ka pu-
nuar te Real Madridi.

21SPORT
Koha, e premte 15 dhjetor, 2017 

Kjo është një luftë e hapur
mes Milanit dhe Mino
Raiolës. Arsyeja për mo-

smarrëveshjen është edhe një herë
Gjianluigji Donnarumma, një pa-
suri që kuqezinjtë synojnë ta
mbrojnë nga ambiciet e supozuara
të menaxherit të tij. Lidhur me këtë
problem ka folur edhe Massimilia-
no Mirabelli, i intervistuar në zonën
e përzier, pas ndeshjes Milan-Vero-
na: “Ne nuk do ta marrim më qafë
Gjigion, sepse është një djalë i
madh. Kam biseduar me të një mi-
nutë më parë dhe nuk ka thënë
kurrë se dëshiron të largohet. Ndo-
shta ka disa zotërinj që dëshirojnë
të organizojnë diçka, por ne do të
mbrojmë Milanin. Ne nuk kemi ne-
vojë për të shitur askënd. Cilido loj-
tar që dëshiron të largohet duhet të
jetë i lirë nga kërkesat tona. Unë
nuk kam asnjë takim të planifikuar

me Raiola. Portieri ka një kontratë
deri në vitin 2021. Unë nuk kam
asgjë për t’i thënë Raiolës. Ne jemi
të vendosur për të mbrojtur Gjigio
dhe Milanin nga disa zotërinj, të
cilët janë duke u përpjekur për të

dëmtuar klubin tonë. Nëse dikush
përpiqet të prishë imazhin tonë, do
të mbrohemi në forumet e duhura”,
u shpreh Mirabelli. Sa i përket pre-
tendimeve të Raiolas se ndaj Don-
narummas ka pasur dhuna morale,

Mirabelli përgjigjet: “Unë nuk men-
doj se e kemi bërë ndonjëherë
diçka të tillë. Ne qeshim për këtë,
por nuk do të lejojmë asgjë të
ndodhë. Lojtari ishte shumë i lum-
tur të rinovonte kontratën dhe
është ende në të tilla pozita. Ne të
gjithë e dimë qëllimin e dikujt, ku
dëshiron të arrijë. Jemi më afër se
kurrë me Gjigio, sepse nuk kemi
ndërmend ta dorëzojmë atë. Nëse
dëshiron të largohet, duhet të na
lutet, por ai e do Milanin”, përfun-
doi Mirabelli. 

Zinedin Zidan nuk do t’i
kërkojë Real Madridit të nënshk-
ruajë me ndonjë sulmues në
merkaton e janarit, përkundër
magjisë së fundit të Karim Benze-
ma, që shtrihet në tri ndeshje.
Francezi ndërkombëtar tërhoqi
një boshllëk, pasi Real Madridi
erdhi nga disavantazhi për të
mposhtur Al Xhezira 2-1 në gjy-

smëfinalen e Botërorit të Klubeve,
të mërkurën. Benzema iu mun-
gonte shanseve të dukshme. Go-
lat nga anëtarët e tjerë të BBK,
Bejll dhe Ronaldo, e kthyen lojën
për kampionët spanjollë dhe
evropianë, duke rezervuar një
vend në finalen e Botërorit të Klu-
beve, në të cilën “Los Blancos” do
të përballen me Gremio. Ndërsa,

Real Madridi është i lidhur fort
me një lëvizje drejt Mauro Ikar-
dit, trajneri Zinedin Zidan ka
mohuar se do të kërkojë nga bor-
di i klubit për të ofruar një sul-
mues të ri, duke qenë se humbi
Kylian Mbappe në fillim të sezo-
nit. “Unë nuk do të kërkoj asnjë
përforcim, fare”, – tha Zidan pas fi-
tores së të mërkurës. 

ZIDAN NUK DO TË KËRKOJË NGA KLUBI SULMUES TË RI

Jam i lumtur me Benzeman
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MIRABELLI KUNDËR RAIOLËS

“Ne nuk do ta marrim më qafë Gjigion, sepse është një djalë i madh. Kam
biseduar me të një minutë më parë dhe nuk ka thënë kurrë se dëshiron të
largohet. Ndoshta ka disa zotërinj që dëshirojnë të organizojnë diçka, por
ne do të mbrojmë Milanin”, pohon Mirabelli

Lotët e Donnarummas dhe mbështetja e kapitenit Bonuçi

Gjigji Donnarumma përjetoi një natë të vështirë në
“San Siro”, të mërkurën, pasi tifozët e Milanit reaguan
karshi informatave të publikuara në Itali, ku është
thënë se Mino Raiola ka kërkuar për ta prishur
kontratën e portierit me klubin kuqezi për “dhunë
morale”. Tifozët treguan një baner në ndeshjen e
Kupës së Italisë kundër Veronas (3-0), në të cilin e
kritikonin atë, duke përmendur pagën e tij,
nënshkrimin e vëllait si “parazit” dhe i kërkonin të
largohet nga klubi. Të paktën, portieri italian u
mbështet nga bashkëlojtarët. Shembulli më i mirë i
kësaj ishte inkurajimi që donte t’i jepte Bonucci,
kapiteni kuqezi, përpara se të dilte në fushë, pas
pritjes armiqësore që iu rezervua nga tifozët.

Është një fëmijë, vetëm 18
vjeç. Ne duhet ta
falënderojmë për atë që po
bën. Gigio do të ketë gjithë
mbrojtjen time. Ndihem i
tmerruar në lidhje me atë që
ndodhi. Ai nuk e meriton atë
trajtim. Për fat të mirë kanë
qenë vetëm 9000 njerëz në
stadium, imagjinoni nëse
50.000 do ta kishin fyer atë

Xhenaro Gatuzo
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Ozil 
preferon
Mançesterin
prej Murinjos

Është një “show-man”, 
s’e lëshojmë Donnarumman



Interi dhe Milani do të na dhu-
rojnë një tjetër derbi këtë vit, tek-
sa do të ndeshen më 27 dhjetor,
në takimin e vlefshëm për çerek-
finalet e Kupës së Italisë. Por, dy
skuadrat e Milanos kanë një riva-
litet edhe jashtë fushës së lojës,
në merkato. Së fundi drejtuesit e
Interit kanë marrë kontakte me
Barcelonën dhe kanë kërkuar
informacione për blerjen e Ge-
rard Deulofeu, futbollist që se-
zonin e shkuar përfaqësoi ngjy-
rat e Milanit. Kuqezinjtë kërkuan
të blinin përfundimisht spanjol-
lin, por Barcelona vendosi ta
rikthejë në Katalonjë. Gjithsesi,
Deulofeu nuk ka gjetur hapësi-
rat e mjaftueshme në formacio-
nin e Valverdes dhe po kërkon
për një tjetër skuadër, ku të
marrë më shumë minuta, me
qëllim sigurimin e pjesëmarrjes
në Botëror me Spanjën. Nga ana
tjetër, edhe zikaltrit janë në
kërkim të një alternative për dy
anësorët Kandreva e Perisiç dhe
spanjolli përfaqëson një mundë-
si mjaft të mirë, pasi përveç ko-
stos jo të lartë, është edhe një
njohës i mirë i Serisë A. Gjithsesi,
krahas dy skuadrave të Milanos,
Deulofeu ka tërhequr edhe vë-
mendjen e Napolit të Sarrit, që
po mendon seriozisht blerjen e
kartonit të tij në janar.

Reagon Kris Froome pasi re-
zultoi se ka përdorur doping
(salbutamol) gjatë Vueltës

së Spanjës, që u fitua pikërisht nga
britaniku. 32-vjeçari, i cili po përga-
titet për dy turre shumë të rëndë-
sishëm të vitit të ardhshëm (Giro
D’Italia dhe Tour de France) flet me
bindje se nuk i ka thyer rregullat. “E
kuptoj që njerëzit janë pak të
shokuar, por unë nuk Ii kam thyer
rregullat. I kuptoj edhe reagimet,

të tipit kështu ndodh gjithmonë
në çiklizëm, por nuk bëhet fjalë
për përdorim dopingu. Çiklizmi ka
hedhur pas krahëve një të kaluar të
errët dhe në karrierën time kam
bërë gjithçka për të treguar se gjë-
rat kanë ndryshuar. Jam një çiklist
profesionist dhe marr ilaçe prej 10
vjetësh për t’u kuruar nga astma”, u
shpreh Froome. Ai këmbëngul se
ngjarja e fundit nuk mund ta njol-
losë karrierën e tij të deritanishme
të mbushur me suksese. “I njoh

shumë mirë rregullat dhe e di ku
janë kufijtë. Asnjëherë nuk i kam
kaluar. E kam informuar UCI-n për
çdo medikament që kam marrë”,
deklaroi Kris Froome. Cekim, Ana-
lizat e gjakut të marrë gjatë
Vueltës së Spanjës kanë eviden-
tuar përmbajtje të lartë të Salbuta-
molit. Kjo është një substancë që
ndihmon rrugët e frymëmarrjes
dhe sipas federatës ndërkombëta-
re, është gjetur në gjakun e brita-
nikut gjatë Vueltas së fituar vitin e

shkuar. Federata Ndërkombë-
tare thekson se edhe kundëra-
nalizat kanë dalë pozitive dhe
pritet që shumë shpejt të
merret një vendim për çikli-
stin britanik i cili ka dominuar
këtë sport gjatë viteve të fundit
dhe akuzat për doping i ka
kundërshtuar gjithmonë. 
Nëse Froome dënohet,
atëherë titulli i garës spanjol-
le do të shkonte për italianin
Vincenzo Nibali.

“I njoh shumë mirë
rregullat dhe e di ku
janë kufijtë.
Asnjëherë nuk i kam
kaluar. E kam
informuar UCI-n për
çdo medikament që
kam marrë”, u shpreh
Froome

22 SPORT
Koha, e premte 15 dhjetor, 2017 

S’jam dopuar, 
kurohem nga astma

Interi pas
Deulofeut

Publicitet



23MOZAIK
Koha, e premte 15 dhjetor, 2017 

ZGJIDHJET: P, KLER, LIRA, ABAK, KUINI, DADA, INO, U, RS, A, OSTRI, NALLBAN, ROR, ELTON, 

CIMA, RAIN, PETAK, OM, BALZAKU, NERONIAN, Z, ITAN, MRIKA.

Shumë i lehtë: 734512689, 691874325, 825396471, 957138246, 168429537, 342657918, 

586743192, 213985764, 479261853. Mesatar: 274158396, 398726145, 156439872, 

961583427, 725941683, 843267951, 412695738, 689372514, 537814269.
Mensur
Mamuti

NJË NGA EMRAT 
E PERSONIT 

NË FOTO

POSTI I 
PERSONIT 
NË FOTO

----------------------------
BANOR I LIBISË, 

LIBANEZ
P PIJE

ALKOOLIKE

AKTORJA
ANGLEZE,

FOJ

MONEDHA
TURKE

PLLAKË E 
THJESHTË 
NUMËRIMI

-----------------------------
AKT. AMERIKAN, 
STIV MEK (SHQ.)

K

MOTRA
E MADHE

ÇIKLISTI
FRËNG,
BERNAR

QYTET
I LASHTË
NË SICILI

URANIUMI
-----------------------------

ONTARIO

REPUBLIKA 
SOCIALISTE

-----------------------------
POLITIKANI 
SHQIPTAR,

SHEHU

KOHA
PRIJËSI
ROMAK 

NË FOTO

GJASHTARE
(VJET.)

-----------------------------
SHUMË 
I MADH

A HIT I 
ERA ISTREFIT

ERË 
E NGROHTË

---------------------------
PARAFJALË 
GJERMANE

MBATHËS
I KAFSHËVE 
THUNDRAKE

KASTË NË INDI
-----------------------------
NJË NGA EMRAT 

E PERSONIT 
NË FOTO

KËNGËTARI
ANGLEZ,

XHON

SEVDAI 
RADOGOSHI

-----------------------------
TUFË, RRESHT, 

(KRAHIN.)

SHI
(ANG. ORIGJ.)

 I SHTYPUR NGA 
TË DYJA ANËT 

SI PETË
------------------------------

PARAFJALË
GJERMANE

NJËSIA
E REZISTENCËS

ELEKTRIKE

AUTORI FRËNG, 
ONORE DE (SHQ.)
-----------------------------

RADIUMI

LOJËRAT 
E THEMELUARA 

NGA ANA E 
PERANDORIT 

NË FOTO
(... GAMES)

ZORRO
---------------------------

KALIUMI

AKTORI
AMERIKAN,

HOK

OPERA E 
KOMPOZITORIT 
PRENK JAKOVA

N
ë
 k

ë
t
ë
 d

a
t
ë

7 3   1   8 9

6  1 8  4 3  5

    9     

 5  1    4  

1  8    5  7

 4    7  1  

    4     

2  3 9  5 7  4

4 7   6   5 3

2     8   6

 9      4  

  6  3  8   

9   5  3   7

 2   4   8  

8 4  2  7  5 1

  2  9  7   

 8      1  

5   8     9

15 dhjetor 37
9 qershor 68
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dita e sotme do jetë shumë e favorshme për dashurinë.

Pjesa më madhe e çifteve do përjetojnë momente të këndshme dhe
bashkëpunimi do arrijë majat. Beqarët do jenë më e entuziastë dhe
do tregohen të hapur ndaj çdo takimi. Në planin financiar do filloni
të beni pak ekonomi sot dhe do i ulni shpenzimet.

DEMI 21. prill - 21. maj
Qetësia do të pushtojë lidhjen tuaj. Është më mirë kësh-

tu sesa të keni një ditë pasionante dhe në mbrëmje të debatoni
ashpër. Shijojeni dhe flisni sa më shumë të mundni me partne-
rin/en. Beqarët do kenë takime me persona interesantë. Në
përgjithësi situata financiare do jetë e mirë nëse tregoheni të ma-
tur me shpenzimet.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Do keni mosmarrëveshje me partnerin/en gjatë kesaj

dite dhe nuk do ia kaloni mirë. Nuk do jeni të gatshëm të bëni as lë-
shime dhe nuk do tregoheni tolerantë. Beqarët do kenë mundësi
shumë të mira për të krijuar një lidhje. Mos i humbni sepse do pen-
doheni. Shmangni sot peballjen me probleme financiare delikate.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Yjet do iu japin mundësinë sot t’i tregoni gjitha dashu-

rinë partnerit/es tuaj. Do kujdeseni shumë për të dhe ai/ajo do
ndihet më së miri. Do kaloni edhe momente mjaft romantike. Për
ju beqarë, dashuria do jetë në plan të parë. Do keni mundësi
shumë të mira për të krijuar lidhje. Financat do jenë të mbrojtu-
ra.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Venusi do të influencojë sektorin tuaj të dashurisë. Sen-

sualiteti juaj do të rizgjohet dhe do jeni edhe më joshës. Do ndihe-
ni të lumtur pranë atij/asaj që keni në krah kështu që përfitoni sa më
shumë nga shoqëria e tij/saj. Beqarët duhet të tregohen realistë dhe
të mos i marrin deshirat si realitet. Në planin financiar do merrni ini-
ciativa për të permiresuar buxhetin.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Ka mundësi të jeni pak nostalgjikë në jetën tuaj në çift sot.

Mundohuni të jetoni të tashmen pa menduar asgjë tjetër. Vetëm kë-
shtu do kaloni një ditë të mirë. Tregohuni edhe pak më tolerantë. Për
beqarët do të favorizohen dashuritë pasionante. Do ketë pëlqime re-
ciproke. Hiqni dorë nga shpenzimet e tejskajshme.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Beqarët do jenë më të privilegjuarit sot. Do keni një

takim shumë interesant të cilin nuk duhet ta neglizhoni në asnjë
mënyrë. Përsa iu përket çifteve, ndjenjat do jenë të thella dhe do
afrohen më shumë me partnerin/en. Do i rregulloni të gjitha pro-
blemet që iu kishin dalë para. Rekomandohet më tepër maturi dhe
kujdes me financat sot.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Gjatë kësaj dite do bëni projekte të përbashkëta në çift

dhe komunikimi do jetë shumë i mirë. Mos hezitoni të flisni as
për tema paksa delikate, por që duan një zgjidhje. Beqarët do kenë
një takim të veçante atje ku më pak e presin. Do shpenzoni pa
menduar sot dhe do harroni se buxheti e ka një fund.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Jeta në çift nuk do jetë shumë e mirë sot për shkak të po-

zicionimit të keq të Uranit. Nuk do zgjidhni dot as momentin e
duhur për të diskutuar, prandaj do lindin debate. Nëse jeni ende
vetë, planetët mund të sjellin takime të rëndësishme. Përfitoni sa
më shumë. Me financat do i keni punët mirë. Mos hezitoni të bëni
investime.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do ndërtoni një marrëdhenie të ngrohtë sot në jetën

tuaj në çift. Dita do jetë mjaft pozitivë dhe do i merrni gjërat me op-
timizëm. Edhe për beqarët do jetë ditë e favorshme. Do keni takime
me shumicë dhe ka mundësi të takoni personin e ëndrrave. Mos e
humbni këtë mundësi! Do e lini pas dore sektorin e financave dhe
do keni disa tronditje.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Tregohuni të moderuar me kërkesat në jetën në çift.

Gjithçka do shkojë më mirë nëse tregoheni më të kuptueshëm dhe
më të hapur. Beqarët nuk duhet të krijojnë asnjë lidhje me dikë që
kanë në punë. Do keni probleme më vonë dhe mund të lëndohe-
ni mjaft. Kujdes! Në planin financiar nuk do keni probleme të
medha.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Me Marsin e pozicionuar keq në jetën tuaj në çift, do e

keni të vështirë të mos bëni skena xhelozie. Kujdes sepse një sjel-
lje e tillë mund ta përkeqësojë lidhjen tuaj. Kontrolloni veten! Jeta
e beqarëve do fillojë të ndryshoje. Do iu pëlqejë shumë dikush që
do e njihni sot. Me financat tregohuni të matur. Mos u tregoni im-
pulsivë me shpenzimet.
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1488 - Bartolomeo Diazu kthehet
në Portugali pas lundrimit rreth
Shkëmbit të Shpresës së Mirë.

1582 - Holanda spanjolle, Dani-
marka dhe Norvegjia pranojnë ka-
lendarin gregorian.

1664 - Anglezët kolonizojnë Ko-
nektikatin.

1745 - Beteja e Kaseldorfit: Prusia
mund Saksenin dhe Austrinë.

1877 - Tomas Edisoni patenton fo-
nografin.

1891 - James Naismith shpikë ba-
sketbollin (Kanada).

1905 - Themelohet Shtëpia e Pu-
shkinit në San Petersburg për të
mbrojtur trashëgiminë kulturore të
Aleksandër Pushkinit.

1916 - Francezët mundin gjer-
manët në Luftën e Parë Botërore në
Betejën e Verdunit.

1917 - Republika e Moldavsë shpal-
lë pavarësinë nga Rusia.

1919 - Fiume (Rijeka) shpallë pa-
varësinë.

1961 - Xhon Kenedi vizitojnë Puor-
to Rikon.

1964 - Kanada miraton flamurin
me gjeth panje.

1976 - Samoa bëhet anëtare e OKB.

PUNËSIMI NË MUZE
Nuk kalojnë as dy ditë pas punësi-
mit në një muze dhe shefat
menjëherë e thirrin në zyrë punëto-
rin e ri.
- Nuk je duke punuar mirë! - i thonë.
- Çka po doni më shumë, nuk ka dy
ditë që jam punësuar, e tashmë i
kam shitur dy piktura të Van Go-
ghut!

Nuk ia dimë kurrë vlerën ujit, deri
kur burimi është tharë! 

(thënie arabe)

Termi "majtas" vjen nga fjala "lyft"
anglo-saksone, që do
të thotë “e thyer
dhe e dobët”. Ka
rreth 30 milionë
majtakë në
SHBA, ndërsa
rreth 5 dhe 10% e
popullsisë botërore
janë të majtë. Ata kanë një ditë të
veçantë, e cila është më 13 gusht 13 -
Dita Ndërkombëtare e Majtakëve.

Një studim i publikuar në Journal of
Neurology, Neurosurgery & Psychia-
try ka zbuluar se të qenit i vetëm për
pjesën tjetër të jetës mund të rrisë
rrezikun e zhvillimit të problemeve

mendore me 42 për
qind në krahasim

me çiftet e mar-
tuara. Njerëzit
që janë të ve,

gjithashtu janë
në një rrezik të

madh, me një shans
prej 20 për qind. Gjithashtu, njerëzit
që janë të martuar priren të jenë më
mirë financiarisht, një faktor që
është i ndërthurur me shumë aspek-
te të shëndetit tonë.
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Një festë në familje “mes vajzash”. Fifi, e lindur
më 1911, fiku 106 qirinj në tortën e saj, dhe me të
ishte dhe e motra Dede, e cila më 23 tetor mbushi
plot 112 vjeçe. Bëhet fjalë për motrat Filippa dhe
Diega Cammalleri, nga Agrigento e Italisë. Në fe-
stën e organizuar në shtëpinë e tyre, siç transmeton
Syri shkrimin e Corriere della Sera, kishte mjaftë “të
rinj”, përfshirë edhe kunatën 94-vjeçare dhe nipë-
rit mbi 60-vjeçar. Dede ka qenë mësuese, dhe një
vit më parë mori dhe një dekoratë nga ministri i
atëhershëm. Ajo tha për herë të parë se nuk i kish-
te ndëshkuar kurrë nxënësit e saj dhe kur ka qenë
e nevojshme, është munduar t'i korrigjojë.

Kriminelët e kibernetikës kanë ven-
dosur në Dark Web një data-bazë masi-
ve prej 1.4 miliard me detaje të e-maila-
ve, emra përdoruesish dhe fjalëkalime.
Një sasi e madhe e informacionit të
ndjeshëm është e pa enkriptuar dhe e
renditur në mënyrë alfabetike, kështu
që është shumë lehtë të bëhet kërkimi
dhe qasja. Thyerja e të dhënave është
zbuluar nga kërkuesit e sigurisë në 4iQ,
sipas të cilit baza e tmerrshme e të dhë-
nave në Dark Web është 41GB. Disa nga
emrat e listuar përmbajnë të dhëna të
përdoruesve të Netflix, Gmail, LastFM,

MySpace dhe PayPal. Më herët gjatë kë-
tij viti mbi një milion llogari të Gmail
dhe Yahoo ishin shitur në Dark Web.
Themeluesi i 4iQ, Julio Casal, tha se
asnjëri nga fjalëkalimet nuk janë të enk-
riptuara dhe më i frikshëm është fakti se
shumë prej tyre janë testuar dhe kanë
dalë të vërtetë. “Kjo bazë e të dhënave e
bën më të lehtë gjetjen e fjalëkalimeve
dhe më lehtë. Për shembull, nëse kërko-
ni për “admin,” “administrator” dhe
“root”, për pak sekonda do të dalin
226,631 fjalëkalime për përdorues ad-
min”, ka thënë ai.

Shpëton doneri,
PE voton të mos
ndalohet

Parlamenti Evropian ka hedhur po-
shtë planet për të ndaluar përdorimin
e substancave konservuese në mishin
industrial. Me një shumicë prej 376 vo-
tash, organi ligjvënës ra me tre vota.
Vendimi u prit gjatë nga industria e
mishit të qebapëve, që thotë se duhen
fosfate për ta mbajtur mishin të ngrirë,
me lëng dhe të shijshëm për konsum.
Pala propozuese argumentonte se fo-
sfatet përbëjnë rrezik shëndetësor për
sëmundjet kardiovaskulare, por u
hodh poshtë. “Kjo është një ditë e trish-
tueshme për të drejtat e konsumatorë-
ve, të cilat janë shkelur”, tha deputeti i
partisë së Gjelbër. Edhe nëse fosfatet
do ishin ndaluar, industria do dety-
rohej të kërkonte alternative pasi nuk
mund të ndalonte prodhimin e një
ushqimi popullor në shumë qytete
evropiane si hamburger apo sufllaqet.

106 vjeçarja feston ditëlindjen me të motrën 112-vjeçare

ARES Design ka rikrijuar super-ve-
turën legjendare De Tomaso Pantera
me emrin e ri Project Panther. E ba-
zuar te Lamborghini Huracan, Project

Panther do të bëhet gati në fabrikën e
re të firmës (në Modena të Italisë) dhe
do të dalë në treg në gjysmën e dytë të
vitit 2018. 

Qëllimi kryesor i skuadrës di-
zenjuese të kësaj veture është krijimi
i “veturave klasike të ardhshme që re-
flektojnë esencën e veturave ikonë”.

“Ringjallet” Pantera 

Mbi një miliard të dhëna të
ndjeshme vendosen në Dark Web


