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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 22 dhjetor - Tregtia me pakicë në Maqe-
doni shënon rritje të vlerës për 500 milionë
euro në gjashtë vitet e fundit. Vlera e qarkulli-
mit në tregti në vitin 2009 ishte 1.5 miliardë
euro, që është rritur në 2 miliardë euro në vitin
2015. Në vitet e kaluara në tregti dominon
shitja e karburanteve, vajrave së bashku me atë
të veturave, mjeteve të tjera transportuese dhe
gomave. Njëherazi tregtia që ndërlidhet me

veturat tregon pjesëmarrje në totalin e tregti-
së prej 25 për qind në vitin 2015, e nxitur edhe
nga importi i madh i dhjetëra e dhjetëra mijë
veturave në vit. Me fjalë të tjera, kjo lloj tregtie
është e vlefshme sa një e katërta e totalit të
qarkullimit ose në para vlen afër 450 milionë
euro. Analiza e prodhimeve që kanë pasur
qarkullim më të madh në tregti, tregon më tej
se punë të suksesshme kanë...

Tregtarët me xhiro prej dy miliardë euro 

15 DEN
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Gjykimi për
përgjimet
masive 
anulohet 
për 17 janar

Shkup, 22 dhjetor - Procesi gjyqë-
sor për rastin “Target-Fortesa”,
lëndë kjo e lidhur drejtpërdrejtë
me përgjimet masive që janë zh-
villuar në kohën e VMRO-DPM-
NE-së, gjatë periudhës 2008-
2015, është caktuar të mbahet
me 17 janar të vitit të ardhshëm.
Trupi gjykues i udhëhequr nga
gjykatësja Lenka Davitkova, gjatë
arsyetimit të...
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Burime zyrtare tregojnë se jo vetëm ambasada e SHBA-ve,
por edhe disa prej ambasadave të rëndësishme të vendeve të
BE-së i kanë shpreh liderit të LSDM-së, Zoran Zaev,
disponimin e tyre që për shkak të rrethanave specifike që
gjendet vendi - para ndryshimit të emrit dhe para hyrjes
eventuale në NATO, Aleanca për Shqiptarët duhet të
qëndrojë në Qeveri
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Kuvendi i Dibrës u mblodh më 1 nëntor 1878 nën
kryesinë e Iljaz Pashë Dibrës. Kuvendi miratoi
rezolutën në trajtë memorandumi, e cila përmbante 5
pikat që shtroheshin në programin e Komitetit të
Stambollit: formimi i vilajetit të Shqipërisë, krijimi i
administratës me nëpunës shqiptarë, zhvillimi i
arsimit në gjuhën shqipe, zbatimi i reformave nga
Kuvendi i Madh, përdorimi i një pjese të

konsiderueshme të buxhetit për përparimin e arsimit
dhe për ndërtime botore. Në rezolutë thuhej
gjithashtu se këto kërkesa do t’i paraqiteshin brenda 1
muaji Portës së Lartë me anë të një delegacioni të
përbërë nga personalitete të shquara të Shqipërisë, të
cilët do merrnin pëlqimin me shkrim nga të gjitha
kazatë dhe sanxhakët shqiptarë. Rezoluta iu paraqit
Portës së Lartë në fillim të shkurtit 1879.

"QAFIRI" KADARE DHE VOTIMI NË OKB
"Vajza e madhe e shkrimtarit të njohur Ismail
Kadare, Besiana Kadare, ambasadore e
Republikës së Shqipërisë në OKB, ka votuar pro
rezolutës për ta shpallur të pavlefshëm vendimin
e presidentit amerikan Donald Tramp për
njohjen e Jerusalemit kryeqytet të Izraelit. Pos
faktit që ambasadorja e një vendi shpreh
qëndrimin e Qeverisë të shtetit që përfaqëson, a
ka ndonjë koment tjetër për këtë veprim të vajzës
së 'qafirit; Kadare nga antikadareistët, apo gjërat
në botë nuk janë thjesht bardh e zi?!", shkruan në
profilin e tij në Facebook, dr.Artan Dika.

DERA E HAPUR E KRYETARIT TË KOMUNËS
"Dje, u mbajt mbledhja inauguruese e Kuvendit
Komunal të Prishtinës, gjatë së cilës u betuan edhe
asamblistët e rinj të Kuvendit Komunal për këtë
mandat. Pas tyre, betimin e dhashë edhe unë si
kryetar i rizgjedhur. Në fjalimin e parë në mandatin
e dytë, u zotova se do të punojë me nder e besnikëri
me të gjithë. Dera e kryetarit të komunës së
Prishtinës është e hapur për të gjithë asamblistët
pa dallim partie për të diskutuar për problemet që
ekzistojnë, por edhe për vetë qytetarët. Pa dyshim
na presin 4 vjet tjera të vështira, urojmë që të
punojmë të gjithë në të mirë të qytetarëve.
Betohem se punën time do ta kryej në frymën e
bashkëpunimit, qoftë me pozitën apo opozitën.
Nga ju anëtarët e ri dhe ju të rizgjedhurit pres që
çdo propozim tonin ta shihni me sy kritik, për të
mirën e qytetarit", shkruan në FB,Shpend Ahmeti.

NJË DATË E SHENJTË PËR SHQIPTARËT
"Sot e dyzet e nëntë mote më parë, respektivisht
me 23.12.1968, në Tetovë u organizuan
demonstratat antifashiste! Organizatorë kryesor
ishin Faik Mustafa dhe Memetriza Gega. Faiku,
asokohe studionte në universitetin e Beogradit,
ndërkaq Gega apo Mandela nga mëhalla e
'Xhamisë së Sahatit' të Tetovës, ishte punëtor në
një fabrikë të kasabasë time lirikërkuese. Në këto
demonstrata do të marrin pjesë edhe nxënësit e
gjimnazit 'Kiril Pejçinoviq' (që fatkeqësisht edhe
pas pesë dekadash, bart një emër johuman për
ne), me në krye Rafi Halilin - përndryshe ikona a
Ndërgjegjja e Tetovës. Ata që mendojnë dhe
besojnë se kjo është një datë e shenjtë, le ta
përkujtojnë me dashuri ndërkaq, ata që ende e
kërkojnë 'vëllazërim-bashkimin', do i lusim që mos
ta shtrembërojnë. Lavdi të përjetshme kërkuesve
të lirisë së vonuar të vatanit!", shkruan në profilin e
tij në FB, publicisti Fadil Lushi.

Pas votimit të ditës djeshme
në OKB, pro rezolutës anti-
Trump sot ka reaguar edhe
Zëdhënësi i Presidentit, Tedi
Blushi. Ai deklaroi se kreu i
shtetit nuk është informuar
paraprakisht lidhur me votën
e Shqipërisë në OKB.
“Presidenti i Republikës nuk
është konsultuar dhe
informuar paraprakisht
lidhur me qëndrimin që do të
mbahej ndaj kësaj çështjeje
të rëndësishme, jo vetëm për
politikën e jashtme të
Shqipërisë, por për mbarë
kombin shqiptar. Presidenti
vlerëson se ky qëndrim dhe
kjo votë kundër, tërësisht e
panevojshme, nuk pasqyron
një qëndrim shtetëror dhe aq
më tepër një qëndrim e
konsensus mbarëkombëtar. 

(gazeta shqip, 22 dhjetor)

Një shpërthim i fuqishëm
tronditi Athinën mëngjesin e
të premtes. Ngjarja ndodhi
rreth orës 3.25 të mëngjesit,
jashtë Gjykatës së Apelit.
Fatmirësisht nuk pati viktima
apo njerëz të lënduar, por
dëmet materiale janë të
konsiderueshme, sidomos në
fasadën e gjykatës dhe në
dritare. Sipas policisë, 4 katër
persona dyshohet se janë
autorët e krimit. Ata janë
fiksuar nga kamerat e sigurisë
në momentin kur i janë afruar
me furgon të bardhë
ndërtesës. Dy prej tyre dolën
nga automjeti dhe vendosën
një çantë me eksploziv para
Gjykatës së Apelit. Roja
dëshmoi para autoriteteve se
u përpoq t’i ndalte agresorët,
por shoferi i fugonit ka nisur
të qëllojë me armë në drejtim
të tij, duke e detyruar të mos
lëvizë.

(Vizion Plus, 22 dhjetor)

Kryetari i PR-së, Fatmir Mediu
e quan hap të nxituar dhe
absurd votën e Shqipërisë
kundër SHBA-së dje në
Asamblenë e Përgjithshme të
Organizatës së Kombeve të
Bashkuara. "Më e pakta që
duhet të bënim në këtë rast",
thotë Mediu, duke shtuar se
duhet të ishte abstenimi siç
bëri Kroacia, Rumania, Çekia,
Hungaria - vende anëtare të
BE dhe vende anëtare të
NATO-s. "Vota e Shqipërisë
kundër SHBA është një hap i
nxituar, absurd, i nisur nga
interesa personale politike të
Edi Rames dhe jo interesat e
Shqipërisë, është kundër
interesave kombëtare", thotë
Mediu.

(Ora News, 22 dhjetor)
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MOS E VET SE T’KALLXON VET
"Mos e vet se t’kallxon vet, ka thënë populli! Si
deputete e LDK-së në Parlamentit të Kosovës, i
kërkoj Kryeministrit Haradinaj dhe të gjitha
organizatave të dala nga lufta që urgjentisht të
distancohen nga deklaratat e Nasim Haradinajt. Si
fëmijë i një dëshmori të UÇK-së, Heroi të Kosovës, e
zyrtari të lartë i LDK-së, i vrarë në atentat më 11
janar 1999, kërkoj urgjentisht nga Organizata e
Veteranëve të Luftës së UÇK-së që ta shkarkojë këtë
fundërrinë nga kjo pozitë, sepse ky nuk përfaqëson
interesat e veteranëve as të neve familjeve të
dëshmorëve të UÇK-së dhe jo se jo vlerat e luftës!",
shkruan vajza e veprimtarit të ndjerë Enver
Maoloku, Doruntina Maloku.

2

Shkup, 22 dhjetor - Republika e Maqedonisë edhe më tej nuk i
plotëson rekomandimet nga vlerësimi i katërt nga GREKO
(vendet për luftë kundër korrupsionit), që kanë të bëjnë me Ku-
vendin, gjyqësinë dhe Prokurorinë Publike, thonë nga Transpa-
rensi Interneshënël - Maqedoni. "Raporti nga rrethi i katërt i
evaluimit të GREKO-s, i miratuar që në dhjetor të vitit 2013, në
vete përmban shumë vërejtje dhe rekomandime për largimin
e vërejtjeve të dhëna, por pas tyre ende nuk është vepruar në
mënyrë adekuate, me çka ato do të shmangeshin", thuhet në
kumtesën e sotme të Transparensi Interneshënëll - Maqedoni. 

Kjo, siç u potencua, e konfirmon edhe deklaratën e dhënë pa-
radokohe të kryetarit të GREKO-s, Marin Mëçella, i cili duke fo-
lur në tryezë të rrumbullakët "Roli i gjykatësit gjykues në pro-
cedurën dëshmuese", në organizim të OSBE-së dhe Akademisë
së gjykatësve dhe prokurorëve publikë, tha se GREKO pret që
rekomandimet të plotësohen jo për shkak të vet grupit të sh-
teteve për luftë kundër korrupsionit, por edhe për shkak të
qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Prej 19 rekomandi-
meve në raport, tre janë plotësuar, dhjetë janë pjesërisht të
plotësuar, ndërsa gjashtë nuk janë plotësuar.   Transparensi in-
terneshënëll - Maqedoni në janar e njoftoi opinionin se shte-
ti nuk ndërmerr mjaft aktivitete për luftë kundër korrupsionit
në pajtim me këto rekomandime. Transparensi interneshënëll
- Maqedoni i bën thirrje Qeverisë së Republikës së Maqedoni-
së që seriozisht të merret me plotësimin e këtyre rekomandi-
meve, ashtu që do të formojë ekip të posaçëm që do ta ndjekë
zbatimin e këtyre rekomandimeve.

Nuk janë plotësuar
rekomandimet 
e GREKO-s

Shkup, 22 dhjetor - Në suaza të Qeverisë të formohet trup koordinues
i cili do të angazhohet për implementimin e dispozitave nga Kon-
venta e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e personave me aftë-
si të kufizuara, të cilën Republika e Maqedonisë e ka ratifikuar në
vitin 2011, ishte dakorduar në takimin e sotëm të kryeministrit Ti-
ran Zaev me përfaqësuesit e  Lidhjes së Defetkologëve. Trupi, siç
informon pres shërbimi qeveritar duhet të përbëhet nga koordi-
nuesi kombëtar dhe dy zëvendës. Kryeministri Zaev, duke theksuar
se njëri ndër prioritetet e kësaj Qeveria është përmirësimi i kushte-
ve për jetë të personave me aftësi të kufizuara, ka theksuar se trupi
koordinues duhet të ketë rolin e gjeneratorit për të gjitha ndryshimet
pozitive në shoqëri. "Me këtë do të jetë edhe shembull si duhet të ve-
projnë institucionet të cilat punojnë në këtë problematikë", poten-
coi Zaev. Është dakorduar edhe formimi i trupit të jashtëm, monito-
rues, që në propozim të ministres së Punës dhe Politikës Soiciale,
Milla Carovska, do ta udhëheqë Avokati i Popullit të Republikës së
Maqedonisë. Trupin do ta monitorojë dhe kritikojë punën e trupit
koordinues në suaza të Qeverisë së RM-së.

Trupi koordinues 
për personat me aftësi
të kufizuara

LAJMI I FUNDIT|||| |||||||||

Kuvendi i Dibrës
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Fatos RUSHITI

Shkup, 22 dhjetor - Pas takimit Sela-
Zaev, ngjarjet kanë shkuar në drej-
tim të mbetjes së ASH-së në Qeve-
ri, por duke lënë të hapur dilemën
për ministrinë e Shëndetësisë mes
LSDM-së dhe ASH-së. Kryetari i
ASH-së, Ziadin Sela, të enjten pas
dite ka vizituar ambasadën e SHBA-
së në Shkup, ndërsa të premten - si-
pas burimeve anonime partiake,
është pritur që edhe lideri i LSDM-
së të jetë prezent në ambasadën e
SHBA-ve. Sipas këtyre burimeve, jo
vetëm ambasada e SHBA-ve, por
edhe disa prej ambasadave të
rëndësishme të vendeve të BE-së i
kanë shpreh liderit të LSDM-së, Zo-
ran Zaev, disponimin e tyre që për
shkak të rrethanave specifike që
gjendet vendi - para ndryshimit të
emrit dhe para hyrjes eventuale në
NATO, Aleanca për Shqiptarët
duhet të qëndrojë në Qeveri. Ndry-
she, sekretari i përgjithshëm i
LSDM-së, Aleksandër Kiracovski,
nuk i mohon zërat se lideri i partisë
së tij mund të vizitojë jo zyrtarisht
ambasadën e SHBA-ve në Shkup.
Në një prononcim për gazetën
KOHA, nëse mund të ketë kompro-
mis me ASH-në për mbetjen në Qe-
veri, Kiracovski thotë se nëse Sela
pranon të bisedojë për postin e zë-
vendëskryeministrit për reforma,
mund të shikohen modalitete tjera.
"Nuk mund të them asgjë rreth asaj
që kryeministri do të vizitojë am-
basadën e SHBA-ve. Sa i përket
mbetjes së ASH në Qeveri dhe kom-
promisit, mund të bisedohet për
modalitete tjera, por së pari Ziadin
Sela të pranojë të bisedojë për po-
stin që i kemi ofruar që ne men-
dojmë se nuk është ofendim, por
përkundrazi - është post serioz që
do të përcjellë reformat në shumë
sektor”, tha Kiracovski. Në pyetjen
tonë se cila është arsyeja që LSDM
nuk pranon që ASH të mbajë edhe
më tutje Ministrinë e Shëndetësi-
së, Kiracovski thotë se nuk kanë be-
sim paraprak te ndonjë kuadër siç

kishin për ish-ministrin Arbën Tara-
vari. Për LSDM-në, thotë Kiracovski,
Ministria e Shëndetësisë është ndër
sektorët kyç me të cilin humben apo
fitohen zgjedhjet. Ai mohon aku-
zat e Selës se BDI ka bërë presion
për t’ia marrë shëndetësinë ASH-
së. "LSDM nuk ka besim që një
kuadër tjetër i ASH-së, përveç Ar-
ben Taravarit, mund të ketë suksese
në Shëndetësi, nuk mund të rre-

zikojmë me çfarëdo emri tjetër
edhe për faktin se Shëndetësia
është sektor me shumë probleme
dhe që prek jetën time e tënden,
jetën e të gjithë qytetarëve të Maqe-
donisë. Shëndetësia është njëra
ndër tre prioritetet kyçe ku ne si par-
ti më e madhe në pushtet duam që
Qeveria të dalë me rezultate. Bile,
BDI ka insistuar ta marrë për vete,
por ne kemi refuzuar, ndërsa ajo që
tha Sela se BDI ka bërë presion, kjo
nuk është aspak e vërtetë”, tha Kira-
covski. Ndryshe, në lidhje me pre-
tendimet e Selës se udhëheqja me
shëndetësinë është produkt i
marrëveshjes për formimin e koali-
cionit qeverisës, Aleksandër Kira-
covski ishte kritik ndaj, siç tha ai,
deklaratave kontradiktore të Selës
ndaj LSDM-së gjatë zgjedhjeve
lokale. "Ne jemi lojtar fer prandaj
dhe i kemi ofruar post të zëvendë-
skryeministrit për reforma që ASH
të mbetet pjesë e Qeverisë edhe
përkundër asaj që Sela gjatë
zgjedhjeve lokale pati disa dekla-
rata kontradiktore kundër nesh”, tha
sekretar i përgjithshëm i LSDM-së
dhe njëherësh kryetar i Komisionit
për sistem politik dhe marrëdhënie
mes komuniteteve në Parlament.
Por nga ASH thonë se pikërisht kur
bëhet fjala për kuadro mjekësor
dhe që kanë rezultate në me-
naxhim të institucioneve shëndetë-
sore, kjo parti ka më shumë se çdo
parti tjetër shqiptare. Nga ASH
thonë se nuk mund të merret aspak
seriozisht që një parti i si RDK - që
në zgjedhje lokale pati rreth 1500

vota, të ketë ministri e ASH me mbi
50 mijë vota vetëm post të zëvendë-
skryeministrit. Sipas Zylfi Adilit,
Sekretar shtetëror në Ministrinë e
Drejtësisë nga ASH, partia e tij do të
insistojë deri në fund që Shëndetë-
sia ti takojë përsëri partisë së tij.
"Nëse ka një parti shqiptare mjek
të njohur për profesionalizëm edhe
atë të shumë sferave, që njëherësh
kanë prapa suksese në menaxhim

me institucione shëndetësore - për
momentin është vetëm ASH. Asnjë
parti tjetër shqiptare, e këtë gjë e di
mirë LSDM. Arsyetimet e tyre nuk
mbajnë, nuk kanë asnjë logjikë të
thonë se nuk besuakan në kuadro
shqiptar të ASH-së. Tjetra është që,
përveç që duhet të respektohet
marrëveshja për lidhjen e koalicio-
nit qeveritar, duhet të lexohen edhe
mbi 50 mijë vota që ASH mori në
zgjedhje lokale. A ka logjikë që një
parti si RDK të ketë post ministri,
ndërsa një parti me mbi 50 mijë
vota të mbajë zëvendëskryemini-
stër pa resor që po mbuloka refor-
mat. ASH do të insistojë deri në
fund që të udhëheqim përsëri me
Shëndetësinë, ndryshe nuk mund
të dimë si do ketë sukses kjo Qeve-
ri”, tha për gazetën KOHA, Zylfi Ad-
lili. Nga BDI të enjten nuk dolën më
qëndrim ndaj akuzave të kryetari
të ASH-së, Ziadin Sela, se kjo parti
është burim i krizës në Qeveri dhe
se ka bërë presion që ASH-së ti mer-
ret Shëndetësia. Ejup Alimi, koor-
dinator i grupit parlamentar të BDI-
së tha shkurt për gazetën KOHA se
“BDI ka punë më të mençura, ka
shumë prioritete tjera se së të mer-
ret me fjalët e tipave si Ziadin Sela”.
Mbetet të shihet pas të hënës, si do
të veprohet me plotësimin e ven-
deve vakante në Qeveri. Të prem-
ten pritej të votohej për Buxhetin
për vitin 2018, ndërsa pas konstati-
mit të dorëheqjeve të deputetëve
të Stevo Pendarosvki dhe Vasko Ko-
vaçevski, të njëjtit pritej të zëvendë-
soheshin nga ata që ishin pas tyre
në listat për deputetët në zgjedhjet
e 11 dhjetorit të vitit të kaluar. Edhe
nëse arrihet marrëveshje mes
LSDM dhe ASH-së që Shëndetësia ti
takojë përsëri partisë së Selës, me
interes do të shihet nëse do të vo-
tojë BDI. Ka zëra se, BDI duke qenë
në sinkroni të plotë me faktorin
ndërkombëtar në vend, edhe
përkundër ashpërsimeve të rapor-
teve me partinë e Selës, mund të lë-
shoj pe dhe të votojë për kandidatin
për ministër nga ASH. 

GJITHÇKA DO TË DIHET PAS TË HËNËS

Burime zyrtare tregojnë se jo vetëm
ambasada e SHBA-ve, por edhe

disa prej ambasadave të
rëndësishme të vendeve të BE-së i

kanë shpreh liderit të LSDM-së,
Zoran Zaev, disponimin e tyre që

për shkak të rrethanave specifike që
gjendet vendi - para ndryshimit të
emrit dhe para hyrjes eventuale në

NATO, Aleanca për Shqiptarët
duhet të qëndrojë në Qeveri

Milloshovski nuk do të marrë pjesë në Kongres 

Anëtari i Komiteti Ekzekutiv të VMRO-
DPMNE-së, njëherësh  deputet,
Antonio Milloshovski, nuk do të shkojë
në Kongresin e 16-të të partisë që
mbrëmë filloi në Vallandovë,
transmetoi TV 24. Thirrje formale për
bojkot nuk ka, ndërsa sekretari i
përgjithshëm Krisitijan Muckovski është
kandidati i vetëm. Televizioni thekson se mes
delegatëve të cilët nuk do të marrin pjesë,

theksohen edhe Ilia Dimovski dhe Boris
Zmejkovski, si dhe një pjesë nga
nënshkruesit e tjerë të nismës për
shtyrjen e Kongresit. Milloshovski nuk
u paraqit as në takimin e mbrëmshëm

të KQ, ndërsa para KE të parmbrëmshëm
në të cilin u hodh poshtë kërkesa tha se nuk

duhet të lejohet që partia të zgjedhë lider që do
të jetë marionetë, Porosi të ngjashme dërgoi
edhe Ilija Dimovski. 

LSDM nuk ka besim që një
kuadër tjetër i ASH-së, përveç
Arben Taravarit, mund të ketë
suksese në Shëndetësi, nuk
mund të rrezikojmë me
çfarëdo emri tjetër edhe për
faktin se Shëndetësia është
sektor me shumë probleme
dhe që prek jetën time e
tënden, jetën e të gjithë
qytetarëve të Maqedonisë.
Shëndetësia është njëra ndër
tre prioritetet kyçe ku ne si
parti më e madhe në pushtet
duam që Qeveria të dalë me
rezultate. Bile, BDI ka insistuar
ta marrë për vete, por ne kemi
refuzuar, ndërsa ajo që tha
Sela se BDI ka bërë presion, kjo
nuk është aspak e vërtetë 

ALEKSANDAR KIRACOVSKI 

Arsyetimet e tyre nuk mbajnë,
nuk kanë asnjë logjikë të
thonë se nuk besuakan në
kuadro shqiptar të ASH-së.
Tjetra është që, përveç që
duhet të respektohet
marrëveshja për lidhjen e
koalicionit qeveritar, duhet të
lexohen edhe mbi 50 mijë vota
që ASH mori në zgjedhje
lokale. A ka logjikë që një parti
si RDK të ketë post ministri,
ndërsa një parti me mbi 50
mijë vota të mbajë
zëvendëskryeministër pa
resor që po mbuloka reformat.
ASH do të insistojë deri në
fund që të udhëheqim përsëri
me Shëndetësinë, ndryshe
nuk mund të dimë si do ketë
sukses kjo Qeveri 

ZULFI ADILI 

Koha
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Zejnulla VESELI

Shkup, 22 dhjetor - Kanë kaluar një
muaj nga iniciativa e disa organi-
zatave jo qeveritare për grumbul-
limin e nënshkrimeve kundër
përmbaruesve, mirëpo as nga Or-
ganizata “No pasaran”, as nga Kon-
federata e organizatave sindikale
deri më sot nuk kanë dalë me të
dhëna se sa nënshkrime janë
grumbulluar apo se cilit institu-
cion përkatës i kanë dërguar nën-
shkrimet e mbledhura dhe se kujt
ia kanë dërguara nënshkrimet. Jo
zyrtarisht thuhet se nën moton
“Stop për përmbaruesit”, janë
grumbulluar vetëm 1300 nënshkri-
me. Ndërkaq, në anën tjetër Oda e
Përmbaruesve të Maqedonisë, ini-
ciativën për mbledhjen e nënshk-
rimeve kundër punës së përmba-
ruesve apo mënyrës se si po
zhvillohet kjo iniciativë e vlerëson
si përpjekje të disa organizatave
qytetare për të njollosur profesio-
nin e përmbaruesve dhe se për
këtë opinioni ka të drejtë të njof-

tohet për punën dhe funksionimin
e përmbaruesve gjatë këtyre 12 vi-
teve. “Vlerësojmë se iniciativa qyte-
tare ‘Stop Përmbaruesve “, pas të
cilës qëndrojnë Konfederata e or-
ganizatave sindikale, Shoqata “No
Pasran” po njollosë krenarinë jo
vetëm të përmbaruesve, por njëhe-
rit po nxit padëgjueshmëri te qyte-
tarët për të mos respektuar siste-
min juridik në Maqedoni”, thotë
Zoran Dimov, kryetar i Odës së
Përmbaruesve të Maqedonisë. 

Iniciativa të këtilla që nxisin or-
ganizatat jo qeveritare, Dimov
thotë se mund të sjellin pasoja ne-
gative për të gjithë qytetarët si dhe
disbalancim të sistemi shoqëroro
ekonomik. “Iniciativa gjithashtu
paraqet ofendim për të gjithë ata
qytetarë, që me rregull paguajnë
borxhet e mbetura, e ne veçanti
ata qytetarë që kanë gjendje të
rendë sociale, të cilët i respektojnë
ligjet. Mos të harrojmë se as përm-
baruesit, por as qytetarët nuk
mund të jenë mbi ligjin. Përmba-
ruesit nuk ndikojnë në situatën
shoqërore ekonomike të vendit.
Përmbaruesit nuk sjellin vendime
për përmbarim, por se përmbarue-

sit vetëm zbatojnë këto vendime”,
thotë Dimov. 

Kryetari Dimov shton se përm-
baruesit punojnë sipas ligjit, i cili u
miratua në vitin 2005 dhe ligji i ri u
soll për shkak të rezultateve nega-
tive sa i përket realizmit të lëndëve
përmbaruese nga ana e përmba-
ruesve që punonin në gjykata. “Me
këtë ligj reformues u anulua siste-
mi gjyqësor për përmbarim dhe u
vendos profesioni i ri Instituti për
përmbarim. Pra tani kemi përm-
barues privat që kryejnë përgjegjë-
si publike dhe emërohen nga Mini-
stria e Drejtësisë në pajtim me
Ligjin për përmbarim, me qëllim
të realizimit më efikas të lëndëve
për përmbarim”, thotë Dimov.
Ndërsa sa i përket se si zbatohet
Ligji për përmbarim dhe si pu-
nojnë përmbaruesit, Dimov thotë
se Oda e përmbaruesve çdo muaj
i dorëzon raport Ministrisë së
Drejtësisë. “Zbatimi i ligjit për
përmbarim dhe puna e përmba-
ruesve në vazhdimësi monito-
rohet përmes raporteve mujore që
oda ia dërgon Ministrisë së Drejtë-
sisë. Përmbaruesit janë pjesë e si-
stemit juridik të Republikë së Ma-

qedonisë, sepse punojnë në paj-
tim me Ligjin për përmbarim.
Puna e tyre është që të realizojnë
dhe të paguajnë vendimet e
gjykatave për përmbarim, të sjel-
la nga proceset gjyqësore dhe ak-
teve notere. Gjithashtu, nëse
borxhliu është i pakënaqur me
vendimin e përmbaruesit, ata
kanë të drejtën e plotë të ankohen
deri të Gjykatat Themelore, sepse
Ligji ofron mbrojtje juridike për të
gjithë palët. Përveç kësaj, nëse qy-
tetarët nuk janë të kënaqur me
vendimet e përmbaruesve, ata
kanë të drejtë të ankohet edhe te
organet tjera shtetërore përkatë-
se”, thotë Dimov. 

Kryetari i Odës së Përmbarue-
sve, Zoran Dimov, për fund thek-
son se Oda e përmbaruesve dhe
përmbaruesit gjithmonë janë të
hapur për dialog dhe diskutime
me palët, të cilët janë në proces të
përmbarimit dhe se Oda e përm-
baruesve deri më tani ka realizuar
takime të shumta më të gjithë
palët që shprehin pakënaqësi ndaj
lëndëve të përmbaruesve dhe se
kjo praktikë do të vazhdojë edhe
në të ardhmen.

Shkup, 22 dhjetor - Ministria e Eko-
nomisë ndau vendime për page-
sën për masat nga Programi për
konkurrencë, inovacione dhe sipër-
marrësi për vitin 2017 me të cilin
subvencionohen më shumë se 150
ndërmarrje, zejtarë, oda, esnafë
dhe shoqata të qytetarëve në katër
kategori. Për masën e parë - mbësh-
tetja financiare për vendosjen dhe
certifikimin e HALLALL sistemit,
janë subvencionuar të gjithë 13
kompanitë të cilët kanë aplikuar
me vlerë të përgjithshme prej 2,2
milionë denarë. Me masën e dytë -
mbështetje financiare për ndër-

marrje mikro, të vogla dhe të me-
sme janë mbështetur 45 nga 64
kërkesat e arritura me vlerë të
përgjithshme prej 9,4 milionë de-

narësh. Përmes masës së tretë - ba-
shkëfinancim i projekteve për zhvil-
lim dhe mbështetje të ndërmarrje-
ve të vogla dhe të mesme dhe
promovim i sipërfaqësisë janë
mbështetur 24 nga 26 aplikacionet
e arritura me 3,5 milionë denarë.

Përmes masës së katërt - bashkëfi-
nancim i projekteve të odave të zej-
tarëve dhe esnafëve dhe promo-
vim i zejtarisë, mbështetje morën
shtatë nga 10 aplikuesit në vlerë të
përgjithshme prej 1,1 milionë de-
narë. "Me bizneset e juaja, jo vetëm

që vetë do të punësoheni, por
njëkohësisht krijoni vende shtesë
të punës dhe në këtë mënyrë luani
një rol të rëndësishëm në jetën
ekonomike dhe shoqërore", iu poro-
siti ministri i Ekonomisë Kreshnik
Bekteshi, sipërmarrësve të ndarjes
së vendimeve. Ai theksoi se sipër-
marrësia është forcë lëvizëse e çdo
ekonomie nacionale dhe shtoi se
ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të
mesme marrin pjesë me 99,7 për
qind në numrin e përgjithshëm të
ndërmarrjeve në vend në të cilat
punojnë 75,5 për qind e të punë-
suarve. Theksoi se sivjet, Ministria
për herë të parë jep subvencione
për kategorinë e mbështetjes fi-
nanciare për ndërmarrje mikro,
të vogla dhe të mesme, dhe kjo,

siç tha, është mundësuar me ri-
balancin e buxhetit në gusht të
këtij viti kur u ndanë 10 milionë
denarë shtesë për këtë qëllim. Mi-
nistria, shtoi, edhe vitin e ardh-
shëm do t'ju ndihmojë ndër-
marrjeve mikro, të vogla dhe të
mesme në avancimin e punës,
përmirësimin e cilësisë së prodhi-
meve dhe konkurrencën e tyre, si
në tregun vendor ashtu edhe në
tregun e huaj. "Dëshiroj ta ndaj
me ju informacionin se në Propo-
zim-buxhetin për vitin 2018 për
Programin për mbështetje të zh-
villimit të ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme planifikohen mbi 38
milionë denarë që do të thotë rritje
për 60 për qind në krahasim me
këtë vit", tha Bekteshi.

Lista zgjedhore
akoma 
në ueb faqen 
e KSHZ-së
Shkup, 22 dhjetor - Edhe pse
është e jashtëligjshme, Komi-
sioni Shtetëror i Zgjedhjeve,
në ueb faqen e vet akoma e ka
Listën zgjedhore prej të cilës
pa problem mund të shihen
adresat e çdo qytetari, pavarë-
sisht nëse është kryeministër
ose Ministër i Mbrojtjes, tha
drejtori i Agjencisë për Posta,
Vllatko Atanasoski. Kjo, siç
theksoi, është vepër penale
për të cilën të gjithë kompe-
tentët mund të shkojnë në
burg, por njëherësh paraqet
edhe arsye për ndonjë proku-
ror serioz ta vë në pikëpyetje
legjitimitetin e zgjedhjeve. "Si-
pas Kodit Zgjedhor, Lista
zgjedhore është në dispozi-
cion publikisht për t'u shqyr-
tuar për 30 ditë. Por, institucio-
ni jo vetëm se nuk e respekton
afatin prej 30 ditësh, por Lista
zgjedhore deri më sot është në
dispozicion. Në mënyrë plotë-
suese, aplikacioni celular
mundëson shfletimin e gjithë
qytetit me adresat postare.
Nëse e krahasoj emrin me të
dhënat për adresën, do ta gjej
kush jeton aty akoma. Aplika-
cioni është në dispozicion në
smartfon. Mund të ecni në
rrugë dhe të mësoni kush je-
ton në shtëpinë e parë që do
t'ju pëlqejë. Gjithashtu mund
të dërgoni edhe antraks te
kush dëshironi dhe më pas an-
traksi jo vetëm se do të mbër-
rijë por edhe do të vdesin
njerëz", theksoi Atanasoski.
Agjencia për Postat i ka njof-
tuar Avokatin e Popullit dhe
Komisionin për mbrojtjen e të
dhënave personale, por Lista
zgjedhore, siç tregon Atanaso-
ski, akoma është në dispozi-
cion në ueb faqen e KSHZ-së.

Ndahen vendime për pagesën nga Programi për konkurrencë

ODA E PËRMBARUESVE KUNDËR FUSHATËS “STOP PËR PËRMBARUESIT” 

As përmbaruesit, as qytetarët
nuk mund të jenë mbi Ligjin 

Nga Oda ë
Përmbaruesve të
Maqedonisë thonë se
kjo iniciativë paraqet
ofendim për të gjithë
ata qytetarë që me
rregull paguajnë
borxhet e mbetura, e ne
veçanti ata qytetarë që
kanë gjendje të rendë
sociale dhe të cilët i
respektojnë ligjet

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Laura PAPRANIKU

Shkup, 22 dhjetor - Në sistemin arsi-
mor të Maqedonisë prej vitesh ka
mbetur e parregulluar çështja e
orientimit të nxënësve nga njëri
nivel i shkollimit në tjetrin. Në fakt,
mungesa e mekanizmave përkatës
ka sjellë në mos profilizimin e
nxënësve dhe, për pasojë, vetëm
5-6 për qind e atyre që ndjekin
shkollat e mesme të mjekësisë në
vend vazhdojnë studimet në fakul-
tetet e shkencave mjekësore. Rën-
domë, ata që kryejnë shkollat e
mesme mjekësore, sidomos në
drejtimet teknik dhëmbësh, infer-
mieri apo laborantë, përfundojnë
në punë si ndihmës mjekë dhe
ndihmës infermierë nëpër ordi-
nanca të ndryshme. Ose, mund të

ndodh që të vazhdojnë studime të
fushave krejtësisht të ndryshme,
pra të regjistrohen në fakultetet e
gjuhëve, juridikut, artit e kështu
me radhë. Ndërkaq, në fakultetet e
mjekësisë së përgjithshme, stoma-
tologjisë, farmacisë dhe infermie-
risë listat e studentëve të regji-
struar dominohet nga
ish-gjimnazistë.

Gjithë kjo situatë është lejuar
nga mos orientimi i hershëm i
nxënësve, apo më saktë nga liria
absolute e secilit të regjistrohet në
secilin fakultet që të dëshirojë. Pa
problem mund të regjistrohesh në
fakultetin e shkencave mjekësore
edhe nëse ke mbaruar shkollën e
mesme të ekonomisë, makinerisë
apo arteve ashtu sikurse mund të

kesh kryer shkollën e mesme të
mjekësisë dhe të vazhdosh studi-
met në arkitekturë, inxhinieri apo
drejtësi. Në dukje, kjo situatë
mund të shihet si frymë liberale
në arsim, por në të vërtetë është
strumbullari i gjithë anarkisë që
mbizotëron në sistemin arsimor,
pra si rezultat i mungesës së meka-
nizmave për orientimin e nxënë-
sve drejt profesionit të tyre. Por, në
fakt, krahas mos profilizimit të
nxënësve që në shkollimin e her-
shëm, radhit edhe një varg proble-
mesh të tjera që gjithashtu reflek-
tojnë negativisht në cilësinë e
shkollimit. Një prej tyre është edhe
zgjedhja e drejtimeve apo lëndëve
“të lehta” në shkollimin e mesëm.
Ky nivel shkollimi, sikurse dihet

është baza e formimit profesional
dhe intelektual të individit. Maqe-
donia, fatkeqësisht, siç është pro-
vuar me testime të rangjeve
ndërkombëtare, ka nivel shumë të
ulët të dijeve elementare. Testet e
PISA-s tregojnë se nxënësit e mo-
shës 15 vjeçare janë të fundit për
matematikë me logjikë, interpre-
tim të asaj që lexojnë dhe njohuri
nga shkencat shoqërore. Këta tre-
gues e bëjnë Maqedoninë vend të
papërshtatshëm për investime nga
ana e kompanive të mëdha, të cilat
kërkojnë të sigurohen parapraki-
sht për kapacitetet e resurseve
njerëzore, në vendet ku ata inve-
stojnë. Mungesa e investimeve do
të thotë mungesë zhvillimi ekono-
mik dhe kjo e fundit mundësi të

pakta për arsim cilësor. Pra, të
gjithë këta komponentë qën-
drojnë të lidhura dhe janë në varë-
si të plotë me njëra -tjetrën. Ven-
dosja e mekanizmave për
orientimin e hershëm profesional
të nxënësve, në vendet e zhvillua-
ra është njëra prej vlerave subli-
me të sistemeve të atjeshme arsi-
more. Kjo është edhe arsyeja përse
në ata shtete ka shumë pak firo
profesionale dhe përse studentët
e inxhinierisë vijnë nga shkollat e
mesme elektroteknike, doktorët
nga shkollat e mesme të mjekësi-
së, e kështu me radhë. Edhe një
mekanizëm, që sado i zbehtë
mund të vihej në shërbim të atyre
praktikave pozitive, pra impakti që
duhej të kishin lëndët e provime-
ve të maturës shtetërore në
zgjedhjen e studimeve nuk është
shfrytëzuar sa duhet. Në të gjitha
universitete, qofshin publike aspo
private nuk ka kufizime në prani-
min e studentëve bazuar në shkol-
limin paraprak të tyre dhe në
lëndën e provimeve të maturës.
Madje, ka universitete private që
nuk e marrin në konsideratë as
provimin e maturës shtetërore.
Kjo, është edhe shkaku që nxënë-
sit nuk tregojnë përkushtim ndaj
lëndëve të shkencave ekzakte as
gjatë shkollimit të mesëm dhe as
në provimet që zgjedhin. Fundja,
janë të sigurt se mund të regji-
strohen në çfarëdo fakulteti, pa u
marrë në konsideratë e kaluara ar-
simore e tyre. Do të thotë si t’i jenë
nënshtruar në provimet e maturës
matematikës dhe si anglishtes,
deri te arkitektura, mjekësia apo
ekonomia mbërrihet njësoj.

Shkup, 22 dhjetor - Për shkak të mo-
srespektimit të rregullave për ku-
fizim të shpejtësisë dhe për
mbajtjen e drejtimit të duhur të
lëvizjes, në Maqedoni nga janari e
deri në nëntor të këtij viti kanë
ndodhur 7.330 aksidente rrugore.
Prej tyre, 3694 janë me pasoja më
të rënda. Kanë vdekur 122 perso-
na, ndërsa me dëm material janë
3626, tregojnë treguesit e Lidhjes
Republikane për Siguri të Qarkul-
limit Rrugor (LRSQRR) në shtatë
rajone të veprimit në pajtim me
rekomandimet e Këshillit Evro-
pian për siguri në trafik. Sipas tyre,
81 për qind e shoferëve në Pehçevë
përdorin rrip sigurimi, derisa
ndërkaq 91.3 për qind banorë të
Shtipit nuk e përdorin rripin e si-
gurimit. Në Llozovë 70.6 për qind
e shoferëve të motoçikletave për-

dorin kaskë mbrojtëse. Treguesi
që ka të bëjë me këmbësorët tre-
gon se në Shtip 94.1 për qind e
shoferëve janë ndalur para
vendkalimit për këmbësorë të lë-
shojnë këmbësor, derisa ndërkaq
në Resnjë 77.4 për qind nuk janë
ndalur. Në Karposh të Shkupit 86.5

për qind kanë kaluar në vendkalim
për këmbësorë, ndërsa në Vasilevë
kalohet jashtë vendkalimeve për
këmbësorë. Të dhënat e LRSQRR
të cilat kanë të bëjnë në numrin e
shoferëve të cilat drejtojnë au-
tomjete të paregjistruara tregojnë
se në Pehçevë janë regjistruar 100

për qind e makinave, ndërsa Prile-
pi  kryeson me 26 për qind makina
të paregjistruara. Banorët e Kra-
tovës adhurojnë të shkelin pedalin
e gazit dhe 7.6 për qind prej tyre e
kanë kaluar shpejtësinë e lejuar
mbi 50 kilometra në orë, derisa
ndërkaq në Kërçovë 78.4 për qind

e shoferëve ngasin me leje të
lejuar. Treguesit për siguri në tra-
fik prezantojnë rezultate të ndër-
lidhura të masave të zbatuara për
sigurinë në trafik. Prandaj, po
bëhen përpjekje që të vendoset
mënyrë bashkëkohore e ndjekjes
dhe vlerësimit të situatës së sigu-
risë në trafik që do të evitojë mun-
gesat e qasjes tradicionale.
Ndjekja e zbatimit të treguesve të
sigurisë së trafikut është një nga
qasjet më bashkëkohore të cilat
më shumë premtojnë. LRSTRR e
vlerësoi këtë vit si të suksesshëm
në aspektin e veprimeve që ata i
ndërmarrin, dhe për këtë, siç
thanë, tregojnë edhe të dhënat në
të cilat theksohet se është ulur
numri i aksidenteve rrugore, per-
sonave të lënduar dhe të vdekur
në vitin paraprak. (O.Xh)

RAPORT I LIDHJES REPUBLIKANE PËR SIGURI TË QARKULLIMIT RRUGOR

122 të vdekur në 7330 aksidente

PROBLEMI I PROFILIZIMIT TË NXËNËSE

Nga e mesme në fakultet, kujt si ti teket
Pa problem mund të
regjistrohesh në
fakultetin e
shkencave mjekësore,
edhe nëse ke mbaruar
shkollën e mesme të
ekonomisë,
makinerisë apo
arteve, ashtu sikurse
mund të kesh kryer
shkollën e mesme të
mjekësisë dhe të
vazhdosh studimet
në arkitekturë,
inxhinieri apo drejtësi

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vdes foshnja
njëmuajshe
Një foshnjë njëmuajshe dje në
orën 09:25 është raportuar e
vdekur nga ana e Ndihmës së
Shpejtë Mjekësore në Njësinë
për Informacione dhe Ko-
mandë Shkup. Siç kumtoi
MPB, ngjarja ka ndodhur në
rrugën "Bajram Shabani" në
Komunën e Çairit. Në bisedë
me nëpunësit policor, prindë-
rit e foshnjës kanë deklaruar
se kur janë zgjuar - kanë vërej-
tur se foshnja nuk jep shenja
jete. Mjeku nga Ndihma
Urgjente Mjekësore ka konsta-
tuar vdekjen pa gjurmë të
dhunës. Me urdhër të prokuro-
rit publik trupi i foshnjës është
dorëzuar në Institutin për
Mjekësi Ligjore për autopsi.

12-vjeçarja
viktimë e
pedofilit nga
Shkupi
Një burrë i panjohur nga
Shkupi disa herë në banesën
ka ngacmuar seksualisht një
vajze 12-vjeçare. Nëna e vajzës
mbrëmë në polici ka paraqitur
se në periudhën nga data 10
deri më 12 dhjetor derisa vajza
e saj ka shkuar dhe është
kthyer nga shkolla, i panjohu-
ri disa herë e ka thirrur vajzën
në banesën e tij dhe e ka
prekur nëpër trup. Merren
masa për zbardhjen e plotë të
rastit.

Vjedhje me
maska në
Gostivar
51 vjeçarja B.B nga fshati
Dobërdoll, të enjten ka denon-
cuar plaçkitje, e cila është kryer
ndaj gruas së tij Sh.B., 51 vjeça-
re. Tre persona të panjohur të
maskuar në kokë dhe doreza,
të armatosur me pistoleta, me
forcë kanë hapur derën ku ajo
ka qenë e vetme dhe i kanë
drejtuar armët, duke i marrë
5000 denarë. Menjëherë ata
janë larguar dhe është njof-
tuar rasti në polici, e cila ka
kryer hetime dhe punon në
zbardhjen e plotë të rastit. Po
ashtu, të enjten mbrëma është
denoncuar edhe një vjedhje
në qytetin e Gostivarit, ku per-
sona të panjohur kanë vjedhur
në shtëpinë e 50 vjeçarit S.A.
Sipas policisë hajnat kanë
marrë me vete arë të ndry-
shëm vlera e të cilës është përl-
logaritur 90 mijë denarë.

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 22 dhjetor - Procesi gjyqësor
për rastin “Target-Fortesa”, lëndë
kjo e lidhur drejtpërdrejtë me
përgjimet masive që janë zhvilluar
në kohën e VMRO-DPMNE-së,
gjatë periudhës 2008-2015, është
caktuar të mbahet me 17 janar të
vitit të ardhshëm. Trupi gjykues i
udhëhequr nga gjykatësja Lenka
Davitkova, gjatë arsyetimit të pro-
longimit të kësaj seance, tha se
nuk janë përmbushur kushtet për
fillimin e shqyrtimit kryesor të ak-
takuzës kundër ish krerëve të lartë
të policisë sekrete. Mungesa e një-
rit prej avokatëve mbrojtëse të të
akuzuarit Sasho Mijallkov (ish shef
i Drejtorisë për Siguri dhe
Kundërzbulim) dhe mos prezenca
e arsyeshme e dy të akuzuarve
tjerë, Goran Grujeski dhe Nikolla
Boshkovski, ishte shkaku kryesore
se pse seanca e parë për lëndë “Tar-
ge-Fortesa” u anulua. Përveç ish
shefit të DSK-së, Mijallkov, për
përgjimet masive akuzohet edhe
ish ministrja e Punëve të Brendsh-
me, Gordana Jankullovska, ish she-

fi i kabinetit të Mijallkovit, nëpunë-
si DSK-së, Toni Jakimovski. Krahas
të akuzuarve të parë, pjesë e ak-
takuzës për “Target-Fortesa”, është
edhe Vlladimir Varellov (pjesëtar i
DSK-së), identitetin e të cilit kohë
më e parë e kishte shfrytëzuar për
t’u arratisur nga Maqedonia, kole-
gu i tij, Goran Grujevski. Listën
tjetër të të akuzuarve, po ashtu e
përbëjnë pjesëtarë tjerë të DSK-së,
në këtë rast i të akuzuarit Marijan
Shumulikoski, Silvana Zllatkova,

Vasil Isakovski, Valentina Simo-
novska dhe Nadica Nikoliq.

Para se kjo seancë të anulohet,
gjykatësja Lenka Davitkova, njoftoi
se pala mbrojtëse e të akuzuarve
Sasho Mijallkov dhe Gordana
Jankullovska, deri te Trupi gjykues
kanë dorëzuar disa shkresa me dë-
shmi materiale. Lidhur me këtë çë-
shtje, i akuzuari Mijallkov, pasi doli
nga gjykata, nuk dha sqarime më
të detajuara se çka përmbajnë ato
dëshmi, vetëm theksoi se ende

është herët të flitet për ato prova
dhe se kur do të vijë koha do të
dihet. 

Ndryshe, me qëllim respekti-
min e parimit të prezumimit të pa-
fajësisë, gjykatësja i njoftoi media
se të akuzuarit nuk kanë pranuar të
xhirohet nga operatorët e mediave
elektronike.

Hetimet për rastin “Fortesa”, siç
kanë njoftuar nga Prokuroria Spe-
ciale Publike, kanë filluar me
29.03.2016, ndërsa për rastin “Tar-
get” me datë 17.11.2016. Për shkak
të lidhshmërisë së tyre, gjatë për-
gatitjes së akuzave, nga PSP kanë
bërë të ditur se rastet janë ba-
shkuar në një lëndë gjyqësore. Në
mesin e shumë aktakuzave, të cilët
në Gjykatën Penale të Shkupit, u
dorëzuan me 30 qershor të këtij
viti, ishte edhe kjo lëndë e ba-
shkuar. Për veprën penale “organi-
zim kriminel”, “keqpërdorim të
detyrës dhe autorizimeve zyrtare”
dhe “falsifikim të dokumenteve”,
akuzohet gjithsej 12 të dyshuar.

PROLONGOHET SEANCA PËR LËNDËN “TARGET - FORTESA” 

Gjykimi për përgjimet masive
anulohet për 17 janar

Mungesa e njërit prej avokatëve mbrojtëse të të akuzuarit Sasho Mijallkov (ish
shef i Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim) dhe mos prezenca e arsyeshme e dy
të akuzuarve tjerë, Goran Grujeski dhe Nikolla Boshkovski, ishte shkaku kryesore
se pse seanca e parë për lëndën “Target-Fortesa” u anulua

Jankullovksa përballet me Haki Azirin dhe Agim Islamilloviq 
Gordana Jankullovska, ish shefja e
policisë, në kohën e të cilës u realizua
aksioni famëkeq “Monstra”, të
premten, në rrethana krejtësisht të
papritshme u ballafaqua me Agim
Ismailloviqin dhe Haki Azirin, dy prej
gjashtë të akuzuarve padrejtësisht për
vrasjen e pesëfishtë në Liqenin e
Smilkovës. Përballja spontane sy më sy, mes
Jankullovkës nga njëra anë dhe Agimit dhe
Hakisë nga ana tjetër, ndodhi gjatë kohës kur ish
ministrja e Punëve të Brendshme, dilte jashtë
Gjykatës Penale të Shkupit, si e akuzuar kryesore
për procesin masiv të përgjimeve. Reagimin e

Jankullovskës, të cilën më së miri e
përshkruanin pamjet e kapur nga

operatorët e mediave elektronike,
tregojnë qartë se ajo i kishte njohur
dy të akuzuarit e “Monstrës” (që për
momentin mbrohen në liri), të cilët

pesë vite më parë, në një konferencë
për shtyp i kishte shpallur “terroriste

islamik”. Ndryshe, të akuzuarit për vrasjen e
pesëfishtë në Liqenin e Smilkovës, me vendim të
Gjykatës Supreme, për tre javë të plota gjenden
në liri, gjegjësisht kjo gjykatë i ka obliguar që
çdo të marte dhe të premte të paraqiten për tu
evidentuar në Gjykatë. 

Për ekstradimin vendoset më pesë janar 

Vendimin për ekstradimin e ish-nëpunësve të
Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim, Goran
Grujevski dhe Nikolla Boshkovski, Gjykata e
Selanikut do ta shpallë më datë 5 janar. Përkundër
faktit se ky vendim duhet të publikohej gjatë ditës
së premte, ankesa e Grujevskit dhe Boshkovskit,
me arsyetim se nuk e kuptojnë përkthyesen e cila
ka qenë nga Bullgaria. Para se të miratohet
vendimi për prolongim, Gjykata e Selanikut, të
premten kishte caktuar një pauzë prej dy orëve

(me çka nuk kanë arritur të gjejnë përkthyes
kompetent). Ndryshe, seanca gjyqësore e
zhvilluar ditën e mërkurën për këtë rast, u
karakterizua me kërkesën e prokurorit grek, i cili
gjykatës i propozoi që të miratoi vendimin për
ekstradim. Në rast se në seancën ardhshme
zyrtarizohet vendimi për ekstradim, dy personat
më të kërkuar për momentin në Maqedoni, kanë
të drejtën e ankesës para Gjykatës Supreme të
Greqisë.  
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 22 dhjetor - Tregtia me pakicë
në Maqedoni shënon rritje të vlerës
për 500 milionë euro në gjashtë vi-
tet e fundit. Vlera e qarkullimit në
tregti në vitin 2009 ishte 1.5 miliardë
euro, që është rritur në 2 miliardë
euro në vitin 2015. Në vitet e kalua-
ra në tregti dominon shitja e karbu-
ranteve, vajrave së bashku me atë
të veturave, mjeteve të tjera tran-
sportuese dhe gomave. Njëherazi
tregtia që ndërlidhet me veturat tre-
gon pjesëmarrje në totalin e tregti-
së prej 25 për qind në vitin 2015, e
nxitur edhe nga importi i madh i
dhjetëra e dhjetëra mijë veturave
në vit. Me fjalë të tjera, kjo lloj treg-
tie është e vlefshme sa një e katërta
e totalit të qarkullimit ose në para
vlen afër 450 milionë euro.

Analiza e prodhimeve që kanë
pasur qarkullim më të madh në
tregti, tregon më tej se punë të suk-

sesshme kanë treguar edhe tregtarë
me ushqime, pajisje të ndryshme
teknike, të telekomunikacionit dhe
informatikës, duhanit, ilaçeve, apa-
ratet e amvisërive etj.

Në vendin e parë për kah qarkul-
limi në industrinë e ushqimit, është
shitja e qumështit dhe përpunime-
ve të qumështit me 95 milionë euro.
Qytetarët për qumësht të freskët
kanë harxhuar afër 22 milionë euro,
për djathë dhe gjizë kanë harxhuar
afër 25 milionë euro, për djathëra
të forta si kaçkavalli afër 20 milionë
euro, ndërsa për kos dhe jogurt kanë
harxhuar 15 milion euro. Për vezë
janë harxhuar 0.6 për qind i totalit
të tregtisë në vend ose 12 milionë
euro, ndërsa për vaj për ngrënie janë
harxhuar rreth 20 milionë euro.

Afër 60 milion euro kanë qarkul-
luar tregtarët me pemë dhe perime,
ndërsa 15 milionë euro janë qarkul-
luar në tregtinë me pemë-perime
të konzervuara. Nga ana tjetër, 60

milionë euro kanë qarkulluar në
tregtinë e mishit, prej të cilave me
nga 13 milion euro për mish viçi dhe
të derrit, afër 21 milionë euro për
mishin e freskët dhe të ngrirë të
pulës. Gjithashtu, 40 milionë euro
kanë qarkulluar në tregtinë e përpu-
nimit të mishit, si salçice, sallama
etj. Në tregtinë me pakicë me
prodhime të furrtarisë kanë qarkul-
luar afër 70 milionë euro, prej të ci-
lave afër 45 milionë janë për bukë.

Bumi teknologjik në vitet e fun-
dit, si dhe oferta e madhe e televi-
zorëve, kompjuterëve, telefonave
celularë, lap- topave, e kështu me
radhë ka ndikuar edhe në qarkulli-
min e madhe të tregtisë me pajisje
informatike dhe të telekomunika-
cionit.  Dyqanet e pajisjeve audio
dhe video, informatike dhe të te-
lekomunikacionit kanë shitur mall-
ra me vlerë prej 79 milionë euro, prej
të cilave 36 milionë euro janë
harxhuar për kompjuterë, 17 mi-

lionë euro për televizorë të rinj dhe
afër 10 milionë euro për celularë të
rinj. Janë harxhuar edhe afër 80 mi-
lionë euro për cigare, 63 milionë
euro për ilaçe dhe 65 milionë euro
për pajisje shtëpiake. Është intere-
sante të theksohet se në tregtinë me
prodhime të kozmetikës dhe të tua-
letit kanë qarkulluar rreth 68 mi-
lionë euro. Prej këtij totali, afër 22
milionë euro janë harxhuar për
blerjen e letrës së tualetit. Statistika
nënvizon edhe harxhimet e ndry-
shme që kanë kryer qytetarët për
pajisjen e shtëpive të tyre. Për paji-
sje sanitare prej qeramike dhe por-
celani, janë harxhuar 14 milionë
euro, për perde afër 2.5 milionë
euro, ndërsa për tepihë janë
harxhuar 1.2 milionë euro. Afër 4
milionë euro janë harxhuar për mo-
bilim të kuzhinës. Të dhënat zyrtare
për llojet e ndryshme të tregtisë, tre-
gojnë më tej se dyfish më shumë të
holla janë harxhuar për blerjen e
gazetave sesa librave. Qytetarët për
shtyp në vitin 2015 kanë ndarë afër
7.3 milionë euro në raport me afër
3.5 milion euro për libra. Shumë e
ngjashme që është ndarë për
blerjen e librave është e përafërt me
atë të blerjes së lojërave për fëmijë,
për çka janë harxhuar afër 5 milion
euro. Në fund është interesant të
theksohet se për blerjen e luleve
janë harxhuar 1.5 milion euro.

Korridori Pan
Evropian i
rëndësishëm
për rajonin
Manastir, 22 dhjetor - Mini-
stri i Transportit dhe Lidhje-
ve, Goran Sugareski, krye-
tarët e komunave të
Manastirit dhe të Prilepit
dhe profesorë nga Fakulteti
Teknik - Manastir, dje kanë
mbajtur forum dedikuar
"Rëndësisë së Korridorit 10
Pan Evropian për Republikën
e Maqedonisë, gadishullit
ballkanik dhe Bashkimit
Evropian". Në fjalimin e tij në
forum, ministri Sugareski
theksoi se qëllimi parimor i
Qeverisë është ndërtimi i in-
frastrukturës rrugore dhe
hekurudhore, ndërsa konfir-
mim për atë, siç tha, janë
marrëveshjet e nënshkruara
për ndërtim infrastrukturor.
"Në pjesën e Korridorit 10,
ne jemi seriozisht të përku-
shtuar dhe kjo mund të vë-
rehet me marrëveshjet e
nënshkruara për ndërtim, siç
është rruga Gradsko-Prilep i
cili ndërtohet në tre pjesë,
ndërsa në plan është edhe
ndërtimi i rrugës ekspres
Prilep-Manastir, vendkalimi
Mexhitlia. Për këtë presim sa
më shpejt të përfundojë
dokumentacioni projek-
tues", theksoi ministri Suga-
reski. Në forumin në Mana-
stir, ai i paralajmëroi
aktivitetet dhe planet pari-
more të Ministrisë lidhur me
rajonin e Pellagonisë në vitin
2018. "Në atë rajon në vitin
2017 do të kryejmë shumë
rikonstruktime në akset rru-
gore. Në pjesën e infrastruk-
turës hekurudhore është
nënshkruar marrëveshje për
ndërtimin e hekurudhës
manastir-Kremenicë dhe
presim fillim të shpejtë dhe
përfundim gjatë vitit të
ardhshëm me çka edhe për-
mes hekurudhës do të lidhe-
mi me Republikën e Greqi-
së", tha Sugareski. Ai
konfirmoi se deri te institu-
cionet kompetente kanë
dorëzuar dokumente për
procedurën gjyqësore e cila
do të zbatohet për malverzi-
met eventuale dhe joefikasi-
tetin e deritanishëm të ek-
spozuesve gjatë ndërtimit të
hekurudhës nga Manastiri
deri në vendkalimin kufitar.
Forumin shkencor në temë
"Rëndësia e Korridorit 10 Pan
Evropian për Republikën e
Maqedonisë, Gadishulli bal-
lkanik dhe Bashkimi evro-
pian" e organizoi fakulteti
teknik-Manastir dhe me qël-
lim që në një vend të deba-
tojnë përfaqësues të bashkë-
sisë akademike dhe faktorë
relevantë për vendimmarrje.

Shkup, 22 dhjetor - Ambasadori i
Mbretërisë së Bashkuar i Britanisë
së Madhe dhe Irlandës Veriore,
Çarls Garet, dje kryeministrit Zoran
Zaev i bëri ftesë nga kryeministrja
Tereza Mej për Samitin për Ballka-
nin Perëndimor që do të mbahet
në Londër në korrik të vitit të ardh-
shëm në kuadër të Procesit të Ber-
linit. Në letër, kryeministrja brita-
nike thekson se qëllimi i Samitit në
Londër është të mbështeten ven-
det e Ballkanit Perëndimor në
përkushtimin e tyre për marrëdhë-
nie të mira fqinje, bashkëpunim
rajonal dhe adresim të sfidave në

këto procese. Kryeministrja Mej
përkujton se liderët në Samitin e
Triestes janë pajtuar se integrimet
janë "investim strategjik në paqen,
demokracinë, prosperitetin, sigu-
rinë dhe stabilitetin e Evropës në
tërësi" dhe shton se Britania e
Madhe është e gatshme të ndih-
mojë me ekspertiza dhe përvoja
për progres më të fuqishëm. Duke
theksuar se mbështetja e Britanisë
së Madhe në rajon është afatgjate,
kryeministrja Mej thekson se e
mbështesin rajonin në rrugën eu-
roatlantike të tij. Pres shërbimi qe-
veritar kumtoi se kryeministri Zaev

në takimin me ambasadorin brita-
nik është falënderuar për mbësh-
tetjen që ia jep Britania e Madhe
Republikës së Maqedonisë dhe
gjithë Ballkanit Perëndimor. Dy ba-
shkëbiseduesit kanë biseduar për
rëndësinë e temave të planifikuara
të cilat do të diskutohen në Samitin
në Londër. Në pjesën e sigurimit të
prosperitetit, planifikohet fokusi të
vihet në lidhjen midis shteteve,
energjetikës, digjitalizimit dhe
sipërmarrësisë, ndërsa në pjesën e
sigurisë në ballafaqimin me korru-
psionin, krimin e organizuar, lë-
vizjen e njerëzve dhe mallrave, ter-

rorizmin dhe ekstremizmin e dhun-
shëm. Kryeministri Zaev ka para-
lajmëruar se Maqedonia do të japë
kontribut aktiv në të gjitha çështjet
e rëndësishme të cilat do të jenë
temë e Samitit.

Mej fton Zaevin në Samitin e Londrës
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tregtia që ndërlidhet me veturat tregon pjesëmarrje në totalin e tregtisë prej 25 për qind në vitin 2015, e
nxitur edhe nga importi i madh i dhjetëra e dhjetëra mijë veturave në vit. Me fjalë të tjera, kjo shndërruar
në para vlen afër 450 milionë euro

Neto rroga mesatare 23.356 denarë 
Neto rroga e paguar mesatare në tetor arrin 23.356
denarë dhe është rritur për katër për qind në
krahasim me tetorin e vitit të kaluar, publikoi sot
Enti Shtetëror i Statistikës. Sipas të dhënave të
publikuara, rritje të neto-rrogës ka në sektorët Art,
argëtim dhe rekreacion, Miniera dhe nxjerrje e
gurëve dhe Industri përpunuese. Në krahasim me
shtatorin, rritje të neto-rrogës është vërejtur në

sektorin Miniera dhe nxjerrje e gurëve, Transport
dhe deponim dhe Furnizim me ujë, heqja e ujërave
të zeza, menaxhim me mbeturinat dhe veprimtari
për sanim të ambientit. Bruto rroga e paguar
mesatare arrin 34.266 denarë dhe ajo është rritur
për 3,8 për qind në krahasim me periudhën e
njëjtë të vitit të kaluar. Në tetor 1,6 për qind e të
punësuarve nuk kanë marrë rroga. 

Tregtarët me xhiro
prej dy miliardë euro 

QARKULLIMI ME PAKICË 

Koha



8 MARKETING
Koha, e shtunë 23 dhjetor, 2017 

Shpallja e publikuar më datë 21.12.2017 në gazetën “Koha”, shpallet si e pavlefshme. Në vazhdim publikojmë shpalljen e duhur: 
 
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 të Ligjit për arsim të 

mesëm dhe Pëlqimit nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nr. 12-11025/3 të datës 12.12.2017 SHMNGJ QSH “Zdravko Cvetkovski” – Shkup, publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim të mësimdhënësve për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2018  

 
 PUBLIKOHET, shpallje publike për punësim të mësimdhënësve për kohë të caktuar të punës – financim i vjetër deri më 31.08.2018 për vendet e 

punës në vijim: 
 
MËSIMI NË GJUHËN MAQEDONASE  
 
1. Mësimdhënës të gjuhës angleze - 1 realizues 5 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 5.380,00 denarë. 
2. Mësimdhënës të fizikës 1  realizues  10 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 10.761,00 denarë. 
3. Mësimdhënës të historisë -1  realizues  3 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 3.228,00 denarë. 
4. Mësimdhënës të pedagogjisë - 1  realizues 6 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 6.457,00 denarë. 
5. Mësimdhënës të hyrjes në drejtësi - 1  realizues 6 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 6.457,00 denarë. 
6. Mësimdhënës të biznesit - 1  realizues 20 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00  
7. Mësimdhënës të psikologjisë -   realizues 10 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 10.761,00  denarë  
8. Mësimdhënës të sportit dhe aktiviteteve sportive - 1  realizues  10 orë mësimore (zëvendësim të drejtorit) me neto pagesë fillestare 10.761,00  

denarë. 
9. Mësimdhënës të sportit dhe aktiviteteve sportive – 1  realizues 4 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 4.304,00  denarë. 
10. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga ndërtimtaria– 2  realizues  20 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00 denarë. 
11. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga ndërtimtaria - 1  realizues  8  orë mësimore (zëvendësim për kujdestar klase) me neto pagesë 

fillestare 8.609,00 denarë. 
12. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga arkitektura - 6  realizues  20 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00. 
13. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga arkitektura - 1  realizues  11 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 11.837,00 denarë. 
14. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga gjeodezia - 3  realizues  20  orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00denarë. 
15. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga gjeodezia - 1  realizues  15  orë mësimore me neto pagesë fillestare prej     16.141,00 denarë. 
16. Mësimdhënës të mësimit praktik të drejtimit ndërtimor– 1  realizues 22  orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 16.141,00 denarë  
 
MËSIMI NË GJUHËN SHQIPE  
 
17. Mësimdhënës të artit figurativ - 1  realizues  9 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 9.685,00 denarë. 
18. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga ndërtimtaria - 1  realizues  20 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00 denarë. 
19. Mësimdhënës të gjuhës shqipe - 1  realizues 20 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00 denarë  
20. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga ndërtimtaria - 1  realizues (zëvendësim të ndihmës drejtorit) 18 orë mësimore me neto pagesë 

fillestare prej 19.370,00 denarë  
21. Mësimdhënës të gjuhës angleze - 1  realizues 14 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 15.065,00 denarë. 
22. Mësimdhënës të matematikës - 1  realizues 20 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00 denarë. 
23. Mësimdhënës të matematikës  - 1  realizues 16 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 17.218,00 denarë. 
23. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga gjeodezia - 1  realizues  20 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00 denarë. 
24. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga arkitektura -3  realizues 20  orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00 denarë. 
25. Mësimdhënës të sportit dhe aktiviteteve sportive - 1  realizues  20  orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 21.522,00 denarë. 
26. Mësimdhënës të fizikës -1  realizues 8 orë mësimore me neto pagesë fillestare prej 8.609,00 denarë. 
 
 
  Kandidatët 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 kuadrin mësimor dhe bashkëpunëtorëve profesional në arsimin e mesëm. 
Orari i punës është caktuar në pesë ditë pune prej ditës së hënë deri ditën e premte, në pajtim me Orarin për vitin shkollor 2017/2018. Orari ditor i punës 

mbahet në dy ndërrime edhe atë: Ndërrimi i parë prej ora 07.30 deri në ora 13.30 dje ndërrimi i dytë prej ora 13.30 deri në ora 19.30.  
  Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet të dorëzojë dokumentet në vijim: 
- Lutje (fletëparaqitje) 
- CV, 
-Diplomë ose Certifikatë për arsimin e mbaruar përkatës; 
-Certifikatë për derikualifikim pedagogjik-psikologjik dhe metodik (për mësimdhënësit të cilët nuk kanë mbaruar grupin mësimor të studimeve); 
- Për pikën 16 është e nevojshme që kandidatët të posedojnë diplomë për fakultet të mbaruar të ndërtimtarisë ose arkitekturës, ndërsa me 

përjashtim diplomë për arsim të lartë ose arsim specializues të mbaruar nga sfera e ndërtimtarisë ose arsim të mesëm; 
-Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë  
  Shpallja publike zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit, ndërsa zgjedhja do të realizohet në afat prej 30 ditëve pas kalimit 

të afatit për paraqitje në lidhje me shpalljen. 
  Dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri në SHMNGJ të Qytetit të Shkupit “Zdravko Cvetkovski” – Shkup, bulevardi “Partizanski 

Odredi” nr. 91, 1000 Shkup, përmes postës rekomanduese 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 për shpalljen publike është Verica Hristovska, kontakt telefoni 02/3062-694 dhe kontakt e-mail adresa 
ontakt@zdravkocvetkovski.edu.mk. 

SHMNGJ QSH “Zdravko Cvetkovski” – Shkup  
DREJTOR, 

Dragica Kostadinovska  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – teksti i pastruar 
(“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015) 

Drejtori i NP Ujësjellësi dhe kanalizimi – Shkup  
publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për pranim të punëtorit për kohë të pacaktuar  
 

 Publikohet shpallje publike për themelim të marrëdhënies së punës për kohë 
të pacaktuar për vendin e punës në vijim: 
 
Sistem inxhinier – 1 realizues në Sektorin për teknologji informatike  

- Me arsim sipëror të mbaruar: PSP 0 shkalla VII/1 – fakulteti matematiko-
natyror ose fakulteti elektronik  

 
Përparësi gjatë zgjedhjes kanë kandidatët të cilët kanë: 

- Shkencat e mbaruara kompjuterike/informatikë  
- Certifikatë për Menaxhim me sisteme korporuese informatike  
- Certifikatë për Menaxhim me siguri të sistemeve informatike iso 27001 

certifikatë 
- Certifikatë për Menaxhim me IT katastrofa dhe forensikë digjitale 

 
Dokumentet e nevojshme: 
1. Fletëparaqitje (Lutje) 
2. Diplomë për arsim të mbaruar  
3. Biografi të shkurtë  
4. Certifikatë të shtetësisë 

 
KUSHTET E POSAÇME: 
1. Orari ditor i punës prej ora 07:30-15:30. 
2. Orari javor i punës 40 orë pune (prej ditës së hënë deri ditën e premte). 
3. Pagesa bazë është 26.423,00 denarë 

  
   
Shpallja publike zgjat 5 (pesë) ditë pune llogaritur nga dita e publikimit në shtypin 
ditor. 
Nëse në shpalljen publike paraqiten deri në 200 kandidatë për një vend pune 
zgjedhja do të realizohet në afat prej 45 ditëve, prej 201 deri në 500 kandidatë për 
një vend pune zgjedhja do të realizohet në afat prej 90 ditë dhe mbi 500 kandidatë 
për një vend pune zgjedhja do të realizohet në afat prej 120 ditë, pas kalimit ë afatit 
për paraqitje. 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të merret parasysh. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm kandidatët duhet ti 
dorëzojnë në NP Ujësjellësi dhe kanalizimi – Shkup në adresën “Llazar Liçenoski” 
nr. 9 - Shkup.  
Telefon për kontakt 02/30 73 010 lok.316; kontakt personi: Darko Donevski;  

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, nenit 82 paragrafi 1 të Ligjit për arsim fillor dhe pëlqimit nga 
MASH nr. 12-11813/2 të datës 06.12.2017, SHFK “26 Korriku”, Komuna e Shuto Orizarës – Shkup publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim të kuadrit mësimor dhe jo mësimor për viti shkollor 2017/2018 për kohë të caktuar deri më 31.08.2018 

 
1. Mësimdhënës të mësimit klasor – 3 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën maqedonase.  
2. Mësimdhënës të mësimit klasor – 4 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën shqipe. 
3. Mësimdhënës të gjuhës angleze – 1 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën maqedonase. 
4. Mësimdhënës të gjuhës angleze – 4 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën shqipe. 
5. Mësimdhënës i inovacioneve – 1 realizues me 18 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 18.575,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën shqipe. 
6. Mësimdhënës i informatikës – 1 realizues me 7 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 7.223,00 denarë, për mësimin në gjuhën 

maqedonase. 
7. Mësimdhënës i informatikës – 1 realizues me 18 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 18.575,00 denarë, për mësimin në gjuhën 

shqipe. 
8. Mësimdhënës i gjuhës shqipe – 3 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën shqipe. 
9. Mësimdhënës etikës së religjioneve – 1 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin 

në gjuhën shqipe. 
10. Mësimdhënës të gjeografisë – 1 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën maqedonase. 
11. Mësimdhënës të biologjisë – 1 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në gjuhën 

shqipe. 
12. Mësimdhënës i matematikës – 1 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën maqedonase. 
13. Mësimdhënës i matematikës – 1 realizues me 12 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 12.383,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën maqedonase.  
14. Mësimdhënës të matematikës – 1 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën shqipe. 
15. Mësimdhënës të gjuhës dhe kulturës së Romëve – 1 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, 

për mësimin në gjuhën maqedonase. 
16. Mësimdhënës të edukatës muzikore – 1 realizues me 13 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 13.415,00 denarë, për mësimin 

në gjuhën maqedonase. 
17. Mësimdhënës të edukatës muzikore – 2 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin 

në gjuhën shqipe. 
18. Mësimdhënës i shkencave natyrore – 1 realizues me 16 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 16.511,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën shqipe 
19. Mësimdhënës i arsimit teknik – 1 realizues me 8 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 8.255,00 denarë, për mësimin në gjuhën 

maqedonase 
20. Mësimdhënës i gjuhës gjermane – 1 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në 

gjuhën shqipe  
21. Mësimdhënës i historisë – 1 realizues me 20 orë mësimore me neto pagesë bazë prej 20.639,00 denarë, për mësimin në gjuhën 

maqedonase. 
22. Kontabilist – 1 realizues me 40 orë pune me neto pagesë bazë prej 16.974,00 denarë. 

Orari i punës së kuadrit mësimor është me dy ndërrime edhe atë ndërrimi i parë është prej ora 07.00 deri në ora 13.00 dhe ndërrimi i dytë 
është prej ora 13.00 deri në ora 19.00 gjatë ditëve prej ditës së hënë deri ditën e premte, me orar sipas programit mësimor dhe orarit të orëve 
të mësimdhënësve.  
Orari i punës së kontabilistit është në ndërrimin e parë prej ora 07.00 deri në ora 15.00 prej ditës së hënë deri ditën e premte.   
KUSHTET: Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e parapara me LMP, ndërsa kuadri mësimor duhet të plotësojë edhe kushtet e posaçme të 
parapara në nenin 77 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor.  
Dokumentet e nevojshme: lutje, diplomë ose certifikatë për arsim të mbaruar përkatës dhe certifikatë të shtetësisë (në origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter).  
Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme të dorëzohen deri në SHFK “26 Korriku” – komuna e Shuto Orizarës Shkup, rr. Indira Gandi nr. 
31 Shkup, tel. 2650-453.  
Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit.  
Zgjedhja do të bëhet në afat prej 30 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje.  

SHFK “26 Korriku” – Shuto Orizarë - Shkup 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr 167/2015, 
27/2016) dhe nenit 5, 7, 8 dhe 9 të Marrëveshjes kolektive të SHA Elektranat e Maqedonisë, në pronësi të 
shtetit Shkup, ndërsa në lidhje me Vendimin për nevojën për lidhje të marrëdhënies së punës nr. 04-7247/4 
të datës 22.12.2017  
 

SHA ELEKTRANAT E MAQEDONISË – SHKUP 
publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
 
  Për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës në Drejtorinë – Shkup të SHA ELEM – Shkup, për 
realizimin e punëve për kohë të pacaktuar, për vendet e punës në vijim:  
 

- 1 (një) realizues në vendin e punës “Këshilltar për rregullativë nga sfera e energjetikës dhe 
liberalizimit”, në Kabinetin e drejtorit të përgjithshëm. 

 Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, duhet të plotësojnë edhe 
kushtet e posaçme në vijim:  shkalla VII, Arsim sipëror profesional, 5 vjet përvojë pune. 

Shuma në të holla e pagesës bazë është 50.297 denarë. 
 

- 2 (dy) realizues në vendin e punës “Këshilltar”, në Kabinetin e drejtorit të përgjithshëm. 
     Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, duhet të plotësojnë edhe 

kushtet e posaçme në vijim:  shkalla VII, Arsim sipëror profesional, 5 vjet përvojë pune. 
Shuma në të holla e pagesës bazë është 50.297 denarë. 

 
- 1 (një) realizues në vendin e punës “Referent përgjegjës për rrjedhat në të holla”, në Sektorin për 

punë financiare. 
 Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, duhet të plotësojnë edhe 

kushtet e posaçme në vijim:  shkalla VII, Fakulteti ekonomik, 3 vjet përvojë pune. 
Shuma në të holla e pagesës bazë është 38.083 denarë. 

 
Java e punës është 5 (pesë) ditë pune, nga dita e hënë deri ditën e premte. Orari i plotë i punës së 

punëtorit është 40 orë në javë, ndërsa gjatë ditëve të punës do të zgjasë 8 orë në ditë edhe atë me fillim prej 
ora 07:30 – 08:00 deri më 15:30 – 16:00.  

 
Për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës në Filialin REK Bitolla – Novaci të SHA ELEM – 

Shkup, për realizimin e punëve për kohë të pacaktuar për:  
 

- 1 (një) realizues në vendin e punës “Drejtor” i Filialit REK Bitolla – Novaci. 
 Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, duhet të plotësojnë edhe 

kushtet e posaçme në vijim:  shkalla VII, Arsimi sipëror – të gjitha drejtimet, 6 vjet përvojë pune. 
Shuma në të holla e pagesës bazë është 61.400 denarë. 
 
Java e punës është 5 (pesë) ditë pune, nga dita e hënë deri ditën e premte. Orari i plotë i punës së 

punëtorit është 40 orë në javë, ndërsa gjatë ditëve të punës do të zgjasë 8 orë në ditë edhe atë me fillim prej 
ora 07:00 deri në ora 15:00.  

 

Shpallja zgjatë pesë ditë pune nga dita e shpalljes. 
 

Së bashku me fletëparaqitjen (të shkruar me dorë) në të cilën theksohet se për cilin vend pune 
konkurrohet, kandidatët duhet të parashtrojnë: 

- Dëshmi për arsimin e mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuara në noter); 
- Dëshmi për përvojën e punës (listë nga SPIM); 
- Certifikatë të shtetësisë (kopje); 
- Biografi të shkurtë në gjuhën maqedonase; 
- Kontakt telefon 

 

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

Zgjedhja do të realizohet në afat prej 45 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje. 
Fletëparaqitja me dokumentet e nevojshme, nga të cilat shihet se kandidati i plotëson kushtet e 

përgjithshme dhe të posaçme, të dorëzohen në adresën: 
SHA Elektranat e Maqedonisë -  Shkup, Drejtoria  
rr. 11 Oktomvri nr. 9, Shkup,  (me shenjë “për shpallje publike”). 

                                                                                                                                       SHAELEM – SHKUP 
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Urim HASIPI

Tetovë, 22 dhjetor - Shpresa Selami
ka vetëm 29 vjet, por hallet e saj e
bëjnë të duket si një grua 60 vjeça-
re. Shpresa Selami është nga fsha-
ti Veshallë. Asaj tre vjet më parë i
vdiq burri nga kanceri.

”Para tre vitesh kam mbetur
vetëm me djalin që tash ka katër
vjet dhe kemi mbetur në rrugë pa
asnjë denarë, pa bukë dhe pa kulm
mbi kokë. Burri vdiq nga sëmundja
e kancerit, por edhe djali është i
sëmurë dhe si do të mbijetoj nuk e
di”, thotë Shpresa Selami. 

Ajo tani jeton në rrugë pa
strehë mbi kokë, pa bukë dhe gjë-
ra të tjera elementare me djalin
jetim katër vjeçar. Habili i vogël
është i sëmurë. “Nuk kam mundë-
si ta dërgoj në spital. Ai është
katërvjeçar dhe nëse nuk e shë-

rojmë tash, pasojat do të jenë më
të mëdha në të ardhmen për atë.
Krahas bukës që nga mungon, ne
nuk kemi mundësi as ta dërgojmë
në spital djalin”, thotë ajo.

Shpresa Selami deri para tre
muajve ka shfrytëzuar ndihmë so-
ciale në vlerë 1500 denarë që, siç
thotë, tani edhe kjo ndihmë i është
ndërprerë. Sikur nuk mjaftoi kjo
katrahurë që përjetojnë çdo ditë,
ndërprerja e ndihmës edhe
njëherë tregon se shteti nuk ka
mëshirë ndaj njerëzve që kanë ne-
vojë për bukë dhe jo për luks. 

“Kam marrë një ndihmë, por
edhe atë ma kanë ndaluar. Ka tre
muaj që ma kanë ndalur. Tash kam
mbetur as pa atë ndihmë të vogël,
asnjë ndihmë nga shteti. Si do të
jetoj më tutje, as vetë nuk e  di”. 

Nënë e bir, në pamundësi që të
paguajnë qira ditëve të fundit janë

të strehuar tek halla e tyre në fsha-
tin Gradec, por kjo nuk është
zgjidhje.“S’kam rrugëdalje tjetër,
vet nënë, vet babë për këtë djalë
të vetëm”, thotë ajo. 

Në një kohë kur në Maqedoni
flitet për keqpërdorim të parave
publike, në një kohë kur mediat
informojnë për rrogat dhe hono-
rarë të majme të funksionarëve
politik, Shpresa Selami dhe djali i
saj, Habili, nuk kanë shtëpi, nuk
kanë bukë e as veshje adekuate në
këtë dimër të ftohtë. Ky është rea-
liteti social në republikën e Maqe-
donisë. 

”Unë kam nevojë për shtëpinë,
për strehë, për kulm mbi kokë, se
nuk kam ku të jetoj. Pasi më vdiq
burri, çdo ditë kam mungesë të
bukës edhe për mua, edhe për dja-
lin. As për veshje e as për gjëra më
të nevojshme nuk kemi para të

blejmë. Jetojmë si është më keq
dhe kërkojmë vetëm që të na dalin
në ndihmë ata që kanë mundësi,
sepse do të vdesim për bukë”, thotë
ajo. 

Shpresa dhe Habili lusin të
gjithë ata që kanë mundësi t’u
ndihmojnë në strehimin e tyre dhe
t’ju sigurojnë mjete themelore për
ekzistencë. Ata ftojnë njerëzit hu-
man në mungesë të mbrojtjes in-
stitucionale të shpëtojnë këtë fa-
milje nga ky tmerr që përjetojnë.
Në këtë numër mund të kontak-
tohet kjo familje për ta ndihmuar:
071 787 301. Kjo nuk është familje e
vetme në rajonin e Pollogut që në
këto ditë dimri kërkon lëmoshë
nga të gjithë ata që kanë mundësi
t’i ndihmojnë, sepse vështirë i ka-
lojnë ditët me mungesë të sende-
ve elementare për mbijetesë, siç
është buka dhe veshmbathja.

Gostivar, 22 dhjetor - Në Shkol-
lën e Mesme Teknike Komunale
“Gostivar” të enjten u hap ekspozi-
ta me fotografi të nxënësve të
shkollave të mesme me temë "Jeto
në harmoni me të tjerët". Aktivite-
ti është pjesë e projektit preven-
tiv-edukativ "Thuaji JO gjuhës së
urrejtjes", bartës të të cilit janë Ko-
muna e Gostivarit, Sektori për pre-
ventivë pranë SPB-Tetovë dhe

OSBE-ja.  Në ekspozitë u gjetën
njëzet fotografi të nxënësve nga të
gjitha shkollat e mesme  publike të
Gostivarit.

"Toleranca ndërmjet grupeve
të ndryshme etnike është një temë
shumë delikate. Ne si gostivaras e
kultivojmë atë,  dhe duhet edhe
para të rinjve të tregojmë se sa e
rëndësishme është ajo. Ky është
pikërisht qëllimi i kësaj ekspozite",

tha Aslian Snopçe nga Sektori i Ar-
simit pranë Komunës së Gostivarit.
Në hapjen e ekspozitës fjalë rasti
pati edhe drejtori i shkollës tek-
nike, Gajur Izairi, i cili theksoi:
"Ndonjëherë mund të themi pa
vetëdije ndonjë fjali ose fjalë e cila
do të ofendonte dikë. Fotot e
nxënësve bartin mesazh të fortë se
çfarë është gjuha e urrejtjes, dhe se
çfarë mirëkuptimi dhe toleranca ".

Autorët e veprave më të suksessh-
me, sipas përzgjedhjes të komisio-
nit të posaçëm, morën çmime dhe
mirënjohje nga organizatorët. Më

herët, në kuadër të të njëjtit
projekt, nëpër shkolla u organi-
zuan punëtori dhe ligjërata në
temën përkatëse.

Gostivar, 22 dhjetor - Kryetari i ko-
munës së Gostivarit, Arben Tara-
vari, ftoi në takim përfaqësues të
të gjitha organizatave joqeverita-
re që veprojnë në Gostivar. Ftesës
iu përgjigjën gati se të gjitha or-
ganizatat, shoqatat dhe shoqëritë
aktive që merren me sfera të
ndryshme të jetës shoqërore. Në
takim, përfaqësuesit e OJQ-ve
njoftuan kryetarin me punën dhe
misionin e tyre si dhe me aktivite-
tet kryesore që kanë realizuar
gjatë funksionimit të tyre. Nga
kryetari Taravari, ata morën ga-
ranci se do ta kenë mbështetje të
plotë nga ana e tij dhe bashkë-
punëtorëve të tij dhe se kjo çë-

shtje do të standardizohet me
hapa dhe veprime konkrete 

Takimi u shfrytëzua për cakti-
min e një kornize për bashkëpu-
nim të mirëfilltë ndërmjet Ko-

munës dhe organizatave joqeve-
ritare, me ç’rast nga të dyja palët u
hodhën ide që të krijohet një trup
i përbashkët koordinativ për ba-
shkëpunim. U ra dakord që si për-

faqësues i Komunës së Gostivarit
të caktohet Besim Dogani nga
Zyra për ZHEL dhe implementim
të projekteve, ndërsa nga sektori
joqeveritar, drejtori ekzekutiv i
ADI-t, Lulzim Haziri. 

Po ashtu, kryetari Taravari u
zotua se prej vitit të ardhshëm do
të caktohet pozicion i veçantë në
buxhetin komunal për mbësh-
tetje financiare të sektorit joqe-
veritar, si dhe se në ueb faqen zyr-
tare të Komunës së Gostivarit do
të vendosen linqet e të gjitha OJV-
ve lokale. Në fund të takimit, u or-
ganizua një koktej rasti, ku krye-
tari të pranishmëve ua uroi edhe
festat e fundvitit.

Ambasadori
francez viziton
Zonën
ekonomike
Tetovë, 22 dhjetor - Ambasado-
ri francez, Kristian Timonie,
shprehu gatishmërinë e tij
dhe të shtetit francez për t’i
zhvilluar marrëdhëniet mes
dy palëve, të cilët do t’i ndih-
monin zhvillimit ekonomik
të vendit. Ai është shprehur i
impresionuar për shkallën e
lartë të modernitetit në këtë
zonë dhe gatishmërinë e saj
për të sjellë sa më shumë in-
vestitorë.
“Njëra prej vizitave të para në
mëngjes ishte vizita në
Zonën e lirë ekonomike të Te-
tovës dhe e shohë shkallën e
lartë të modernitetit në këtë
zonë, po ashtu edhe gati-
shmërinë e tyre që të sjellin
këtu gjërat e duhura. I kam
marrë të gjitha shënimet për
të gjitha përparësitë që ekzi-
stojnë këtu dhe do t’i marrë
të gjitha këto shënime në se-
linë e mjedisit francez që të
bëjmë gjithçka që është e
mundur për t’i zhvilluar këto
marrëdhënie mes nesh”, tha
Timonier. 
Nga Zona ekonomike kanë
theksuar se ambasadori fran-
cez është njoftuar lidhur me
punën e deritanishme të kë-
saj zone dhe planet për të
ardhmen, sidomos në hapjen
e vendeve të reja të punës
dhe zhvillimin ekonomik të
këtij rajoni. Kryetari i Bordit,
Aki Etemi, vlerësoi lartë ba-
shkëpunimin me ambasadën
franceze, me shpresë që ky
bashkëpunimin do të rritet
edhe më tej. 
Përndryshe, Zona e lirë eko-
nomike në Tetovë vazhdimi-
sht është vizituar nga përfa-
qësues të selive diplomatike
në vend, të cilët nga afër janë
njoftuar me aktivitetet eko-
nomike dhe mundësitë afari-
ste që kjo zonë ofron për in-
vestitorët e huaj. Në Zonën e
lirë ekonomike në Tetovë ak-
tualisht janë mbi 1500 të
punësuar.

“STOP GJUHËS SË URREJTJES” 

Shpërblehen veprat më të mira  

Bashkëpunim me sektorin joqeveritar 

29 VJEÇARJA E LËNË NË MËSHIRË TË FATIT

Nënë e bir, pa strehë dhe pa
bukë kërkojnë ndihmë
Shpresa Selami deri
para tre muajve ka
shfrytëzuar ndihmë
sociale në vlerë 1500
denarë që, siç thotë,
tani edhe kjo ndihmë
i është ndërprerë

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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KUR THUA”VV ËSHTË NJË PARTI
KOMUNISTE”:

Demokracia sociale erdhi si një
ideologji politike që mbështeti një
tranzicion evolucionar dhe paqësor
nga kapitalizmi në socializëm duke
përdorur procese të vendosura poli-
tike në kundërshtim me qasjen re-
volucionare ndaj tranzicionit të
lidhur me marksizmin ortodoks. Në
epokën e hershme të pasluftës në
Evropën Perëndimore, partitë social-
demokratike hodhën poshtë mode-
lin politik dhe ekonomik të Stalinit, të
tanishëm në Bashkimin Sovjetik,
duke u angazhuar ose në rrugën al-
ternative të socializmit ose në një
kompromis midis kapitalizmit dhe
socializmit.

Në këtë periudhë, socialdemok-
ratët përqafuan një ekonomi të për-
zier bazuar në mbizotërimin e pronës
private, me vetëm një pakicë të shër-
bimeve themelore dhe shërbimeve
publike nën pronësi publike. Si rezul-
tat, demokracia sociale u shoqërua
me ekonominë ” Keynesiane”,
ndërhyrjen e shtetit dhe shtetin e
mirëqenies, duke braktisur synimin e
mëparshëm të zëvendësimit të siste-
mit kapitalist (tregjet e faktorëve,
pronës private dhe punës së pagave)
me një sistem ekonomik cilësor so-
cialist.

Demokracia sociale moderne ka-
rakterizohet nga një përkushtim ndaj
politikave që kanë për qëllim freni-
min e pabarazisë, shtypjes së grupe-
ve të pafavorizuara dhe varfërisë
duke përfshirë mbështetjen për shër-
bimet publike të aksesueshme në ni-
vel universal si kujdesi për të mo-
shuarit, kujdesin për fëmijët, arsimin,
kujdesin shëndetësor dhe kompensi-
min e punëtorëve. Lëvizja socialde-
mokrate gjithashtu ka lidhje të forta
me lëvizjen e punës dhe sindikatat
dhe përkrahë të drejtat e negociata-
ve kolektive për punëtorët si dhe ma-

sat për zgjerimin e vendimmarrjes
demokratike përtej politikës në
sferën ekonomike në formën e ven-
dosmërisë për punonjësit dhe aktorë
të tjerë ekonomikë. Duke parë dalli-
met midis komunizmit marksist dhe
qasjes social demokratike, nuk ka
asnjë mënyrë që të dyja këto gjëra
mund të aplikohen në VV në të
njëjtën kohë. Në fakt, VV duket dhe
pranon të jetë në thelb social-de-
mokratike.

KUR THUA “VETËVENDOSJA ËSHTË
NACIONALIST”E:

Socializmi kombëtar më i njohur
si “nazizmi” , është ideologjia dhe
grupi i praktikave të lidhura me Par-
tinë naziste gjermane të shekullit të
20-të në Gjermaninë naziste dhe të
vendeve të tjera – grupe të drejta.

Nazizmi u pajtua me teoritë e
hierarkisë racore dhe Darvinizmit
Social, duke identifikuar gjermanët
si pjesë e asaj që nazistët e konsi-
deronin si një garë master ariane
ose nordike. Ai synonte të kapërcejë
ndarjet shoqërore dhe të krijonte
një shoqëri homogjene gjermane të
bazuar në pastërtinë racore e cila
përfaqësonte një komunitet të po-
pullit (Volksgemeinschaft). Nazistët
synonin të bashkojnë të gjithë gjer-
manët që jetojnë në territorin e
Gjermanisë historikisht, si dhe të fi-

tojnë vende shtesë për zgjerimin e
Gjermanisë nën doktrinën e Leben-
sraum dhe të përjashtojnë ata që
ata konsiderohen si qytetarë të huaj
ose gara “inferiore”. Termi “socia-
lizëm kombëtar” doli nga përpjekjet
për të krijuar një ridefinim naciona-
list të “socializmit”, si një alternativë
për socializmin ndërkombëtar dhe
kapitalizmin e tregut të lirë. Nazizmi
e hodhi poshtë konceptin marksist
të konflikteve të klasave, kundërsh-
toi ndërkombëtarizmin kozmopolit
dhe kërkoi që të bindë të gjitha pje-
sët e shoqërisë së re gjermane që t’i
nënshtrojnë interesat e tyre perso-
nale në “të mirën e përbashkët” dhe
të pranojnë interesa politike si për-
parësi kryesore të organizimit eko-
nomik-

Nëse e krahasojmë këtë me Vetë-
vendosjen, atëherë përveç faktit që
Vetëvendosja dëshiron të bashkojë
territoret shqiptare – të cilat mund
të lidhen gjithashtu me mënyrën se si
BDR dhe DDR ishin të bashkuar ne
Gjermani pas luftës së dytë botërore
– nuk ka asgjë të natyrshme raciste,
ksenofobike ose ” “për retorikën e
tyre. Në fakt, mund të supozojmë se
ky përgjithësim i thjeshtë pak a
shumë shtrihet si një propagandë e
mjaftueshme për partitë e kundërta
dhe në pushtet. Kur thua “Vetëvendo-
sja është një parti “populiste””. Kjo

me duket qesharake, as nuk e di se
çfarë do të thotë kjo, pasi çdo parti
demokratike në një mënyrë përdor
një qasje populiste ndaj masave. Po-
pulizmi është një qëndrim politik që
kërkon të prishë rendin ekzistues
shoqëror duke solidifikuar dhe mobi-
lizuar armiqësinë e “njerëzve të thje-
shtë” ose “njerëzve” kundër “elitave të
privilegjuara” dhe “krijimit”. Populi-
stët mund të bien kudo në spektrin
politik tradicional të majtë të djathtë
dhe shpesh portretizojnë si kapitali-
stët borgjezë ashtu edhe organiza-
torët socialistë që dominojnë në
mënyrë të padrejtë në sferën politike.
Në thelb populizmi është kur një par-
ti përdor trajtimin e padrejtë ndaj
një pjese të madhe e popullsisë në
retori te vet. Pra, a nuk është ajo që po
bëjnë të gjitha partitë politike në Ko-
sovë?

Partitë politike dhe politikanët
shpesh përdorin termat populiste
dhe populizmi si pejorativ kundër
kundërshtarëve të tyre. Një këndvë-
shtrim i tillë e sheh populizmin si de-
magogji, thjesht duke u shfaqur në
empatinë e publikut me anë të reto-
rikës apo propozimeve joreale për të
rritur apelin në spektrin politik.- E çu-
ditshme, nëse shikoni programin
Vetëvendosje se si mendojna ta për-
mirësojnë gjendjen aktuale të kom-
beve, bën shumë më shumë kuptim
dhe është ndërtuar mbi një bazë më
të ndjeshme se çdo plan i partive tje-
tra që përdorin premtime të tilla
sikurse “ krijimi i 200.000 vendeve
pune” si shpresa joreale për votuesit
e tyre. Nëse kjo nuk është populiste
atëherë çfarë është? Shpresoj që
njerëzit që i përdorin këto gjëra në
një debat për të diskredituar Vetë-
vendosjen, të paktën të dinë se po
përdorin qëllimisht të gjitha këto
fjalë në kontekstin e gabuar – ose që
duhet të lexoni një ose dy libra me
shume. (konica.al)

Po mundohem ta
shpjegoj se pse
nuk mund të
marr seriozisht
askënd që më
thotë në një fjali
apo dy;
”Vetëvendosje
është
komuniste,popul
iste, nacional-
socialiste edhe
socialdemokrate”

Ç’është Vetëvendosja? Nga Kaltrina ADEMI

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS



shtojcë enigmatike e fundjavës
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DOMINOJA

DREJTKËNDËSHIT

DALLIMET

ZBULIMI
fushat me pika

TRANSFORMIMI

DETEKCIONI

K H eO A lirë

MOSBARAZIMI

MARGARITARI

VIZATIMI

LABIRINTI

1 P O S T A

2
3
4
5
6 F R E N I
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ARUKONE (Çiftimi)

 
NONOGRAMI

SUDOKU "killer"

SUDOKU "më i madh se"

është më i madh se

KENKEN

 

"numri i njëjtë - shkronja e njëjtë"
KRIPTOGRAMI MOZAIKU

GOLFI  enigmatik 

shënoni 1 pikë;

2 pikë;

pikë;

shënoni 5 pikë.

1
TESEMRËS

GOLFI 
enigmatik

S

3
NOCADËRIN

SKATIPËL PIKË
PLASTIKË 1

SPITAL 2
LAPSI 3

X 5

4
TAGËLIKAK

5
REMOLITITA

2
MONIDMAK

Një goditje = 
Dy goditje = 
Tre goditje = 
Dështim = 

SHEMBULL

TABELA 1 2 3 4 5 GJITHSEJ
A
B
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MENSUR
MAMUTI

ARSYET
TUBIM

--------------------
FITIMI M PRODHIMTARI

MEDIKAMENTE
-------------------
NJË PJESË 
MUZIKORE B RITUALE, 

CEREMONI

KOMBI YNË, 
POPULLI I 

SHQIPONJËS

KUADRATI
-------------------

BANORËT 
E RIO DE 

ZHANEIROS

K
ENË, SHISHE 

QË NXË NJË TË 
KATËRTËN E 

OKËS

SPANJË

BADMINTON-
ISTJA INDASE, 

JUALA
-------------------

VIT

KËNGËTARI 
(MARSHALL 

BRUCE 
MATHERS III)

TRUPAT
MILITARË

POSEDON
-------------------

FSHAT NË 
FERIZAJ

ENERGJI
--------------------
POPULLI QË 

KA ELEMENTE 
PËR FORMIM 
TË SHTETIT

KOHA 
E LIRË

KRYEQYT. I 
ARMENISË

------------------
I ATI I GJERGJ 
KASTRIOTIT J P PËRPARËSI

------------------
TITULL 

USHTARAK
K.N. PËREMËR 

VETOR

OPTIMALE
(shkurt.)

--------------------
INSTR. 

MUZIKOR 
ELEKTRONIK

SHKOLLA E 
MESME

SHIH
FOTON

LINDJA
ELEKTRO

VOLT
------------------

GREQI

E.N.
--------------------

SHUMËS

LLOJ GAZI QË 
PËRDORET 

PËR NDRIÇIM

GJUHA 
ANGLEZE

--------------------
FUTB. 

SPANJOLL 
FERNANDO

KOHA 
E LIRË

MBYT, 
PUSHKATON
------------------

FAT, MBARËSI
(sh.)

SHKRIN 
(NË UJË)

-------------------
SURPRIZA

FERMIUM
------------------

PIJE 
ALKOOLIKE

KRYEQYTETI 
I KENISË

NUMRI 
NEUTRAL

-------------------
LUM NË 
AUSTRI
(shq.)

SHTET NË 
MESDHE

YLL I KUQ
GJIGANT NË 

QIELL
(shq.)

BANORË TË 
TURQISË

------------------
TRUPAT E 

MBROJTJES 
SË KOSOVËS

FLUOR

FIL
-------------------

ENË 
PËR UJË

(shq.)

2001 ROMAK
-------------------
EUROPEAN 
ORDERING 

RULES

VEPRIM

TRILLIME
-------------------
PERËNDIA E 
DIELLIT TE 

EGJIPT. E VJ. 
AMON

UNIVERSITETI I 
PRISHTINËS

--------------------
SPORT LUFTA-

RAK, KUNG

KNOCK
OUT

-------------------
KIMISTI FRAN. 

ANTUAN 
LORENT DE

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

NJËSI E 
REZISTENCËS 

ELEKTRIKE

S.Z.
-------------------

Z.Q.

VALIXHE
-------------------

RUMANI

L FILOZOFI 
GJENEVIAN
ZHAN ZHAK 

DORË-
SHTRËNGUAR, 

KOPRRAC “Lirinë nuk ua solla unë 
por e gjeta këtu!”   

FJALËKRYQI KLASIKKRIPTOGRAMI

SUDOKU "killer"NONOGRAM KENKENARUKONE

KAKURO
LABIRINTI

VIZATIMI

DALLIMET

TRANSFORMIMI

MOZAIKU

DOMINOJA ZBULIMI

MOSBAR. MARGAR.

DREJT.

GOLFI ENIGMATIK

PËR TË RINJTË

SUDOKU

Fituesja e Këngës Magjike 2017

SKANDI
MENSUR
MAMUTI

ARSYET
TUBIM

--------------------
FITIMIM

PRODHIMTARI
MEDIKAMENTE
-------------------
NJË PJESË 
MUZIKOREB

RITUALE, 
CEREMONI

KOMBI YNË, 
POPULLI I 

SHQIPONJËSSHQIPTAR
KUADRATI

-------------------
BANORËT 
E RIO DE 

ZHANEIROSKATRORI
KARIOKËT

ENË, SHISHE 
QË NXË NJË TË 

KATËRTËN E 
OKËSQINDARE

SPANJË
E

BADMINTON-
ISTJA INDASE, 

JUALA
-------------------

VITGUTA
KËNGËTARI 
(MARSHALL 

BRUCE 
MATHERS III)

TRUPAT
MILITARË

TM
POSEDON

-------------------
FSHAT NË 
FERIZAJKA

ENERGJI
--------------------
POPULLI QË 

KA ELEMENTE 
PËR FORMIM 
TË SHTETITE

KOHA 
E LIRË

KRYEQYT. I 
ARMENISË

------------------
I ATI I GJERGJ 
KASTRIOTITJP

PËRPARËSI
------------------

TITULL 
USHTARAK

K.N.PËREMËR 
VETOR

OPTIMALE
(shkurt.)

--------------------
INSTR. 

MUZIKOR 
ELEKTRONIKOPT

SHKOLLA E 
MESME

SHM
SHIH

FOTON
GJERGJKASTRIOTI

LINDJA
ORIENTI

ELEKTRO
VOLT

------------------
GREQIEV

E.N.
--------------------

SHUMËSEN
LLOJ GAZI QË 

PËRDORET 
PËR NDRIÇIMNEON

GJUHA 
ANGLEZE

--------------------
FUTB. 

SPANJOLL 
FERNANDOANGLISHTE

KOHA 
E LIRË

MBYT, 
PUSHKATON
------------------

FAT, MBARËSI
(sh.)VRET

SHKRIN 
(NË UJË)

-------------------
SURPRIZATRET

FERMIUM
------------------

PIJE 
ALKOOLIKEFM

KRYEQYTETI 
I KENISË

NAIROBI
NUMRI 

NEUTRAL
-------------------

LUM NË 
AUSTRI
(shq.)ZERO

SHTET NË 
MESDHE

YLL I KUQ
GJIGANT NË 

QIELL
(shq.)ANTARESI

BANORË TË 
TURQISË

------------------
TRUPAT E 

MBROJTJES 
SË KOSOVËSTURQ

FLUOR
F

FIL
-------------------

ENË 
PËR UJË

(shq.)ELEFANT
2001 ROMAK
-------------------
EUROPEAN 
ORDERING 

RULESMMI
VEPRIM

AKT
TRILLIME

-------------------
PERËNDIA E 
DIELLIT TE 

EGJIPT. E VJ. 
AMONSAJIME

UNIVERSITETI I 
PRISHTINËS

--------------------
SPORT LUFTA-

RAK, KUNGUP KNOCK
OUT

-------------------
KIMISTI FRAN. 

ANTUAN 
LORENT DEKO

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

NJËSI E 
REZISTENCËS 

ELEKTRIKER
S.Z.

-------------------
Z.Q.SZ

VALIXHE
-------------------

RUMANIKOFER
LAVOAZIER

FILOZOFI 
GJENEVIAN
ZHAN ZHAK RUSO

DORË-
SHTRËNGUAR, 

KOPRRACTAMAQAR“Lirinë nuk ua solla unë 
por e gjeta këtu!”    

SUDOKU ">"

SEMESTËR, KOMANDIM, ORDINANCË, GALAKTIKË, IMORALITET.

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

1POSTA

2PISTA

3STINA

4TRINA

5TRENI

6FRENI
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Ismail ARSLLANI

Tash një vit do rrumbullakohet
një gjysmë shekulli nga demonstra-
tat e njohura të Tetovës (22-23 dhje-
tor 1968), të parat në Maqedoni, në
kohën e komunizmit më të egër të
ushtruar me persekutime mbi po-
pullin shqiptar në ish-Jugosllavi. Me
këtë rast, me pietet të posaçëm po e
kujtojmë të parin e grupit, organiza-
torin dhe udhëheqësin e këtyre de-
monstratave, që tronditën regjimin
komunist të atij shteti, që ishte i pa-
drejtë me shqiptarët. Ky ishte Meh-
metriza Murtezani - Gega nga Te-
tova, patriot i sypatrembur për
çështjen kombëtare shqiptare, një
atdhetar i madh, i cili sakrifikoi ve-
ten dhe familjen, për një të ardh-
me më të mirë të shqiptarëve. Për
kauzën shqiptare ishte angazhuar
që në moshën më të re, duke
shndërruar jetën e tij në një “skë-
terrë”, prapa grilave të burgut të Idri-
zovës në Shkup. Veprimtarinë e tij
atdhetare e vazhdoi edhe pas pa-
raqitjes së pluralizmit partiak
(1990), kur iu vu në shërbim të po-
pullit, duke marrë pjesë në shumë
tubime, protesta, shënimdatash, ju-
bile, konferenca, tryeza etj., duke
ndihmuar edhe punën e partive po-
litike shqiptare, pa u përcaktuar për
asnjë parti, me të vetmin qëllim që
të sendërtoheshin synimet shekul-
lore të shqiptarëve. 

Mehmetriza Gega ishte i dashur,
i mirëpritur dhe i respektuar kudo
ku paraqitej mes popullit. Njerëzit e
afronin me respekt të veçantë, sepse
e nderonin si një veprimtar të dësh-
muar me kohë, si një njeri me
guxim deri në fanatizëm, njeri që
kishte vuajtje në shpirt dhe zemër,
të cilat i bartte nga burgjet ndë-
shkuese komuniste. Një kohë,
Gegën e njihnin edhe si “Mandela i
Tetovës”, sepse shumë vite kishte
kaluar në burgje, për veprimtari ile-
gale politike e patriotike. Inspek-
torët e SPB të Tetovës e këshillonin
që të mos merrej me politikë: “Poli-
tika është një lavire, së cilës ia sheh
sherrin!”, i thoshin sa herë që para
tyre s'pranonte se është marrë me
politikë. Gjithçka që bëri, ishte për të
mirën e popullit të vet dhe
asnjëherë nuk u tremb nga pasojat.

Shtigjet jetësore të tij ishin për-
plot vuajtje, persekutime e dënime
të rënda me burg. Duke kujtuar fil-
limet e veprimit të vet atdhetar, ki-
shte thënë: “Në mars të vitit 1948,
zura punë në shkollën fillore të
fshatit Nerasht të Tetovës. Ishte
kohë e Informbyrosë. Vetëm një
muaj më pas, pa kurrfarë shpjegi-
mesh, më arrestojnë dhe më dër-
gojnë në një burg të hetuesisë në
Beograd, me pretekst se jam
informbyroist. Kur panë se nuk jam
as informbyroist dhe as komunist,
pas një muaji më lëshuan nga bur-
gu”, i kishte shpaluar autorit këto
kujtime përplot me vuajtje e
përndjekje, në vitin 2005, derisa
Mehmetriza Gega ishte në jetë. Nga
burgu hetues i Beogradit sërish ish-
te kthyer në shkollën e Nerashtit,
ku me angazhimin e tij dhe të ko-
legëve kishte shtuar numrin e
nxënësve prej 60 në 240 sish, duke
përfshirë edhe shtimin e numrit të
vajzave. Pas katër vjet pune të suk-
sesshme, e transferojnë në fshatin
Grupçin, ku, pas një kohe të
shkurtër, Inspektorati i Arsimit e ki-
shte pezulluar nga puna. 

“Nuk e di shkakun e largimit tim
nga puna, por supozoja se ishim
tepër të angazhuar në përfshirjen e
nxënësve shqiptarë nëpër shkolla,
përderisa pushteti punonte në një
kurs tjetër, për hapjen e shkollave
turke, në vitet 1950-1952”, ishte sh-
prehur Gega. Ishte kjo një kohë e
zymtë për shqiptarët, të cilët, për
shkak të presioneve të shumta të
pushtetit të atëhershëm, detyrohe-
shin të shpërnguleshin për në Turqi.
Arsimtarët ishin ata që pengonin
këtë proces të projektuar nga pu-
shtetarët, ndaj dhe vazhdimisht
ishin të përndjekur. Sistemi i egër
komunist i asaj kohe nuk lejonte
veprimtari legale, andaj vepronin
në konspiracion dhe në ilegalitet të
plotë, duke përgatitur dhe duke
shpërndarë afishe me këto përm-
bajtje: “Mos shkoni në Turqi!”, “Ven-
di ynë është këtu!”, “Këtu do ta
gjejmë lirinë!” etj.  

Një ditë, nga ato të mesviteve
të 50-ta të shekullit të kaluar, orga-
net e sigurimit shtetëror e kishin
zënë në rrugë Gegën me këto afi-
she e parulla të shkruara, që duhej
t’i shpërndante në rrethinën e Shku-
pit, ndaj dhe e kishin arrestuar. Pa-

sojnë pesë muaj hetime të mun-
dimshme në Tetovë, Gostivar dhe
Shkup. Ndërkaq, aktakuza e
ngarkonte për diçka krejt tjetër, “për
shkëputje të këtyre viseve të Jugosl-
lavisë dhe bashkimin e tyre me Sh-
qipërinë”. Për këtë shkak, me kodin
penal të legjislaturës së atëhersh-
me, dënohet me 10 vjet heqje lirie
në burgun e Idrizovës, prej të cilëve
5 vjet në izolim të plotë. Pas afër sh-
tatë vjetësh vuajtje dënimi, me një
amnisti të përgjithshme, lirohet nga
burgu në mars të vitit 1962. Pas gja-
shtë vjet jete jashtë grilave të bur-
gut, menjëherë pas shpërthimit të
demonstratave shqiptare në Tetovë,
më 22 e 23 dhjetor të vitit 1968, or-
ganet e sigurimit shtetëror sërish e
arrestojnë Mehmetriza Gegën, si
ideolog kryesor. 

“Kisha bërë disa vjet stazh pune
në fabrikën e tekstilit “Teteks” të Te-
tovës, kur më 24 dhjetor, një ditë
pas demonstratave në Tetovë, sëri-
sh më arrestojnë organet e siguri-
mit shtetëror dhe më mbyllin në
Burgun e Tetovës. Pas dy javë keq-
trajtimesh, ma dorëzojnë ak-
takuzën, në të cilën cilësohem si
prijës i "demonstratave armiqësore"

të vitit 1968 në Tetovë, ndërsa aty
ishin radhitur edhe emrat e 14 per-
sonave të tjerë të "grupit", në mesin
e të cilëve kishte studentë, arsim-
tarë, punëtorë etj. Sipas aktakuzës,
"kjo organizatë ka dashur që me
dhunë ta bëjë shkëputjen e viseve
perëndimore të Maqedonisë dhe
bashkimin e tyre me Kosovën dhe
Shqipërinë".

Hetimet kishin zgjatur 5-6
muaj, deri në gjysmën e vitit 1969,
kur në Gjykatën e Qarkut në Shkup
kishte filluar procesi gjyqësor.
“Prokurori më akuzonte për atë që
kisha vënë në spikamë padrejtësitë
që u bëheshin shqiptarëve në një
shoqëri socialiste, ku të gjithë duhej
të ishin të barabartë, pavarësisht
nga përkatësia kombëtare”, sh-
prehej me atë rast Gega, duke sh-
tuar se kishte vërtetuar me argu-
mente se ka shumë diskriminime
që u bëhen shqiptarëve, përballë
maqedonasve, të cilët kishin të
gjitha të drejtat.  Sipas tij, gjykimi ki-
shte qenë i inskenuar dhe kishte
momente tragjike-komike, sepse
dëshmitarët, të cilët ishin “përpu-
nuar” nga policia, dilnin qesharakë
gjatë seancave gjyqësore. “Ashtu siç
mund të pritej nga organet e një si-
stemi totalitar, pas një procesi gjy-
qësor që zgjati një muaj, trupi
gjykues më dënoi me shtatë vjet
heqje lirie, të cilën e kam vuajtur në
burgun e Idrizovës, prej nga, me një
vit amnisti, lirohem më 24 dhjetor
të vitit 1974, në përvjetorin e gja-
shtë të demonstratave të Tetovës”,
kishte deklaruar asokohe, Mehme-
triza Gega, në një bisedë me auto-
rin, të cilën pranoi ta bëjë, ndonëse
ishte në moshë të shtyrë dhe në një
gjendje të rëndë shëndetësore. 

PROFILE: MEHMETRIZA GEGA 

Prijësi sypatrembur i
demonstratave të Tetovës 

Mehmetriza Gega ishte
i dashur, i mirëpritur
dhe i respektuar kudo
ku paraqitej mes
popullit. Njerëzit e
afronin me respekt të
veçantë, sepse e
nderonin si një
veprimtar të dëshmuar
me kohë, si një njeri me
guxim deri në
fanatizëm, njeri që
kishte vuajtje në shpirt
dhe zemër, të cilat i
bartte nga burgjet
ndëshkuese komuniste

Një ditë, nga ato të mesviteve të 50-ta të shekullit të kaluar, organet e sigurimit shtetëror e kishin
zënë në rrugë Gegën me këto afishe e parulla të shkruara, që duhej t’i shpërndante në rrethinën e
Shkupit, ndaj dhe e kishin arrestuar. Pasojnë pesë muaj hetime të mundimshme në Tetovë,
Gostivar dhe Shkup. Ndërkaq, aktakuza e ngarkonte për diçka krejt tjetër, “për shkëputje të
këtyre viseve të Jugosllavisë dhe bashkimin e tyre me Shqipërinë”. Për këtë shkak, me kodin penal
të legjislaturës së atëhershme, dënohet me 10 vjet heqje lirie në burgun e Idrizovës, prej të cilëve 5
vjet në izolim të plotë. Pas afër shtatë vjetësh vuajtje dënimi, me një amnisti të përgjithshme,
lirohet nga burgu në mars të vitit 1962. Pas gjashtë vjet jete jashtë grilave të burgut, menjëherë
pas shpërthimit të demonstratave shqiptare në Tetovë, më 22 e 23 dhjetor të vitit 1968, organet e
sigurimit shtetëror sërish e arrestojnë Mehmetriza Gegën, si ideolog kryesor.  
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Presidenti i vendit, Hashim
Thaçi, dje ka marrë pjesë në përuri-
min e segmentit të dytë të auto-
stradës “Arbën Xhaferi”, njofton
kumtesa presidenciale. Thaçi ka
thënë se ky është rezultat i punës së
përbashkët dhe i përgjegjësive të
larta shtetërore, por edhe i vizionit
euroatlantik të Kosovës. “Sot është
një kënaqësi e veçantë, sepse të
gjithë së bashku morëm pjesë në
përurimin e segmentit të dytë të au-
tostradës Prishtinë-Shkup. Një
përpjekje kjo e kamotshme, e

punës së përbashkët, e një angazhi-
mi serioz prej të gjithë njerëzve vul-
lnetmirë, e përgjegjësive të larta sh-
tetërore, e zotimit tonë për qëllimin
dhe vizionin euroatlantik”, ka thënë
ai . Kreu i shtetit ka thënë se ky është
projekt për Kosovën e re dhe mo-
derne. “Është projekt i Kosovës mo-
derne, i Kosovës evropiane. Është
projekt i ëndrrave që kemi pasur, që
po shndërrohen në realitet, pran-
daj urime të gjithëve, urime Ko-
sovë”, ka thënë Thaçi. Ai ka theksuar
se kjo autostradë si urë lidhëse i

shërben edhe vizionit tonë për Ko-
sovën dhe rajonin. Në ndërkohë, në
vitin 2018 do të fillojë së ndërtuari
rruga Nish - Prishtinë - Durrës. Au-
tostrada e Paqes, emër ky i pagë-
zuar nga serbët, në vend të Rrugës
së Kombit, do të fillojë ndërtimin e
seksionit të parë Nish-Ploçnik, 36
kilometra i gjatë. Ky fakt është bërë
i ditur nga zëvendëskryeministrja
serbe, njëkohësisht edhe ministre e
Ndërtimit, Transportit dhe Infra-
strukturës, Zorana Mihajloviq, shk-
ruan sot Koha Ditore. “Seksioni

Nish-Ploçnik është 36 kilometra i
gjatë, ndërkohë që i gjithë projekti
kushton 212 milionë euro. Ky sek-
sion do të ndërtohet me ndihmën
edhe të Bankës Evropiane të Investi-
meve (BEI) dhe Bankës Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim
(BERZH)”, deklaroi Zorana Mihaj-
loviq. Sipas ministres serbe të Tran-
sportit, të dhënat financiare janë
ende paraprake. Mihajloviq ka
thënë se projekti i dokumentacionit
ishte financuar nga Fondi i Ballkanit
Perëndimor.

Rezoluta në OKB,
Meta i shqetësuar
me votën "pro" të
Shqipërisë
Pas votimit të ditës sw enjte në
OKB, pro rezolutës anti-Trump
sot ka reaguar edhe zëdhënësi i
presidentit, Tedi Blushi. Ai dek-
laroi se kreu i shtetit nuk është
informuar paraprakisht lidhur
me votën e Shqipërisë në OKB.
“Presidenti i Republikës nuk
është konsultuar dhe infor-
muar paraprakisht lidhur me
qëndrimin që do të mbahej
ndaj kësaj çështjeje të rëndësi-
shme, jo vetëm për politikën e
jashtme të Shqipërisë, por për
mbarë kombin shqiptar. Presi-
denti vlerëson se ky qëndrim
dhe kjo votë kundër, tërësisht e
panevojshme, nuk pasqyron
një qëndrim shtetëror dhe aq
më tepër një qëndrim e kon-
sensus mbarëkombëtar. Presi-
denti thekson se nuk duhet të
harrojmë se SHBA mbetet
aleati dhe partneri më i rëndë-
sishëm strategjik, ndaj qëndri-
me e vendime të tilla duhet të
jenë të mirë koordinuara. Po-
pulli dhe kombi shqiptar nuk e
harrojnë kurrë dhe i janë
mirënjohës vendimeve histo-
rike të SHBA-së lidhur me ekzi-
stencën jetike të kombit dhe të
ardhmen euroatlantike të Sh-
qipërisë dhe të Kosovës”, tha
Blushi. Kujtojmë që Shqipëria
votoi pro rezolutës që dënonte
vendimin e Presidentit ame-
rikan Donald Trump për
njohjen e Jeruzalemit si krye-
qytet i Izraelit. Rezoluta e pro-
pozuar nga një sërë vendesh
kundër qëndrimit të SHBA,
mori 128 vota pro, 9 kundër dhe
35 abstenime dje në Asam-
blenë e Përgjithshme të Orga-
nizatës së Kombeve të Ba-
shkuara.

Pakicës Serbe në veri i paguhet rryma e shpen-
zuar nga qeveria kurse shqiptarët e Krahinës së
Preshevës mbetën pa Abetare. Shqiptarët diskri-
minohen në kuptimin më klasik pasi ende
nxënësit shqiptarë të Medvegjës, Bujanocit dhe
Preshevës nuk kanë dhe ndihet mungesa e Abe-
tares dhe librave shqip. Që nga niveli parashkol-
lor, shkollat fillore dhe procesi edukativo-mësi-
mor i shkollave të mesme zhvillohet me
plan-programe të vjetruara. Përveç uljes-zvogëli-
mit të nxënësve në gjitha shkollat kjo krahinë sh-

qiptare përballet edhe me mos nostrifikim të di-
plomave. Nxënësve ju mohohet të mësojnë mbi
historinë Kombëtare, kulturën, traditën shqipta-
re e ku pjesë e kësaj janë edhe hapësira e Med-
vegjës, Bujanocit dhe Preshevës, ku ende ka
mungesa të Abetares dhe librave shqipe. Kurse
studentët nga këto tri komuna heqin të zitë e ul-
lirit që të studiojnë në Universitete shtetërore të
Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Serbisë që
kanë një largësi tepër të madhe me kosto tepër
të lartë dhe jo lehtë të përballueshme.

Serbia është duke negociuar
blerjen e helikopterëve ushtarakë
nga Rusia, duke krijuar mundësi
për rritje të tensioneve në Ballkan.
Ministri i Mbrojtjes së Serbisë,
Aleksandar Vulin,i ka thënë një
televizioni serb se është arritur
“bashkëpunim i nivelit të lartë
ushtarak”, në mes të presidentit
rus, Vladimir Putin dhe atij serb,
Aleksandër Vuçiq, gjatë vizitës së
këtij të fundit në Moskë. Vulin ka
thënë se Serbia dëshiron të blejë
disa helikopterë, MI-17, dhe kriji-
min e një baze për helikopterë
rusë. Me këtë hap Serbia do t’i
krijonte prezencë personelit ush-

tarak rus. Zyrtarë rusë po ashtu
kanë thënë se Serbia dhe Rusia
janë duke diskutuar sistemet

raketore Buk-M1 dhe Buk-M2, si
dhe disa sisteme të mbrojtjes aj-
rore nga Bjellorusia. Vulin ka

thënë se bashkëpunimi ushtarak
dhe për çështje të tjera me Ru-
sinë, “ka ndryshuar dhe fuqizuar”,
pozicionin ndërkombëtar të Ser-
bisë. Gjatë muajit tetor Rusia i ka
dhuruar Serbisë disa aeroplanë
luftarakë, derisa Moska ka prem-
tuar që do ta furnizojë këtë vend
me tanke dhe automjete tjera të
blinduara. Serbia, sikurse vendet
e tjera të Ballkanit Perëndimor
është në rrugën e saj për t’u anë-
tarësuar në Bashkimin Evropian.
Mirëpo nën presionin e Moskës,
Beogradi ka inistuar se nuk do t’i
bashkohet NATO-s, duke kërkuar
“neutralitet ushtarak”.

Serbia negocion blerjen e helikopterëve rus MI-147

Serbëve në veri u paguhet energjia, 
për Preshevën nuk ka Abetare

Ramushi 
e dyfishon 
pagën vet 
dhe të
ministrave
Kryeministri i Kosovës përmes
një vendimi të cilin e ka marrë
dje, ia ka dyfishuar pagën vetes
dhe ministrave të kabinetit të tij.
Deri më tash paga e kryemini-
strit ka qenë rreth 1500 euro, deri
sa tash e tutje ajo do të jetë 2950
euro. Po ashtu, me vendim të tij,
paga e zëvendëskryeministrit
tash e tutje do të jetë 2500 euro,
deri sa e ministrave nga 2000
euro. 

“Arbën Xhaferi” 
i shërben vizionit 
për Kosovën dhe rajonin
Kreu i shtetit ka thënë se ky është projekt për Kosovën e re dhe moderne. “Është projekt i Kosovës
moderne, i Kosovës evropiane. Është projekt i ëndrrave që kemi pasur, që po shndërrohen në
realitet, prandaj urime të gjithëve, urime Kosovë”, ka thënë Thaçi
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Këto ditë anë e mbanë është i
madh gëzimi për Krishtlindjet, por
në qytetin e Ahenit pranë kufirit me
Belgjikën duket se sivjet festa nuk

po shijohet si duhet. Shumë qyte-
tarë druajnë nga një katastrofë e
mundshme atomike në reaktorin
në Tihange të Belgjikës fqinje.

Qeveria e qytetit po shpërndan
madje falas tableta me jod, për çdo
eventualitet. Edhe studentja An-
drea Haupt është furnizuar me këto
tableta, që i mban gjithmonë me
vete në rast nevoje. “I shoh këto ta-
bleta çdo ditë në kuletë dhe kam
një ndjesi jo të mirë, kur mendoj, se
ndoshta do të më duhet t’i përdor
ndonjë ditë”, thotë ajo. Tableta jodi
për të gjithë qytetarët – në Gjerma-
ni ky është një aksion unikal. Por
qyteti i Ahenit nuk mjaftohet vetëm
me këtë medikament. Ndërkohë
qyteti ka ngritur edhe padi në
gjykatën belge, në mënyrë që reak-
tori të mbyllet. E kjo nuk ka të bëjë

me përhapje paniku.
“Është fjala për një havari të mund-
shme me reaktorin dhe për këtë ne
duhet të marrim masat më të mira
të mundshme për mbrojtje nga ka-
tastrofa”, thotë Markus Kremer,
drejtues i grupit koordinues për
shpërndarjen e tabletave të jodit
në qytetin e Ahenit. Tihange është
70 km nga Ahenit. Nuk mund ta
imagjinoj, që këtu kaq pranë reak-
torit jetojnë njerëzit, thotë stu-
dentja Andrea Haupt, e cila po të
kishte qenë kaq pranë reaktorit do
të ishte larguar nga ky vend. Është e
padiskutueshme: Në kontejerët e
reaktorit të Tihanges ka të çara.
Disa herë ky bllok reaktorësh i cen-
tralit bërthamor është mbyllur për
shkak të havarive. Edhe në Belgjikë
kanë shpërndarë tableta jodi. Por

Tihange dhe një central tjetër janë
të sigurt, mendon Autoriteti belg i
Mbikëqyrjes së Centraleve Atomike.
Jan Bens nga autoriteti belg i
Mbikëqyrjes së Centraleve atomike
thotë, se kur nuk ka pasur siguri
reaktori është hequr nga funksio-
nimi. “Tani menaxhuesi ka vërte-
tuar sigurInë. E reaktorët mund të
vihen sërish në punë”, sipas tij. Edhe
Belgjika ngjashëm si Gjermania ka
vendosur nxjerrjen nga përdorimi
të energjisë atomike deri në vitin
2025. Megjithatë ky afat nuk është
i sigurt nëse do të realizohet. Një
strategji për furnizimin me energji
në të ardhmen mungon. Në Tihan-
ge njerëzit që prej 40 vjetësh je-
tojnë me energjinë atomike dhe
janë më të shpenguar se fqinjët e
tyre gjermanë.

Shtetet e Bashkuara vendosën
të enjten sanksione ndaj një drej-
tuesi ushtarak të Mianmarit, i cili
përballet me akuzat se ka udhëhe-
qur një fushatë spastrimi etnik
kundër myslimanëve Rohinga. Gje-
nerali Maung Maung Soe ishte mes
52 të akuzuarve për shkelje të të
drejtave të njeriut në mbarë botën,
ndaj të cilëve departamenti ame-
rikan i Thesarit vendosi sanksione.
Gjithashtu në listë përfshihet edhe
ish presidenti i Gambias Yahya
Jammeh, që siç thonë autoritetet

amerikane, krijoi një skuadër me
qëllimin për të vrarë individë që ai

mendonte se kërcënonin autorite-
tin e tij. Sanksione u vendosën

gjithashtu ndaj Mukhtar Hamid
Shah-it, një kirurg pakistanez, i cili
besohet se është përfshirë në tra-
fikun e organeve njerëzore, siç njof-
toi departamenti i Thesarit. Gulna-
ra Karimova, vajza e diktatorit të
ndjerë të Uzbekistanit, ishte gjitha-
shtu në shënjestër të sanksioneve,
pasi është akuzuar për mbështetje
të aktiviteteve të një organizate kri-
minale me prona në një vlerë më
shumë se 1.3 miliardë dollarë. Sank-
sionet u vendosën në kuadrin e ak-
tit “Magnitsky” për llogaridhënien,

i cili autorizon qeverinë amerikane
t’u vendosë sanksione individëve
të huaj për shkelje të të drejtave të
njeriut dhe korrupsion, duke i
dhënë SHBA-së mundësinë që t’i
mbajë këta individë, përgjegjës për
sjelljet e tyre. Sekretari i Shtetit Rex
Tillerson tha se sanksionet do të
ndihmojnë në garantimin e sigu-
risë së SHBA-së dhe aleatëve të saj
dhe se janë dëshmi e angazhimit
amerikan për mbrojtur të drejtat e
njeriut dhe luftën kundër korru-
psionit.

Një milion
persona 
në Jemen
janë
prekur 
nga kolera
Komiteti Ndërkombëtar i
Kryqit të Kuq, ka thënë se
numri i rasteve të dyshua-
ra të kolerës në Jemen, ka
arritur në një milion. Ky
komitet ka thënë sot se
shpërthimi i kolerës është
“shtim i vuajtjeve” në sh-
tetin që po kalon një “luftë
brutale”. Mbi 80 për qind
e popullsisë së Jemenit, si-
pas Kryqit të Kuq, kanë
nevojë për ushqim,
ngrohje, ujë të pijshëm
dhe qasje në përkujdesin
shëndetësor. Mbi 2,220
persona besohet të kenë
vdekur, që prej se rastet e
para të kolerës u para-
qitën në muajin prill. Ko-
lera është një infeksion që
shkaktohet nga ushqimi
apo uji i kontaminuar me
bakterin Vibrio kolera. Për
më shumë se tre vjet, në
Jemen, qeveria e presi-
dentit Abd-Rabbu Mansur
Hadi, që mbështetet nga
koalicioni i udhëhequr
nga Arabia Saudite, po
lufton me rebelët Huthi,
që mbështeten nga Irani.
Sipas Kombeve të Ba-
shkuara, mbi 8,670 njerëz
janë vrarë në këtë kon-
flikt. Shumica e viktimave
janë civilë.

Presidenti kuban Raul Castro,
do të lërë detyrën në prill të vitit
2018. Asambleja kombëtare ka vo-
tuar amendamentin në program
për zgjedhjet e përgjithshme,
duke shtyrë emërimin e pasardhë-
sit të shefit të shtetit nga shkurti në
prill. Raul Castro, 86 vjeç, është pre-

sident që nga 2008-ta pas dorëhe-
qjes së vëllait të tij, Fidel. Nga 19
prilli 2011, ai është edhe Sekretari i
Parë i Partisë Komuniste të Kubës,
e vetmja parti ligjore në vend. Ven-
dimi është marrë për “situatën e
shkëlqyer” pas uraganit “Irma”, i cili
shkatërroi vendin në muajin shta-

tor. Për të njëjtin motiv ishin shtyrë
me një muaj zgjedhje lokale, ta
parashikuara në tetor. Që në nën-
tor, Castro kishte njoftuar që do të
hiqte dorë nga detyra në fillim të
vitit 2018. Pasardhësi i paracaktuar,
Miguel Diaz-Canel, nuk ka konsen-
susin e të gjithëve.

Sanksione ndaj udhëheqësit ushtarak të Mianmarit

Raul Castro dorëhiqet në prill

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Frikë nga një havari 
e mundshme atomike

Qeveria e qytetit po
shpërndan madje
falas tableta me jod,
për çdo eventualitet.
Edhe studentja
Andrea Haupt është
furnizuar me këto
tableta, që i mban
gjithmonë me vete
në rast nevoje
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Që nga momenti i botimit të
tij, ky libër është ndër të
preferuarit e shumë lexue-

sve. Mund ta gjeni në krye të lista-
ve me librat më të mirë. Në pak
faqe Paulo Coelho ka pasur
mundësinë të rrëmbejë zemrat e
lexuesve dhe padyshim kjo vjen
për disa arsye. Nuk ka të bëjë aq
shumë fjalori i pasur i autorit, pasi
në të gjitha veprat e tij vihet re ky
detaj mjaft i rëndësishëm, sa ka të
bëjë mesazhi i fuqishëm që përcil-
let përmes veprës “Alkimisti”. Auto-
ri na tregon dëshirat më të rëndë-
sishme që burojnë nga zemra e një
njeriu. Ai është në vetvete një libër
i thjeshtë, por me thënie dhe vër-
tetësi të shumta, aq sa një lexues e
gjen veten duke nënvijëzuar
dhjetëra fjali të preferuara në libër.

Të gjithë ne kemi pasione dhe
dëshira, disa prej të cilave i
fshehim nga sytë e botës për shkak
të frikës se mund të na tallin, ose
për shkak të frikës prej dështimit
në rrugën e realizimit të tyre. Libri
na tregon pikërisht se sa e rëndësi-
shme është të ndjekim ëndrrat

tona, pa e vrarë mendjen se çfarë
mendojnë të tjerët rreth nesh.
Është historia e njerëzve të ndry-
shëm, disa prej të cilëve e mundën
frikën dhe ia dolën t’i realizonin
ëndrrat e tyre dhe disa të tjerë u
mundën nga presioni dhe jetuan
një jetë në përpjekje për të ndry-
shuar sipas “rregullave” që bota ki-
shte vendosur në vite. Gjithashtu
libri trajton edhe disa parime uni-

versale që kanë ekzi-
stuar që nga fillesa e
botës. Këto janë më të
rëndësishmet :

Ligji i tërheqjes: Në
botën e Rumit, çdo gjë
që ti je duke e kërkuar,
është duke të të kërkuar
edhe ty. Thjesht duhet ta kërkosh
atë fuqishëm që ajo të vijë në jetën
tënde.

Dashuria e vër-
tetë të lejon t’i
ndjekësh ëndrrat e
tua : Nëse ke përje-
tuar dashuri të vër-
tetë, ajo do të të
presë edhe nëse ti
largohesh. Nëse ka

qenë thjesht një shkëlqim i mo-
mentit, ky libër do të të bëjë të kup-
tosh se nuk ia vlen të luftosh për të.

Riorganizon perspektivat : Jeta
nuk do të të trajtojë përherë me
përzemërsi, pasi kjo gjë nuk është
pjesë e natyrës së saj. Por nëse ti i
ndryshon perspektivat në varësi të
situatave që të ofrohen, ke për ta
gjetur një mënyrë për t’ia dalë
mbanë.

Perfeksioni është iluzion, mos
prit për të : Nëse gjithnjë pret për
momentin perfekt, për mënyrën
perfekte, nuk ke për të arritur
gjëkundi. Fillo dhe bëje çfarë do.
Edhe nëse gabon, mëso se gabi-
met janë mënyra më e fuqishme
për të mësuar.

Frika është pengesa më e
madhe, se gjithë pengesat e tjera.
Pengesat që të vendosin njerëzit
në këtë botë, nuk krahasohen me
pengesat që ti i vendos vetes me
mendjen tënde. Mos e lejo trurin
tënd të të ndalojë për të bërë gjërat
që ke dëshirë të bësh.

Libri “Alkimisti” nga Paulo
Coelho është nga ata libra që ecin
shpejt në të lexuar, ndaj jepi vetes
një mundësi dhe lexoje. Në fund,
nuk ke për t’u zhgënjyer.

LIBRI

Pse “Alkimisti” 
pëlqehet kaq shumë?

Në pak faqe Paulo Coelho ka pasur
mundësinë të rrëmbejë zemrat e
lexuesve dhe padyshim kjo vjen
për disa arsye
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profesional dhe tituj  bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, Dekani i 
Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup publikon  

KONKURS 
Për zgjedhje në titullin mësimor-profesional 

- Një lektor të lartë nga sfera mësimore-shkencore – romanistikë (gjuhë italiane); 
 Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme me Ligjin për arsim të lartë të RM 
dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, mësimor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (teksti i pastruar, Fletorja 
universitare nr. 274).  
 Fletëparaqitjet, shtojcat (biografi, listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale, realizime pedagogjike dhe 
të tjera nga fillimi i karrierës e deri në ditën e paraqitjes), dëshmitë se kandidatët kanë arritur shkallën e caktuar shkencore 
magjistër, gjegjësisht doktor të shkencave filologjike, nga fusha shkencore për të cilën zgjidhen dhe dëshmi për plotësimin  
kushteve të përgjithshme dhe të posaçme dërgohen në 4 (katër) kopje në Arkivin e Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në 
Shkup, bul. Goce Dellçev nr. 9A në Shkup, në afat prej 8 ditëve nga publikimi i Konkursit. 

Përveç asaj kandidatët duhet të dorëzojnë edhe nga një kopje të punimeve shkencore dhe profesionale.  
Fillimi, përfundimi dhe orari i punës dhe shuma në të holla e pagesës bazë për mësimdhënës janë të ndryshueshme dhe 

përcaktohen në pajtim me aktet e Fakultetit sipas orarit të mësimit në semestër, angazhimit dhe titullit në të cilin zgjidhet 
mësimdhënësi. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh për shqyrtim. 

    DEKAN  
i Fakultetit filologjik  

Prof. Dr. Aneta Duçevska  

 

UNIVERSITETI “SHËN KIRILI DHE METODI”  
FAKULTETI FILOLOGJIK « BLLAZHE KONESKI » SHKUP  

 
Bul. Krste Misirkov pn 1000 Shkup, R. Maqedonisë  

Dekanat: +389 2 3240 401, Qendra: +389 2 3240 400 
Faks: +389 2 3223-811 

 

 
Nr.   

       
 Shkup  
   

Në bazë të nenit 64 paragrafi 3, alineja 7 të Ligjit për arsim të lartë të RM, nenit 53 paragrafi 1, pika 8 të Rregullores 
për marrëdhëniet e brendshme dhe punën e Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup në përbërje të Universitetit “Shën 
Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe nenit 34, paragrafi 2 e Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-
shkencor, mësimor, shkencor, mësimor-profesional dhe tituj  bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën 
Kirili dhe Metodi” në Shkup, të sjellë në mbledhjen e 15 të Senatit universitar më datë 26.12.2013, Dekani i Fakultetit filologjik 
“Bllazhe Koneski” në Shkup pranë Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, publikon  

KONKURS 
Për zgjedhje në titullin mësimor-shkencor 

- Një mësimdhënës (në të gjitha titujt) në sferën mësimore – shkencore romanistika (gramatika e gjuhës franceze dhe 
gramatika krahasimtare e gjuhëve romane). 
 Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme me Ligjin për arsim të lartë të RM 
dhe Rregulloren për kriteret e vetme dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, mësimor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. 
Marrëdhënia e punës bëhet për afat të caktuar prej pesë vjet.  
 Fletëparaqitjet, shtojcat (biografi, listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale, realizime pedagogjike dhe 
të tjera nga fillimi i karrierës e deri në ditën e paraqitjes), dëshmitë se kandidatët kanë arritur shkallën e caktuar shkencore 
magjistër, gjegjësisht doktor të shkencave filologjike, nga fusha shkencore për të cilën zgjidhen, dërgohen në 4 (katër) kopje në 
Arkivin e Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup, në afat prej 8 ditëve nga publikimi i Konkursit. 

Përveç asaj kandidatët duhet të dorëzojnë edhe nga një kopje të punimeve shkencore dhe profesionale. 
Fillimi, përfundimi dhe orari i punës dhe shuma në të holla e pagesës bazë për mësimdhënës janë të ndryshueshme dhe 

përcaktohen në pajtim me aktet e Fakultetit sipas orarit të mësimit në semestër, angazhimit dhe titullit në të cilin zgjidhet 
mësimdhënësi. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh për shqyrtim. 

    DEKAN  
i Fakultetit filologjik  

Prof. Dr. Aneta Duçevska  

  

 

UNIVERSITETI “SHËN KIRILI DHE 
METODI”   

FAKULTETI FILOLOGJIK “BLLAZHE KONESKI”  
SHKUP  

 

Bul. Goce Dellçev nr. 9  1000 Shkup, R. Maqedonisë  
Dekanat: +389 2 3240 401, Qendra +389 2 3240 400 

Faks.: +389 2 3223-811 
 

 
 
 

Ju informojmë se në Fakultetin filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup në 
sallën për takime në Fakultet do të mbahen mbrojtje të disertacioneve të doktoratës 
edhe atë: 

- më datë 27.12.2017 (e mërkurë) me fillim në ora 10.00, kandidatja m-r 
Gabriella Ivanovska do të mbrojë disertacionin e doktoratës me titull: “Identitetet e 
panorminuara: modelet kulturore dhe funksioni i letërsisë”; 

- më datë 27.12.2017 (e mërkurë) me fillim në ora 15.00, kandidati m-r 
Kristina Dimovska do të mbrojë disertacionin e doktoratës me titull: “Format 
paremiologjike në epikën heroike (nëpër shembuj nga Beovulf, Kënga për Nibelungët, 
Vollsunga Saga dhe ciklin e Marko Krales)”; 

- më datë 28.12.2017 (e enjte) me fillim në ora 10.00, kandidati m-r Marina 
Mijakovska do të mbrojë disertacionin e doktoratës me titull: “Ecriture feminine dhe 
romani: shtojcë ndaj teorisë feministe të zhanrit”; 

- më datë 29.12.2017 (e premte) me fillim në ora 10.00, kandidati m-r Jana 
Mihajllovska – Ivanov do të mbrojë disertacionin e doktoratës me titull: “Gjuha në 
Antologjinë e Vëllezërve Milladinovci”. 

Fakulteti filologjik  
        “Bllazhe Koneski”  
                  Shkup  

 

UNIVERSITETI “SHËN KIRILI DHE METODI”  
FAKULTETI FILOLOGJIK « BLLAZHE KONESKI » SHKUP  

 
Bul. Krste Misirkov pn 1000 Shkup, R. Maqedonisë  

Dekanat: +389 2 3240 401, Qendra: +389 2 3240 400 
Faks: +389 2 3223-811 

 

 
Nr.   

       
 Shkup  
   

Në bazë të nenit 64 të Ligjit për arsim të lartë të RM, nenit 53 e Rregullores për marrëdhëniet e brendshme dhe punën e 
Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup në kuadër të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe nenit 34 
paragrafi 2 të Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, mësimor, shkencor, mësimor-
profesional dhe tituj  bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, Dekani i 
Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup publikon  

KONKURS 
Për zgjedhje në titullin mësimor-profesional 

- Një lektor të lartë nga sfera mësimore-shkencore – romanistikë (gjuhë franceze); 
 Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme me Ligjin për arsim të lartë të RM 
dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, mësimor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe asistentë – doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (teksti i pastruar, Fletorja 
universitare nr. 274).  
 Fletëparaqitjet, shtojcat (biografi, listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale, realizime pedagogjike dhe 
të tjera nga fillimi i karrierës e deri në ditën e paraqitjes), dëshmitë se kandidatët kanë arritur shkallën e caktuar shkencore 
magjistër, gjegjësisht doktor të shkencave filologjike, nga fusha shkencore për të cilën zgjidhen dhe dëshmi për plotësimin  
kushteve të përgjithshme dhe të posaçme dërgohen në 4 (katër) kopje në Arkivin e Fakultetit filologjik “Bllazhe Koneski” në 
Shkup, bul. Goce Dellçev nr. 9A në Shkup, në afat prej 8 ditëve nga publikimi i Konkursit. 

Përveç asaj kandidatët duhet të dorëzojnë edhe nga një kopje të punimeve shkencore dhe profesionale.  
Fillimi, përfundimi dhe orari i punës dhe shuma në të holla e pagesës bazë për mësimdhënës janë të ndryshueshme dhe 

përcaktohen në pajtim me aktet e Fakultetit sipas orarit të mësimit në semestër, angazhimit dhe titullit në të cilin zgjidhet 
mësimdhënësi. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh për shqyrtim. 

    DEKAN  
i Fakultetit filologjik  

Prof. Dr. Aneta Duçevska  

KORRIGJIM 

SHFK “Vidoe Podgorec” – Koleshinë, bën korrigjimin e shpalljes së

publikuar publike më datë 22.12.2017 , në pjesën ku qëndron të gjitha

vendet e punës janë në kohë të caktuar deri më 31.08.2017, duhet të

qëndrojë deri më 31.08.2018. 

Publicitet

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

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221
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Bujar KURTAJ

Shkup, 22 dhjetor – Skuadra e FC
Shkupit tani mundë të themi se
gati e ka zyrtarizimin e sponsorit të
ri, i cili pritet të martën në konfe-
rencë për shtyp të bëjë publike të
gjitha detajet rreth menaxhimit
me një nga klubet me të vjetra në
vendin tonë. Pikërisht në fund të
dhjetorit, FC Shkupi do të krem-
tojë edhe 90- vjetorin e themeli-
mit, ku me një koktej rasti do të

marrin pjesë veteranë të këtij klu-
bi, futbollistë që në të kaluarën
shënuan rezultatet historike duke
e shpallur FC Shkupin tri herë kam-
pion shtetëror dhe tri herë fitues të
Kupës së Maqedonisë. Sigurisht se
në këtë takim jubilar do të marrin
pjesë edhe shumë fytyra publike,
politikan, artist dhe punëtor spor-
ti. Manifestimi është paralajmë-
ruar të mbahet të martën me 26
dhjetor me fillim në orën 17:00.
“E mira e gjithë kësaj që në këtë

përvjetor të madh të klubit po vjen
edhe sponsori i ri, i cili pikërisht të
martën do të shpalos dhe planet
se si do të menaxhohet me klubin
dhe se cilat janë planet që Shkupi
të rikthehet në vitet kur ishte
skuadër pa konkurrencë në kam-
pionatin vendor.  Sa i përket përvje-
torit, do të jetë një ceremoni mo-
deste duke u përkujtuar në
momentet më të mira të Shkupit
që nga themelimi, ku pritet të fla-
sin veteran të klubit, futbollistë të

cilët në të kaluarën e afërt i sollën
titujt kampion, por gjithsesi nuk
do të mungojnë edhe fytyra pu-
blike, siç janë artistë të ndryshëm
politikan dhe punëtor sportiv e ga-
zetar”, deklaroi për gazetën KOHA,
zëdhënësi i këtij klubi Hajrush
Mani. Cekim, FC Shkupi kohët e
fundit edhe pse me probleme fi-
nanciare ka mbetur të jetë një ndër
klubet më të mira të kampionatit
vendor, duke qenë konkurrentë i
denjë.

Më ka
mbetur
mendja tek
ndeshja me
Italinë
Kristian Panuçi ka ardhur në
Shqipëri, për të kaluar disa
ditë në vendin që e ka bërë
trajner të kombëtares. Ka
qenë “Top Channel”, që e ka
pritur me mikrofonin e vet
trajnerin kuqezi në Aeropor-
tin e Rinasit, duke i marrë një
prononcim, në të cilin ai bën
një përmbledhje të shkurtër
të eksperiencës shqiptare për
vitin 2017. “Mund të them që
një nga pengjet e vitit që pret
të mbyllet është një pikë që
duhet të merrnim me Italinë
dhe të them të vërtetën na
mungon ajo në llogaritë për-
fundimtare. Për pjesën tjetër,
dua të vazhdoj të theksoj se
kemi bërë gjithmonë nde-
shje shumë të mira. Më ka
mbetur mendja tek ndeshja
me Italinë, por nuk na mbe-
tet gjë tjetër tani, vetëm të
shohim përpara nga e
ardhmja”, u shpreh tekniku
italian. Ai thotë se nga muaji
janar do tu rikthehet udhëti-
meve për të gjetur futbollist
të ri. “Viti i ri që po vjen do të
fillojë menjëherë me përga-
titjet për skuadrën. Nga
muaji janar do t’u rikthehem
udhëtimeve për të gjetur fut-
bollistë të rinj, që t’i futemi
punës seriozisht. Në këto 6
muaj, që punoj me Shqipë-
rinë, kam arritur të ambien-
tohem shumë mirë. Jam i
bindur që do të kemi mundë-
si të bëjmë një skuadër
shumë të mirë dhe në këtë
mënyrë do të provojmë të
shkojmë në finalet e Evropia-
nit të ardhshëm. Këto janë 6
muajt e parë që unë kam
qenë këtu dhe mund të them
që janë shumë të kënaq-
shëm, sepse ndihem shumë
mirë në detyrën e re, në krye
të kombëtares shqiptare.
Dua ta mbyll këtë vit me një
urim për të gjithë tifozët sh-
qiptarë: Gëzuar festat e fund-
vitit! Iu premtoj që do të pu-
noj akoma më shumë në
vitin e ardhshëm 2018, që të
kemi mundësinë t’u dhu-
rojmë emocione të mira me
rezultatet tona”, deklaroi Pa-
nuçi. 

Shkup, 22 dhjetor – Burim Sa-
diki dhe Emran Ramadani kanë
vazhduar kontratat me KF Reno-
va. Lajmin për gazetën KOHA e
ka konfirmuar edhe ndihmë-
strajneri i klubit nga Tetova, Da-
shmir Beari. “Nga pesë futbolli-
stët për të cilën përmendëm më
herët se u kanë skaduar kontratat
me dy prej tyre, Burim Sadiki dhe
Emran Ramadani, kanë rinovuar
kontratat. Të dytë kanë vazhduar
kontratat për dy vite dhe për ne si
staf teknik ky është një lajm i
mirë, pasi të dytë kanë qenë në
formacionin bazë të skuadrës. Sa
i përket tre të tjerëve, Filip
Petkovski, Saimir Fetahi dhe Ba-
shkim Veliu, ata janë ende në bi-
sedime me drejtuesit e klubit”,
thotë për gazetën KOHA, Beari.
Ai gjithashtu zbuloi se ekziston

mundësia që fazën e dytë të për-
gatitjeve ta realizojnë në Antali
të Turqisë. “Trajneri Vllatko Ko-
stov ka paraparë që përgatitjet ti
fillojë më 8 ose 10 dhjetor në Te-
tovë, ku edhe do të realizojmë
fazën e parë. Derisa, në kombi-
nim për të zhvilluar fazën e dytë

është edhe Antalia. Por saktë
ende nuk dihet se a do të ndodh
kjo apo jo”, përfundoi Dashmir
Beari, ndihmësi i skuadrës së Re-
novës. Cekim, në sezonin vjesh-
tor KF Renova përfundoi në po-
zitën e tetë në tabelën e
klasifikimit. (B.K.)

SPAL-i
interesohet 
për Kasamin
Skuadra nga Serie A, SPAL ka sh-
prehur interesim për mesfushorin
shqiptar Pajtim Kasami. Lajmi
është bërë i ditur të enjten në ueb-
faqen italiane "Tuttomercatoweb".
Mësohet se SPAL-i për Kasamin
është i gatshëm të paguajë dëm-
shpërblim rreth 2.5 milionë euro.
Futbollisti strugan para fillimit të
këtij edicioni i është bashkuar Sio-
nit dhe me ekipin zviceran ka kon-
tratë deri në vitin 2020. Ai ka reali-
zuar tre gola në kampionat, kurse
karrierë ka bërë edhe tek Olim-
piakosi, Notingemi, Belincona e
Palermo.

Sadiki e Ramadani 
edhe dy vite te Renova

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

FC Shkupi zyrtarizon sponsorin e ri
dhe feston 90-vjetorin e themelimit

Pos zyrtarizmit të sponsorit të ri FC Shkupi do të kremtojë edhe 90- vjetorin e themelimit, ku me një koktej
rasti do të marrin pjesë veteranë të këtij klubi, futbollistë që në të kaluarën shënuan rezultatet historike duke
e shpallur FC Shkupin tri herë kampion shtetëror dhe tri herë fitues të Kupës së Maqedonisë

Koha
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REPUBLIKA E MAQEDONISË  
MINISTRIA E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE  

 
Publikon  

 
Kërkesë për shprehje të interesit për pozitën  

 
“Inxhinier i ndërtimtarisë/arkitekt”  

 
Emri i projektit: Projekt për kompensime të kushtëzuara në të holla (UPN Projekt)  
Nr. Kredisë: 7735 –MK  
  
Shërbime konsulente – Konsulent individual  
 

1. Republikës së Maqedonisë i është lejuar kredi nga ane Bankës botërore për nevojat për realizim të Projektit 
për kompensimet e kushtëzuara në të holla. Një pjesë të këtyre mjeteve do të shfrytëzohen për të paguar 
obligimet që do të dalin nga marrëveshjet që do të lidhen për angazhim të dy inxhinierë të 
ndërtimtarisë/arkitektë, nr. ref. MK/UPN #  3.1.21 dhe nr. ref. MK/UPN #  3.1.22. 

2. Detyra themelore e inxhinierëve të ndërtimtarisë/arkitektëve është t’i ofrojnë mbështetje Ministrisë së 
punës dhe politikës sociale (MPPS) në procesin e renovimit dhe pajisjes së objekteve që janë nën 
kompetenca të MPPS. Konsulentët do të angazhohen me orar të plotë të punës, prej ora 07.30/08.30 deri 
në ora 15.30/16.30 prej ditës së hënë deri ditën e premte. 

3. Përshkrimi i tërësishëm i detyrave të projektit është dhënë në ueb faqen e Ministrisë së punës dhe politikës 
sociale: www.mtsp.gov.mk. 

 
4. Kualifikimet e nevojshme: 

 
 Arsim universitar nga sfera e arkitekturës ose ndërtimtarisë; 
 Njohje të ligjeve dhe standardeve të Maqedonisë nga sfera e arkitekturës, projektimit, ndërtimit, 

planifikimit urbanistik dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor; 
 Së paku tre vjet përvojë pune në sferën e projektimit, vlerësimit, inspektimit ose mbikëqyrjes mbi punët 

ndërtimore dhe të renovimit të vëllimit të madh; 
 Përvojë në koordinim të marrëveshjeve për punë ndërtimore; 
 Njohje të terminologjisë ndërtimore, aftësi për përgatitje, lexim dhe interpretim të vizatimeve teknike dhe 

specifikacioneve, shënime dhe instruksione, orare, pajisje dhe metoda për realizim të aktiviteteve;  
 Aftësi të shkëlqyeshme kompjuterike (MS Office); 
 Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës maqedonase dhe angleze (komunikimi me shkrim dhe verbal), 

përgatitje të raporteve në të dyja gjuhët;  
 Aftësi të fuqishme interpersonale dhe komunikuese , aftësi për bartje të diturisë dhe aftësive; 
 Leje të vozitjes. 

 
5. Konsulenti do të zgjidhet në pajtim me procedurat e Bankës botërore të dhëna në Udhëzimin e Bankës 

botërore “Zgjedhje dhe punësim të konsulentëve nga huamarrësit e Bankës botërore prej muajit maj 2004, 
të reviduar në muajin tetor të vitit 2006”, të mundshëm në ueb faqen në vijim: www.worldbank.org.   

6. Për informacione plotësuese mund të drejtoheni në Njësinë për menaxhim me UPN Projektin, e-mail: 
sanja.andovska@mtsp.gov.mk. 

7. Ministria e punës dhe politikës sociale fton të gjithë personat e interesuar që përmbushin kualifikimet e 
kërkuara të parashtrojnë dokumente me çka dëshmojnë kualifikimin e tyre (biografi, rekomandime dhe 
dokumente të ngjashme). 

8. Dokumentet me të cilat shprehet interesimi duhet të parashtrohen më së voni deri më 29.12.2017 në mënyrë 
elektronike në e-mail adresën: sanja.andovska@mtsp.gov.mk ose përmes postës në adresën në vijim: 

Ministria e punës dhe politikës sociale  
Projekti kompensimet e kushtëzuara në të holla (UPN projekt) 

Dame Gruev 14, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë  
Me shenjë: për Elizabeta Kunovska, menaxher i UPN projektit, ref. nr. MK/UPN #  3.1.21 dhe ref. nr. 
MK/UPN #  3.1.22 

ODA STOMATOLOGJIKE E MAQEDONISË

Në bazë të nenit 19, paragrafi 9 të Statutit të Odës Stomatologjike të 
Maqedonisë (Gazeta zyrtare e RM nr. 62/2017) dhe nenit 4 paragrafi 1 i 
Rregullores për zgjedhjen dhe tërhiqjen e anëtarëve të bordeve rajonale, delegatëve 
të Kuvendit dhe Kryetarit të Odës Stomatologjike të Maqedonisë nga 21.12.2017, 
Kryetari i Dhomës Stomatologjike të Maqedonisë në vijim e jep këtë 

N J O F T I M

1. Kryetari i Odës Stomatologjike të Maqedonisë miratoi Vendimin nr. 02-
1624 /1 të vitit 22.12.2017  me të cilën shpallen Zgjedhjet për anëtarë të bordeve 
rajonale të Odës Stomatologjike të Maqedonisë, delegatëve në Kuvendit tëOdës 
dhe Kryetarit të Odës Stomatologjike të Maqedonisë.

2. Zgjedhjet e nënit 1 të këtij njoftimi do të mbahen më 23 mars të vitit 
2018. 

3. Zgjedhjet e nenit 1 të këtij njoftimi do të mbahen në përputhje me Statutin 
e Odës Stomatologjike të Maqedonisë (Gazeta zyrtare e RM nr. 62/2017), rregullat 
për zgjedhjen dhe tërhiqjen e anëtarëve të bordeve rajonale, delegatëve të Kuvendit 
dhe Kryetarit të Odës Stomatologjike të Maqedonisë nga data 21.12.2017 dhe 
afateve të Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. 

 

Shkup, 22 dhjetor 2017 

OdaStomatologjike e Maqedonisë 

Kryetar 

Prof. Dr. Vladimir Popovski 

Republika e Maqedonisë  
Komuna Novo Sellë  
SHFK “Manush Turnovski – Novo Sellë  
Nr. 04-444/2 të datës 22.12.2017 
 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune – Tekst i pastruar (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 145/2014) 
dhe nenit 80 dhe 82  të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e RM”nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 15/11, 18/11, 42/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14 dhe 135/14)  Pëlqimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nr. 12-11102/3 të datës 
05.12.2017 dhe Pëlqimit nr. 12-14694/2 të datës 11.12.2017, Vendimit të drejtorit për publikim të shpalljes publike nr. 04-
444/1 të datës 22.12.2017, drejtori i SHFK “Manush Turnovski” – Novo Sellë, komuna Novo Sellë, publikon: 
 

SHPALLJE  
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2017/2018, më së voni deri më 31.08.2018, për kohë të 
caktuar të punës  
      

       1. Një mësimdhënës të gjuhës maqedonase me orar jo të plotë të punës – 16 orë mësimore. 
       2. Një mësimdhënës të etikës me orar jo të plotë të punës – 4 orë mësimore. 

          3. Një mësimdhënës të historisë me orar jo të plotë të punës – 18 orë mësimore. 
       4. Një mësimdhënës të mësimit klasor me orar të plotë të punës - 20 orë mësimore – zëvendësim për ndihmës drejtor. 
        5. Katër mësimdhënës të mësimit klasor me orar të plotë të punës - 20 orë mësimore për vendet në vijim: SHP Sushica, 
SHP Samoillovo, SHP Zubovo, SHP Samoillovo. 

        6. Një bibliotekist me orar të plotë të punës 40 orë pune  
        7. Një mësimdhënës të arsimit teknik me orar jo të plotë të punës – 11 orë mësimore. 
        8. Një mësimdhënës të arsimit qytetar me orar jo të plotë të punës – 10 orë mësimore. 
       9. Një mësimdhënës të inovacioneve me orar jo të plotë të punës – 5 orë mësimore  
      10. Një mësimdhënës të kulturës klasike të civilizimit evropian me orar jo të plotë të punës – 12 orë mësimore. 
      11. Një mësimdhënës të edukatës muzikore me orar jo të plotë të punës – 16 orë mësimore. 
      12. Një mësimdhënës të matematikës me orar të plotë të punës - 20 orë mësimore – zëvendësim për u.d Drejtorin.  
     13 . Një bibliotekist me orar jo të plotë të punës 20 orë pune. 
     14 . Një pedagog me orar të plotë të punës 40 orë pune  
     15. Një mësimdhënës të mësimit klasor me orar të plotë të punës - 20 orë mësimore 
     16. Një mësimdhënës të matematikës me orar të plotë të punës - 20 orë mësimore – deri në kthimin e mësimdhënëses nga 
pushimi i lindjes  

 
      Orari i punës së kuadrit mësimor në shkollë: për ndërrimin e parë prej ora 07,00 deri në ora 13,00. Neto pagesa bazë për 
mësimdhënësit me orar të plotë të punës është 20.640 denarë, ndërsa pagesa për vendet e punës me fond më të vogël të 
orëve është në harmonizim me numrin e orëve mësimore të mësimdhënësit. 
     
 Kandidatë 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. 
 
Së bashku me lutjen kandidatët duhet të parashtrojnë edhe dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter): 
- Certifikatë për arsim të mbaruar përkatës  
- Certifikatë të shtetësisë. 
- Certifikatë për provim të dhënë profesional (vetëm për kandidatët që kanë certifikatë të tillë)  
Kandidatët duhet të njohin gjuhën letrare maqedonase dhe alfabetin në të cilin realizojnë mësimin, për çka do të bëhen 
testime nga komisioni i vet shkollës (për kandidatët të cilët deri tani nuk është bërë testimi)  
 
Në shpallje mund të paraqiten edhe kandidatë pa provim të dhënë profesional, në pajtim me nenin 80 paragrafi 4 i Ligjit 
për arsim fillor. 

         
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit, ndërsa zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 8 ditë, nga 
skadimi i afatit për paraqitje.  
 
Dokumentet ne nevojshme të parashtrohen në adresën: SHFK “Manush Turnovski” – Novo Sellë, rr. “Kliment Ohridski” nr. 4, 
Novo Sellë ose personalisht në arkivin e shkollës.  
Informacione në tel. 034/355-039. 
 
         Data                                                                        SHFK “Manush Turnovski” 

                                                                                  UD Drejtor, 
22.12.2017 
Novo Sellë                                                                   Lençe Karaçanakova  

FTESË PUBLKE
Për dorëzimin e Paraqitjes vjetore të tatimit (formulari “PDD-GDP”) 

për përcaktimin e tatimit personal të të ardhurave për vitin 2017

Paraqitje vjetore të tatimit dorëzon qytetari i cili ka realizuar të hyra përmes:

1. Pranime personale: rrogë dhe kompensime të rrogës nga marrëdhënia e punës dhe pagesës në bazë të suksesit afarist
të punëdhënësit;  kompensime të harxhimeve nga marrëdhënia e punës të paguara mbi shumën nga neni 6 i Ligjit për
tatim personal të të ardhurave, dhe të gjitha kompensimet e tjera të harxhimeve në lidhje me punën të përcaktuara me
Ligjin për marrëdhënie pune, Marrëveshjen e përgjithshme kolektive për sektorin privat nga sfera e ekonomisë,
marrëveshjet kolektive të degëve dhe dispozitave për organet e administratës shtetërore; pensioneve; pagesave të
anëtarëve të organeve të menaxhimit dhe të organeve të mbikëqyrjes së shoqërive tregtare, pagesave të funksionarëve,
deputetëve, këshilltarëve, dhe bartësve të tjerë të funksioneve publike; pagesa e sportistëve profesional (premi,
transferime dhe të ngjashme); kompensim për sportistët cilësor; kompensim gjatë pushimit mjekësor; kompensimit
gjatë mungesës nga puna; kompensim për punën e gjykatësve porotë; ekspertë dhe administratorëve të procedurës së
falimentimit, të cilët nuk e kanë cilësinë e personave të punësuar në institucionet ose shoqëritë përkatëse; kompensim
të anëtarëve të Akademisë maqedonase të shkencës dhe arteve; pagë e realizuar nga puna jashtë vendit në bazë të
marrëdhënies së punës të bërë në vend dhe çdo e hyrë e realizuar në mënyrë personale në bazë të marrëveshjes për
kryerje të shërbimeve të kohëpaskohshme ose të përkohshme të personave juridik ose fizik (p.sh të ardhura nga kryerja
e punës fizike ose intelektuale, në bazë të marrëveshjes në vepër ose marrëveshje tjetër me çka është përcaktuar
kompensimi për punën e realizuar, të ardhura të realizuara me punë përmes internetit dhe të ngjashme).

2. Të hyra nga veprimtaria bujqësore: nëse qytetari realizon të hyra edhe nga burime të tjera. 
3. Të hyra nga veprimtaria individuale: nëse qytetari realizon të hyra edhe nga burime të tjera.
4. Të hyra nga prona dhe e drejta e pronës: Të hyrat të cilat detyruesi i realizon përmes dhënies me qira ose huazon

tokën, objektet banesore ose afariste, garazhet, objektet për pushim dhe rekreacion, pajisje, mjete transportuese ose
pronë e llojeve të ndryshme. 

5. Të hyra nga të drejtat autoriale dhe të drejtat nga pronësia industriale: veprave skulpturore, tapiceri,
kramoplastikë, qeramikë artistike dhe vitrazh, fotografi artistike, pikturim në mur dhe pikturim në hapësirë në teknikë,
freska, grafikë, mozaik, intarzi, email, lëndë të intarzuara dhe të emailzuara, kostimografi, kreativitet të modës dhe
përpunim artistik të tekstilit, vepra të pikturimit, vepra grafike, formësim industrial me përpunim të modeleve dhe
maketave, plastikë e imët, zgjidhje artistike për skenografi, vepra shkencore, profesionale dhe publicistike, përkthim
të veprave nga letërsia, muzika dhe kinematografia dhe vepra restauruese dhe konservimit, nga fusha e kulturës dhe
artit, realizim të veprave artistike në fushën e muzikës serioze, baletit, operës dhe aktrimit teatral dhe filmik, për
recitim, xhirim të filmave dhe skicave ideore për tapiceri dhe kostimografi, përkthime (përveç përkthimeve të veprave
letrare), ligjërata dhe krijime të ngjashme intelektuale, realizim të programeve të estradës së muzikës zbavitëse dhe
popullore, dhe vepra të tjera autoriale, dhe vepra të pronësisë industriale, të cilat nuk janë të theksuara më herët. 

6. Të hyra nga kapitali: dividendë dhe të hyra të tjera të realizuara me pjesëmarrje në fitim të personave fizik dhe juridik,
interesave të huave të dhëna personave juridik dhe fizik, dhe interesave për obligacione ose ndonjë letre tjetër me vlerë. 

7. Përfitime kapitale: nga shitja në pjesëmarrje në kapital dhe pronë të patundshme. 
8. Përfitime nga lojërat e fatit dhe lojërat tjera shpërblyese: të hyra të cilat janë realizuara me para, mjete ose të drejta,

përveç fitimeve nga lojërat e posaçme të fatit. 
9. Të hyra të tjera: të gjitha të hyrat e tjera të cilat janë paguar, ndërsa nuk janë të shënuara në pikën prej 1 deri në 8 nga

kjo Ftesë publike, dhe as nuk janë liruar nga obligimi tatimor në pajtim me nenin 6 të LTPH, si dhe të hyrave të
realizuara nga fitimi përmes letrave me vlerë dhe pjesëmarrje në kapital pa kompensim, nëse të njëjtat nuk janë të
tatimuar në pajtim me Ligjin të tatimit të pronës. 

VËREJTJE: Qytetarët të cilët gjatë vitit kanë realizuar vetëm të hyra nga rroga  dhe pensioni, të hyra nga veprimtaria
bujqësore dhe të hyra nga veprimtaria personale nuk janë të obliguar të dorëzojnë Paraqitje vjetore të tatimeve. 

Qytetari është i obliguar që Paraqitjen vjetore të tatimit ta bëjë deri tek zyra tatimore e DHP sipas vendit të banimit, ose
në Kontakt qendrën – Shkup pa dallim të vendit të banimit të qytetarit ose përmes e-Tatimeve https://etax-fl.ujp.gov.mk/
Afati për dorëzim është prej 1 janar deri më 15 mars 2018.
Fletëparaqitjen për tatimin vjetor (formularin “PDD-GDP” mund ta shkarkoni nga ueb faqja e DAP
http://www.ujp.gov.mk/mk/obrasci/opis/21

Obliguesve tatimor të cilët nuk do të paraqesin tatimet në afatet e caktuara në FTESËN PUBLIKE, do tu shqiptohet gjobë
në shumë prej 100 deri në 200 euro në kundërvlerë denarë për kundërvajtjen e realizuar në pajtim me Ligjin për tatim
personal të të hyrave. 

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 i Ligjit për tatim personal i të ardhurave (“Gazeta
Zyrtare e RM” nr. 80/93... 23/16) Drejtoria për të hyra publike ka shpallur



21SPORT
Koha, e shtunë 23 dhjetor, 2017 

Gjithnjë e më shumë, zërat
mbi të ardhmen e Leonardo Bo-
nuçit te Milani po shtohen. Ta-
shmë po flitet për një “bye” të
mundshme të mbrojtësit italian
në merkaton e ardhshme të dim-
rit, një hipotezë e mohuar më
vonë kategorikisht nga kuqezinjtë,
të cilët donin për të mohuar
gjithçka. Megjithatë, mundësia që
të largohet nga Milani duket se
ekziston, sepse ish-mbrojtësi i Ju-
ventusit është i vetëdijshëm se
gjendja aktuale e Milanit është
shumë e keqe, e paparashikuesh-
me për të gjithë në fillim të sezo-

nit, pas një merkatoje faraonike
mbi 200 milionë euro. Siç është
raportuar nga “Tuttosport”, një
nga klubet më të interesuara për
Bonuçin është Çellsi, me trajner
Antonio Konte. Ky i fundit ka një
marrëdhënie ende shumë të mirë
me ish-lojtarin e tij te “Zonja e
Vjetër”. Bashkëjetesa e të dyve si
bardhezinj ishte më shumë se po-
zitive në vitet që punuan te Juven-
tusi, pa harruar eksperiencën në
kombëtare, që kulmoi me testin e
shkëlqyer të axurrëve në Kampio-
natin Evropian 2016. Pak kohë më
parë, ishte lojtari që testoi terrenin

për të kuptuar se sa shanse kishte
për të parë trajnerin Konte në sto-
lin e Milanit, në vitin 2018, por
përgjigja ishte negative. Është e
mundur, prandaj, që bashkimi i
shumëpritur mund të bëhet jo në
Itali, por në atë Angli, aq shpesh të
prekur gjatë karrierës nga Bonuçi.
Kuqezinjtë pranojnë kontaktin
mes palëve. “Të tilla interesime
janë kryesisht normale,
megjithatë, kontaktet mes prota-
gonistëve të mëdhenj mungojnë.
Kur ka respekt dhe dashuri, të til-
la gjëra që janë pjesë e futbollit”,
thonë nga klubi kuqezi. 

Arsenal, Çellsi dhe Mançester
Siti kanë shpresë se mund të mar-
rin sulmuesin Vilfred Zaha nga
Kristal Pallas gjatë merkatos së
janarit. “Daily Mirror” ka shkruar
se të tre këto klube janë gati të
paguajnë 40 milionë sterlina për
futbollistin, teksa trajneri Roj
Hodxhson i ka hapur dritën jeshi-
le këtij transferimi. Ish-trajneri i

Anglisë deklaroi se do të donte të
punonte me kënaqësi me Zahan,
por nëse ai kërkon largimin
atëherë transferimi mund të
kryhet. “Nuk mendoj se kjo është
në dorën e një trajneri. Padyshim
që unë dua të vazhdoj punën me
Zaha dhe pjesa më e madhe e
tifozëve kanë këtë dëshirë, por
nëse futbollisti kërkon largimin,

atëherë klubi vendos çmimin dhe
transferta kryhet”, deklaroi
Hodxhson. Arsenali e kërkon me
më ngulm duke parë që Aleksis
Sançez dhe Mesut Ozil janë në
fund të kontratave. Edhe Çellsi ka
nevojë për të gjetur një sulmues,
teksa Siti nuk i humbet kurrë të
tilla raste për të shtuar cilësinë në
përbërje. 

Mançesteri
pas Asensios
“Don Balon” ka shkruar se
Mançester Junajted do të
bëhet skuadra tjetër në
merkato që do të imitojë Paris
Sen-Zhermen, duke e përqen-
druar merkaton te një shpen-
zim i madh, për një futbollist
të vetëm. Pasi ka blerë Pol
Pogba për 100 milionë euro,
kur Hoze Murinjo mori drejti-
min e ekipit, “djajtë” po bëhet
gati ta shpenzojnë këtë shifër
gjatë verës së ardhshme.
Objektivi i tyre kryesor është
21-vjeçari i Real Madridit,
Marko Asensio. “Vetëm Messi e
ka të majtën më të mirë se
Asensio” – ka thënë trajneri i
Real Madridit, Zinedin Zidan,
për lojtarin që ka shënuar
katër gola në tetë ndeshje për
“Los Blancos” në këtë sezon.
Mbetet për t’u parë nëse Reali
do të privohet nga futbollisti
që ka në kontratë deri në vitin
2021 dhe nga shumë speciali-
stë konsiderohet se sulmuesi i
ardhshëm i “Los Blancos”, për
dekada me radhë. Një gjë
është e sigurt, sipas ‘”Don Ba-
lon”, Junajted do të
telefonojë
Realin për
Asension.

Shkriniar 
nuk është i
interesuar për
Bacelonën
Mbrojtësi i Sllovakisë, Milan
Shkriniar, ka dhënë një intervi-
stë të shkurtër për “Mediaset
Premium”, gjatë një eveni-
menti në Milano, ku është pye-
tur në lidhje me thashethemet
që e shohin ta vazhdojë kar-
rierën te gjigantët spanjollë të
Barcelonës. Shkriniar erdhi te
Interi nga Sampdoria, gjatë
merkatos së verës dhe ka lënë
një përshtypje të shkëlqyer në
këtë fillim sezoni duke ngjal-
lur interesimin e disa klubeve
të mëdha. “Nuk jam i intere-
suar për merkato. I përkas In-
terit dhe objektivi im është të
jem i suksesshëm me Interin.
Dua të fitoj trofe, nuk jam i in-
teresuar për Barcelonën”, tha
Shkriniar. Futbollisti, që kush-
toi 25 milionë euro, foli edhe
për ndeshjen e ardhshme në
Serie A, kundër Sassuolos, në
“San Siro”, të shtunën pasdite.
“Nuk do të jetë e lehtë. Ne e di-
nim edhe më parë këtë. Të
gjithë së bashku jemi stërvitur
këto ditë pas humbjes ndaj
Udinese dhe do të jemi gati
për ndeshje. Jam shumë i lum-
tur me sezonin dhe me çfarë
kam bërë deri tani dhe uroj të
vazhdoj në të tillë mënyrë,
mundësisht edhe duke shë-
nuar gola. Objektivi që kemi
është ta rikthejmë Interin në
‘Champions League’,” – përfun-
doi futbollisti zbulim i këtij se-
zoni.

Tre “gjigantë” në gjurmët e Zahas

Barcelona do të duhet të shesë
tre futbollistë, të tre mesfushorë,
për të liruar hapësirën dhe për të
gjetur fondet për blerjen e Filip Ku-
tinjo në janar, sipas asaj që bën të
ditur shtypi spanjoll. Braziliani
është objektivi i deklaruar i katala-
nasve në merkato dhe lëvizjet do
të nisin pas gjashtë javësh, kur të
hapet merkato e janarit. Krahas
Kutinjo, ekipi “blaugrana” është
shumë pranë blerjes së adoleshen-
tit Mathijs De Ligt nga Ajaks, por
sipas “El Mundo Deportivo” duhet
të ndodhin tre largime përpara se
këta futbollistë të vihen në dispo-

zicion të trajnerit Valverde. Rafinja,
Denis Suarez dhe Arda Turan janë
tre lojtarët me “valixhet” gati. Ra-
finja, e ka humbur vendin te
kombëtarja e Brazilit, pikërisht ni-

sur nga fakti që nuk ka luajtur sh-
pesh me Barcelonën dhe kësisoj ai
do ta mirëpriste largimin në janar,
pikërisht për të mbajtur gjallë sh-
presën për të qenë pjesë e “Selse-
sao”. Barça ka marrë disa oferta për
të, por dëshiron ta shesë përfundi-
misht. Ndërkohë, më e vështirë
është situata e Denis Suarez, i cili
pasi refuzoi Napolin në sezonin e
kaluar dëshiron të qëndrojë në
“Camo Nou”. I treti, Arda Turan, që
nuk ka luajtur asnjëherë në këtë
sezon është shumë pranë Gallata-
sarajit, teksa edhe Arsenali është
interesuar për të.

Barça largon tre mesfushor për Kutinjon

REAGON MILANI RRETH LARGIMIT TË MUNDSHËM TË
BONUÇIT NGA MILANI

Të tilla
interesime
janë kryesisht
normale

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

“Të tilla interesime janë kryesisht normale, megjithatë,
kontaktet mes protagonistëve të mëdhenj mungojnë. 
Kur ka respekt dhe dashuri, të tilla gjëra që janë pjesë e
futbollit”, thonë nga klubi kuqezi 
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TË SHTUNËN PASDITE
ZHVILLOHET “EL CLASICO”

Beteja e përjetshme i ka
parë këta dy burra në
luftë për pjesën më të
madhe të vitit 2017. Dhe
kur kanë ngelur vetëm
disa ditë nga fundi i vitit,
Kristiano Ronaldo dhe
Lionel Mesi do të
ndeshen edhe njëherë të
fundit në klasike 

Klasikja e sotme do të shihet
në të gjithë botën dhe jo

vetëm sepse përballë do të
jenë dy skuadrat më të mira

në botë, por edhe sepse ato
kanë në gjirin e tyre dy

lojtarët më të mirë të
planetit: Ronaldo dhe Mesi,

dominuesit e kësaj epoke.

Gara e tyre është një maratonë
që do vendoset në sprintin e fun-
dit sot (e shtunë) në “Bernabeu”,
sepse ata vijnë në kuotë të bara-
bartë golash gjatë vitit 2017, 53.
Shenja e barazimit vlen edhe për
“Topat e Artë”, “Këpucët e Arta”
dhe trofetë e Ligës së Kampione-
ve. Fati i ka lidhur pashmang-
shmërisht bashkë dhe beteja për
të mposhtur njëri-tjetrin do të
vazhdojë. Portugezi ka pasur një
vit më të suksesshëm se argjenti-
nasi në planin e trofeve me klu-

bin dhe ata individualë. Prandaj,
njërit me egon e tij do t’i vinte
shumë keq sikur ta humbiste
edhe këtë etapë të fundit. Dekada
e fundit nuk mund të kuptohet pa
këta dy emra dhe “El Clasico” ka
pasur fatin që t’i ketë në fushë prej
vitit 2009. 

Rivaliteti i tyre ka zëvendësuar
duele të mëdha sportive si ai i te-
nistëve Andre Agasi dhe Pit Sam-
pras. Kështu që edhe njëherë,
edhe pse klasikja e së shtunës do
të ketë shumë yje, sërish fokusi i

kamerave do të jetë tek ata të dy.
Ndryshe, statistikat – shifrat tre-
gojnë se sa të rëndësishëm janë
Ronaldo për Realin në “Camp
Nou” dhe Mesi për Barçën në “Ber-
nabeu”. Kur KR7-ta luan, Reali fi-
ton 75.36 për qind të ndeshjeve.
Kur Mesi është në fushë në anën
tjetër, përqindja e fitores së kata-
lanasve është 75.63. Kur Kristiano
shënon, Reali fiton në 89.53 për
qind të rasteve. Sa herë e bën riva-
li i tij, Barcelona del me 3 pikët në
88.94 për qind të ndeshjeve.

Tifozët mund të debatojnë dhe
statistikat sfidojnë njëra-tjetrën,
por vështirë në këtë kohë sot të
përcaktosh më të mirin. Për Ro-
naldon, vizita e “pleshtit” në fu-
shën e tij dhe mundësia për të
shuar shpresën e Realit për
mbrojtjen e titullit, do të ishte një
goditje shkatërrimtare. Për Me-
sin, e shtuna mund të shënojë
mbylljen e një faze të parë per-
fekt. Do të jetë hera e 34-ët që ata
do të përballen me njëri-tjetrin
me argjentinasin, që ka shënuar

dy gola më shumë se luzitani (20-
18). KR7 ka dalë fitimtar 10 herë,
ndërsa rivali i tij 15. Por le t’i har-
rojmë për pak shifrat. Sa herë
hyjmë në to, duket sikur diskredi-
tojmë magjinë e kualitetit të seci-
lit. Për të përcaktuar se kush është
më i miri, bëjmë mirë t’i shman-
gim statistikat. Por sërish tun-
dohemi nga ato, sepse kjo është
hera e parë që ata vijnë në një ba-
razi të tillë që prej nisjes së be-
tejës së përjetshme një dekadë
më parë. 

Ronaldo përballë Mesit, 
maratona në sprintin e fundit

Federata Angleze e Futbollit
nuk do të ndërmarrë asnjë veprim
penalizues ndaj Mançester Sitit
dhe Mançester Junajtedit pas
sherrit që ndodhi në tunelin e sta-
diumit pas fitores 2-1 të Qytetarë-
ve në “Old Trafford”. Arbitri
Majkëll Oliver nuk ishte dëshmi-
tar i incidentit dhe nuk ka shkruar
asgjë në raportin e tij, duke lënë

Federatën të investigojë sherrin,
që thuhet të ketë filluar pasi traj-
neri i “Djajve” Hoze Murinjo iu
afrua dhomës së zhveshjes së Si-
tit për t’u ankuar për zhurmën e
madhe. “Pas një inspektimi të fak-
teve të mundësuar nga klubet
dhe një dëshmitari të pavarur, FA
nuk do të marrë asnjë veprim pe-
nalizues”, shprehet federata

nëpërmjet “Twitter”. Klubeve u
është kërkuar observimi madje
duke pasur më tepër kohë se
zakonisht. Pep Guardiola është
shprehur se skuadra e tij nuk e ka
kaluar limitin, duke festuar vetëm
pasi kishte shkuar në dhomat e
zhveshjes. Ndërsa, Murinjo është
shprehur se disa prej lojtarëve ri-
valë u mungon edukata.

Shtefan Effenberg merakoset
për Bundesligwn gjermane. “Pas
shtatë ndeshjeve të para Dort-
mundi ishte në krye me pesë pikë
avantazh, tani Bajern kryeson me
11 pikë avantazh dhe po merr uri-
met e para për titullin e fituar. Pro-
blemi është se Bajern nuk ka do-
minuar ndaj askujt këtë sezon,
krejt e kundërta. Ata thjesht e ni-
sën keq dhe tani janë rikthyer te
normalja. Prandaj kampionat
është i mërzitshëm”, shprehet ai
për “t-online.de”. ndryshe, për vi-
tin 2018 ish-futbollisti shpreson që
klubet e tjera të rrisin nivelin e tyre.
“Në ‘Champions League’ ka mbetur
vetëm FC Bajern. Prandaj skuadrat
e tjera duhet të rriten. Kam prit-

shmëri të mëdha për Dortmundin
dhe Laipzigun në ‘Europa League’.
Paraqitja e Hofenhaim, Herta dhe
Koln ishte e turpshme. Më keq nuk
bëhet. Besoj se kemi dhënë para-
qitjen më të keqe të historisë në
‘Europa League’”, shtoi më tej ish-
futbollisti i Bayernit. Por as presi-
denti i Bajernit Uli Henes nuk i
shpëton kritikave të ish-numrit 10
të Bajern. “Sjellja e tij në festën e
fundvitit ishte e gabuar. Nuk mund
t’i kërkosh trajnerit publikisht të
qëndrojë edhe një vit tjetër. Ishte
pa takt. Edhe Jupp besoj se është
ndjerë shumë keq. Por Uli është
një njeri emocional. Me atë gjest ai
vetëm sa i ka shtuar presionin traj-
nerit”, përfundoi Effenberg. 

Bundesliga
është e
mërzitshme

Asnjë veprim penalizues ndaj Junajted dhe Sitit
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DASHI 21. mars - 20. prill
Marrëdhënia në çift nuk do jetë aspak problematike gjatë

kësaj dite. Do bini dakord për gjithçka me atë që keni në krah dhe dita
do jetë mjaft e qetë. Beqarët do mbyllen në vetvete dhe nuk do për-
fitojnë aspak nga mundësitë që do iu jepen. Dijeni se koha ikën sh-
pejt dhe jo gjithmonë vijnë raste të mira. Në planin financiar mos i
besoni shumë instinktit.

DEMI 21. prill - 21. maj
Mos mendoni se duke e pasur në krah dikë keni çdo të

drejtë mbi të dhe mund të silleni si të doni. Në këtë mënyrë do e
shkatërronit lidhjen dhe do lëndonit edhe veten. Beqarët nuk do
jenë shumë në humor për të filluar histori dashurie dhe do mbeten
sërish vetëm. As financat nuk do jenë në gjendjen më të mirë të
mundshme.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Klima në jetën tuaj në çift do ngrohet mjaft gjatë kësaj

dite. Nuk do ketë pasion të çmendur megjithatë emocionet dhe kë-
naqësitë do jenë të shumta. Beqarët do e lënë veten të lirë dhe do
përfitojnë nga çdo mundësi që do iu jepet për takime. Edhe finan-
cat pak nga pak do fillojnë të përmirësohen.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Për ata që janë në një lidhje dita e sotme do jetë e

mrekullueshme. Partneri/ja do ju surprizojë me sjelljen e tij dhe
do ju bëjë ta dashuroni edhe njëherë më shumë. Beqarët do kenë
mundësi reale për të filluar një lidhje të qëndrueshme. Personat
që do i joshin do jenë të shumtë. Në planin financiar priten disa
përmirësime të vogla.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ditë e ndërlikuar kjo e sotmja për të dashuruarit. E keni

idealizuar më shumë sesa duhet partnerin/en dhe do përballeni me
goxha zhgënjime. Beqarët do kenë më shumë mundësi për ta gje-
tur personin e tyre të ëndrrave, vetëm se duhet t’i bëjnë sytë katër.
Në planin financiar do merrni disa vendime të cilat do e stabilizojnë
shumë shpejt situatën.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeta në çift do jetë shumë e qëndrueshme sot. Nuk do di-

skutoni për tema delikate me partnerin/en dhe çdo gjë do shkojë për
mrekulli. Beqarët do joshin gjatë gjithë kohës, por sërish nuk do
gjejnë një person të duhur. Financat do i menaxhoni me maturi dhe
kujdes.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do jeni më xhelozë se kurrë ndaj atij që keni në krah sot

dhe nuk do ju pëlqejë aspak që ai të shoqërohet me shoqet e tij.
Kujdes mos e teproni! Beqarët do takojnë persona shumë ndryshe
nga ata, por do kenë disa të veçanta. Gjithsesi mos u nxitoni për
asgjë. Në planin financiar tregohuni realistë nëse nuk doni të
keni probleme.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Nëse keni kohë që jeni në një lidhje marrëdhënia në

çift do jetë e qëndrueshme, ndërsa për ata që sapo kanë ndry-
shuar status do ketë disa vështirësi. Mos u nxitoni të thoni fjalën e
fundit menjëherë. Beqarët do kenë një ditë të këndshme edhe pse
jo me takime impresionuese. Në planin financiar fati do ju buzë-
qeshë.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Jeta juaj në çift nuk do jetë aspak rutinë gjatë kësaj

dite, megjithatë sërish do keni disa debate me partnerin/en. Mun-
dohuni t’i zgjidhni me qetësi dhe tolerancë. Beqarët do kenë
vetëm mundësi për aventura kalimtare. Në planin financiar nuk
duhet rrezikuar shumë sepse situata mund të dalë jashtë kontrol-
lit në momentin që ju nuk e prisni.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ditë tërësisht ndryshe kjo e sotmja nga disa kohë më

parë. Dëshirat në çift do jenë të zjarrta dhe emocione të papërshk-
rueshme. Të dy do jeni pasionantë dhe të gatshëm për të provuar ek-
sperienca të reja. Beqarët duhet të bëjnë kujdes sepse mund të
takojnë persona që nuk janë për ta. Financat do jenë goxha sh-
qetësuese.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Ditë e bukur dhe e mbushur me surpriza të njëpasnjë-

shme kjo e sotmja për të dashuruarit. Do përjetoni emocione të
njëpasnjëshme dhe shpesh do ju duket vetja sikur jeni në ëndërr.
Beqarët nuk do kërkojnë me ngulm një histori dashurie, por
gjithçka do ndodhë si me magji për ta. Në planin financiar situa-
ta do jetë goxha e mirë.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Saturni do jetë planeti që do influencojë më së shumti

jetën tuaj në çift. Do kuptoheni edhe vetëm me një vështrim me
partnerin/en dhe gjithçka do shkojë për mrekulli mes jush. Beqarët
do jenë të pavendosur për atë që duan të bëjnë me jetën e tyre. Në
planin financiar mos kërkoni të pasuroheni shpejt sepse do pen-
doheni.
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1620 - Kalvinistët francez i shpal-
lin luftë Mbretit Luigji XIII.

1672 - Giovanni Cassini zbulon
satelitin e Saturnit, Rea.

1715 - Trupat ruse dhe prusiane
okupojnë Stralsundin.

1876 - Turqia proklamon kushte-
tutën e parë.

1888 - Piktori holandez Vincent
van Gogh pret veshin e tij të majtë.

1899 - Tentativa e Traktatit mes
Turqisë dhe Gjermanisë për ndër-
timin e hekurudhës së Bagdadit.

1947 - Shpiket transistori nga Bar-
deen, Brattain dhe Shockley në Bell
Labs.

1958 - Abdallah Ibrahim formon
qeverinë Marokene.

1962 - Kuba fillon me kthimin e të
burgosurve amerikan që nga sulmi
i Bay of Pigs.

1970 - Autori francez Régis De-
bray lirohet në Bolivi.

1990 - Sllovenët votojnë për
ndarje nga Jugosllavia.

Dashuro, dashuro marrëzisht, 
dashuro sa më shumë që të 

mundesh, e nëse të thonë që është
mëkat, dashuro mëkatin tënd dhe

do të jesh i pafajshëm.
(William Shakespeare)

Brenda një shege ka
rreth 800 kokrra
të vogla ngjyrë
të kuqe. Lëngu i
shegës shton
prodhimin e
rruazave të kuqe
të gjakut dhe zvogëlon
ngarkesën kardiake.

Këlyshët e qenve
lindin me 28
dhëmbë , ndërsa
qentë e rritur

kanë 42 dhëmbë.

Edhe moti e ndryshon
ditën. Gjatë ngjarje-
ve “El Nino”, era e
fortë e ngadalëson
rrotullimin e Tokës
me një fraksion të
një milisekonde çdo
24 orë.
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USHTARI
Një ushtar humb gishtin dhe fillon
të bërtasë.
Komandanti i tij gjendet afër dhe i
thotë: - Duhet të vijë
turp, vetëm një gisht ke humbur
dhe po bërtet aq
shumë. E sheh atë ushtarin atje, e ka
humbur kokën dhe
nuk bërtet!

Pozitiviteti dhe kokëfortësia, mund
të jenë çelësi i jetëgjatësisë. Në këtë
konkluzion ka dalë një studim i ri, ku u
ekzaminua niveli i shëndetit fizik dhe
mendor i një grupi italianësh të moshës
90 – 101 vjeç dhe u gjetën mjaft tipare të
ngjashme psikologjike mes tyre. Studimi,
i publikuar në International Psychoge-
riatrics, konkludoi se pjesëmarrësit në
moshë kishin në tërësi një shëndet men-
dor më të mirë se anëtarët më të rinj të
familjes së tyre dhe kjo sipas ekspertëve
kontribuonte në jetëgjatësinë e tyre.
Shkencëtarët në Universitetin e Kaliforni-
së, San Diego dhe në Universitetin e
Romës, La Sapienza, vëzhguan 29 pjesë-
marrës që jetonin në fshatra të largëta të
Italisë jugore. Ata analizuan shëndetin
e tyre mendor dhe fizik nëpërmjet disa
testeve dhe intervistave. Për arsye kraha-
sore, ata bënë të njëjtën gjë edhe tek pje-

sëmarrësit më të rinj në moshë, që ki-
shin lidhje gjaku me pjesën tjetër, të cilë-
ve iu kërkua që të përshkruanin perso-
nalitetet dhe stilin e jetesës së
pjesëtarëve të moshuar të familjes. Për-
veçse e shikonin jetën me pozitivitet,

shkencëtarët zbuluan se pjesëmarrësit
në moshë ndanin tiparin e kokëfortësisë,
që në vlerësimin e ekspertëve është një
benefit psikologjik, sepse këta njerëz
kanë tendencën që t’i interesojë më pak
se çfarë mendimi kanë të tjetër për ta.

Po bëjmë 
më pak seks 
se në vitet '90
dhe e dini kush
e ka fajin?
Seksi është gjithmonë e më
pak i pranishëm te qeniet
njerëzore, sidomos vitet e fun-
dit. Sipas një studimi të pu-
blikuar në revistën “Archives of
Sexual Behaviour” njerëzit po i
kushtojnë më pak vëmendje
aktivitetit intim në krahasim
me 20 vjet më parë. Janë marrë
në studim sjelljet seksuale të
27 mijë personave nga viti 1989
deri në 2014-ën. Rezultatet
janë të qarta. Ata kanë pasur
në muaj 7 raporte seksuale më
pak se para viteve '90 dhe 9 më
pak se vitet e fundit të '90-ës. Si
të mos mjaftonte kjo sa më
shumë ikin vitet kjo shifër
zvogëlohet në 1.18 raporte çdo
12 muaj. Duket se brezi i quaj-
tur “Millenials” nuk e shohin
seksin si prioritet në jetën e
tyre. Vjen kjo sepse janë më të
impenjuar apo sepse prefe-
rojnë “hobby” të tjera duke ka-
luar më pak kohë nën çarçafë?
“Është shumë e qartë se për të
rinjtë kjo është një zgjedhje e
bërë me vetëdije”, thotë Ryne
Sherman, bashkautor i studi-
mit. Sipas ekspertëve kjo vjen
sepse të rinjtë largohen nga
shtëpia më vonë se në të ka-
luarën dhe nuk kanë shumë
mundësi të të qëndruarit në in-
timitet me partnerët. Në kohët
moderne, jeta është ndryshe,
më frenetike, punohet më
shumë aq sa raportet në çift
janë më të vështira. Është kjo
edhe arsyeja përse të rinjtë i
dedikohen më shumë rrjeteve
sociale si Facebook, Netflix dhe
Instagram. Rezultati?
Marrëdhëniet në çift po vdesin
pasi po shuhet intimiteti.

Sipas një studimi të ri të publikuar në Gjer-
mani, dhe të bazuar në kartela mjekësore të
vjetra, është konfirmuar lajmi, sipas të cilit
udhëheqësi nazist Adolf Hitler kishte vetëm
një tesikul. Çështja për te cilën debatohej prej
vitesh, por më shumë në nivel legjendash ur-
bane, duket se në këtë pikë është konfirmuar
edhe shkencërisht. Një historian gjerman, Pe-
ter Fleischman, ka gjetur në fakt kartelën
mjekësore të hartuar në burgun e Landsbergut
pas arrestimit të Hitlerit, në vijim të puçit të dë-
shtuar të vitit 1923. Mjeku i burgut, Joseph Stei-

ner Brin shkruante se Hitleri vuante nga “krip-
torokidizmi i djathtë”: praktikisht testikuli i
djathtë nuk kishte zbritur asnjëherë në skro-
tum. Në dokument, ku Hitleri përshkruhet si
“artist dhe kohët e fundit edhe shkrimtar”, për
gjithë të tjerat përcaktohej “i fortë dhe në shën-
det të mirë”. Zbulimi bie ndesh megjithatë me
një pjesë të “legjendës urbane” që ka qarkul-
luar në lidhje me shëndetin e Hitlerit. Shumë
herë ishte shkruar në fakt, se Fyhreri i ardh-
shëm e kishte humbur testikulën gjatë betejës
së Sommes, në Luftën e Parë Botërore.

Facebook po kërkon fytyrën tënde në foto
dhe video ku nuk ju kanë etiketuar. Rrjeti so-
cial ka treguar se si përdor njohjen e fytyrë për
të zbuluar më shumë foto tuajat, që ju nuk i
dini. Kjo teknologji i jep mundësi Facebook të
punojë nëse dikush po përpiqet tju vjedhë
online. Nga sot, (e mërkurë 20 dhjetor) Face-
book do t’ju njoftojë kur të kuptojë se ju ka
parë në një foto apo video që nuk ju kanë
etiketuar. Për të njohur nëse jeni apo jo ju në
atë foto apo video, faqja thotë se sistemi i saj
i njohjes së fytyrës, krahason pamjet me fo-
ton e profilit dhe të tjera foto e video ku jeni
etiketuar. “Teknologjia jonë analizon pikselat

në foto që jeni etiketuar dhe gjeneron një
sërë numrash që e quajmë Template. Kur fo-
tot dhe videot ngarkohen në sistemin tonë, ne
i krahasojmë ato pamje me template”, thotë
kompania. “Ne respektojmë rregullat e pri-
vatësisë që kanë zgjedhur njerëzit kur po-
stojnë një foto në Facebook, (qofshin këto
miqtë, publik apo audiencë e personalizuar),
kështu që nuk do të njoftoheni nëse nuk jeni
në atë audiencë”, vijon më tej kompania. Kjo
do të thotë që nuk do të keni ndonjë njoftim
për sugjerim etiketimi nëse Facebook gjen
fytyrën tuaj në një foto apo video, pasi është
private për personin që e ka ngarkuar.

Njerëzit kokëfortë e kanë një të mirë

Sekreti i fundit 
i Hitlerit

Facebook kërkon fytyrën tënde 
aty ku ti nuk e di se je
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