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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 3 janar - Numërimi i popullatës së Maqe-
donisë me gjasë do të ndodhë në fillim të vitit
të ardhshëm (2019), kështu thotë për gazetën
Koha ministri i angazhuar për diasporën në Re-
publikën e Maqedonisë, Edmon Ademi. Ai tha
se do të angazhohen maksimalisht të bëjnë
edhe Regjistrimin e saktë të popullatës që je-
tojnë në diasporë, pasi siç tha, në të kaluarën
ata janë keqpërdorur nëpër procese zgjedhore.

“Nga informatat që unë i kam, është se Regji-
strimi i popullatës mund të ndodh diku në fil-
lim të 2019-ës. Për fat të keq, nuk e dimë sa dia-
sporë kemi... kalkulojmë me numra të
ndryshëm, mirëpo informatat janë se midis
500 mijë apo 600 mijë janë jashtë vendit. Sido-
qoftë, sot në një kohë kur bota është globale, lë-
vizjet janë të përditshme në vende të ndryshme
dhe nuk është aq lehtë të definohet....

Regjistrimi i popullatës në 2019!
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Të vendosur
për emrin

Kryeministri Zoran Zaev është
optimist se në gjysmën e parë të
këtij viti mund të zgjidhet pro-
blemi me emrin dhe se Maqedo-
nia të marrë datë për fillim të ne-
gociatave dhe ftesë për
anëtarësim në NATO që pozitivi-
sht do të ndikojë edhe në ekono-
mi. "Unë jam vetëm qytetar i rën-
domtë, i cili ka rezerva të caktuara
për të gjithë çështjet, përfshirë
edhe për çështjen e emrit. Por një
e di se optimizmi që është pre-
zent dhe miqësinë të cilën e
krijojmë do të kemi vetëm në
dobi gjegjësisht do të mundësojë
rrethana të volitshme përfundi-
misht të gjendet zgjidhje të këtij
problemi, që Greqia e ka me em-
rin tonë...
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Pashallëqet shqiptare ishin formacione shtetërore
autonome në kuadrin e Perandorisë Osmane, të
krijuara nga bashkimi i disa sanxhakëve. 
Më të rëndësishmit ishin pashallëku i Shkodrës nën
sundimin e Bushatllinjve, në të cilin u përfshinë disa
sanxhakë të Shqipërisë Veriore, Qendrore e Lindore
dhe pashallëku i Janinës nën sundimin e Ali Pashë

Tepelenës, ku u përfshinë sanxhakë të Shqipërisë së
Jugut. Popullsia e tyre përbëhej nga shumica
shqiptare, ndërsa në krahinat periferike kishte edhe
pakica joshqiptare. 
Përpjekjet autonomiste të pashallëqeve shqiptare nuk
u përkrahën dhe u luftuan nga fuqitë e mëdha të
kohës.

MOSTRA MË KREDIBILE QË DËSHMON
DIKTATIN POLITIK
"Dënimet e shqiptuara me rastin e shpalljes së
aktgjykimit ndaj deputetëve janë treguesi më i
mirë për qëllimin politik të këtij rasti. Gjykata
Themelore në Prishtinë, e përfaqësuar nga Beqir
Kalludra shprehi supremacionin juridik dhe
politik ndaj aktgjykimit të Gjykatës Kushtetuese,
dhe vullnetit të 205 mijë qytetarëve të cilët
shprehën kundërshtimin e tyre në peticionin
referendar ndaj marrëveshjeve që cenonin
qenësinë e Republikës, për kundërshtimin e të
cilave sot deputetët u shpallën fajtor. Ky gjykim
me këta gjyqtarë është mostra më kredibile që
dëshmon diktatin politik ndaj sistemit gjyqësor.
Albini, Albulena, Donika dhe Fatoni janë
përfaqësues të popullit në emër të të cilit sot u
dënuan. Aktgjykimi si i tillë është akti më hipokrit
që ka prodhuar ndonjë institucion vendor deri
më tani dhe si i tillë është mjeti i fundit i
persekutimit të kundërshtarëve politik", shkruan
në profilin e tij Visar Ymeri i Vetëvendosjes.

KUR BABADIMRI VRISTE VETEN
"Dikur moti, një kalama nga prindër fukarenj, për
ndërrimin e motmoteve kishte dhënë këtë
shpjegim: Familja ime ishte e varfër sa çdo vit të ri,
im atë dilte nga shtëpia dhe shtinte disa herë në
ajër me pistoletë. Pastaj kthehej dhe neve,
fëmijëve na thoshte se babagjyshi i vitit të ri kishte
vrarë veten! P.S. Ndoshta kryeparit të asaj familje
të varfër, gënjeshtra mund t,i arsyetohej por ama,
ne që kemi më shumë seç na duhet, a mos vallë
duhet ndihmuar familjet të cilët, lirisë së munguar
të vatanit, i dhuruan djemtë e tyre. Unë nuk i besoj
babadimrit..., unë i besoj vetëm buzëqeshjes së
nënës dhe foshnjave prej gjiri. Shumë shëndet për
nënat dhe kalamajtë!", shkruan në profilin e tij
publicisti Fadil Lushi.

Vitin e kaluar, 16 nga 55
ushtarët izraelitë që kanë
vdekur, kanë kryer vetëvrasje,
sipas një raporti të bazuar në
statistikat ushtarake. Në
aksidentet automobilistike
kanë humbur jetën 12
ushtarë, kurse nëntë prej tyre
nga "zjarri miqësor", ndërsa të
tjerët vdiqën nga sëmundjet,
në sulme dhe aksidente në
kazerma, theksohet në
raportin e "Cannel 12", duke iu
referuar statistikave
ushtarake. Në vitin 2016, u
regjistruan 41 raste të vdekjes
së ushtarëve izraelitë, prej të
cilëve 15 me vetëvrasje.
Ushtria izraelite thotë se
numri i vetëvrasjeve është
ulur për 50 për qind
krahasuar me fillimin e
shekullit të 21-të. Megjithatë,
numri i përgjithshëm i
vdekjeve është rritur për 30
për qind.

(Anadolu Agency, 3 janar)

Shtetasi kanadez, Joshua
Boyle, i cili para do kohe është
çliruar nga rrëmbimi
pesëvjeçar i talibanëve në
Pakistan, me bashkëshorten e
tij dhe fëmijët, është
arrestuar në Kanada, me
akuza për sulm fizik, ka thënë
mbrëmë një avokat i tij. Në
aktakuzën prej 15 pikëve,
policia në Otavë e ka ngarkuar
këtë person 34 vjeçar, me
sulm fizik, sulm seksual,
detyrim të izolimit dhe për
shprehje të kërcënimeve me
vrasje. Autoritetet kanë
urdhëruar që të mos jepen
emrat e viktimave të
dyshuara. Eric Granger, avokat
i të akuzuarit Boyle, tha se
klienti i tij asnjëherë më parë
nuk ka pasur problem me
ligjin dhe se është i
pafajshëm lidhur me të gjitha
akuzat.

(REL, 3 janar)

Kosova e përmbylli vitin 2017
duke u konfrontuar me
Shtetet e Bashkuara të
Amerikës dhe Bashkimin
Evropian. Shkak u bë orvatja e
krerëve shtetërorë për ta
shfuqizuar Ligjin për
Gjykatën Speciale, me gjithë
paralajmërimet se një
vendim i këtillë do ta izolonte
ndërkombëtarisht Kosovën.
Njohës të zhvillimeve kanë
thënë se ky rrezik nuk ka
kaluar ende. As Thaçi, Veseli e
Haradinaj nuk kanë shfaqur
shenja dorëzimi sa i përket
jetësimit të iniciativës. Këtë e
kanë lënë në “vullnetin e
deputetëve”.

(Koha Ditore, 3 janar)
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KUSH E SOLLI LIRINË E PAVARËSINË!
"Kam menduar gjatë e gjatë që të kuptoj se çfarë
përmban logoja e 10-vjetorit të Pavarësisë, e cila
shpërfaq dy duar të vendosura shpinë për shpine,
gishtërinjtë e të cilave japin numrin dhjetë.
Ndoshta, më bëhet kjo, e japin edhe logjikën e
kundërshtimeve politike! E çuditshme, në këtë
logo nuk shoh ndonjë simbolikë të rrugëtimit që
na solli deri te ky jubile. Nuk shoh ndonjë
simbolikë të rrugëtimit të Lëvizjes Kombëtare për
Çlirim e Bashkim, rrugëtim gati njëshekullor i
popullit tonë. Nuk shoh asnjë element e simbolikë
të flijimeve për liri e pavarësi, të cilat falë
gatishmërisë atdhetare të brezave, jemi në liri e
pavarësi. Nuk shoh asnjë grimë grilash, pas të
cilave shqiptarët kaluan mbi 600 shekuj burg. Nuk
shoh asnjë simbolikë të kombit, madje asnjë
ngjyrim elementar. Përkundrazi,shoh vetëm dy
duar që kundërshtojnë njëra-tjetrën, sikur duan të
thonë: Shikoni, këtë jubile e keni dhuratë vetëm
nga këto dy duar të vetme, të cilat ua kanë sjellë
Lirinë e Pavarësisë! (Mbase edhe është kështu, pasi
paskërkan të drejtën e njëshit të na rrëmbejnë çdo
gjë, siç në realitet edhe po ndodh!). Se,fundja, pa
këto duar s’do të kishte jubile të Pavarësisë! Në
këtë logo as edhe një mësim nga jubiletë e shumtë
të Pavarësive të Shqipërisë! Pa dyshim, mund të
ketë edhe interpretime ndryshe...", shkruan në
profilin e tij në FB, ish-kryetari i Kuvendit të
Kosovës, Jakup Krasniqi.
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Të gjithë faktorët politik që janë tani në pushtet mendojnë se ka
ardhur koha të zgjidhet çështja për integrimin e Maqedonisë në
NATO, sepse e mbajmë rekordin famëkeq si vendi me stazhin
më të gjatë si kandidate për anëtarësim në Aleancë dhe tashmë
e filluam ciklin e 18-të të planit vjetor për anëtarësim, porositi
koordinuesi nacional për NATO, Stevo Pendarovski në intervistë
për RTVM. Konsideron se Maqedonia sigurisht do t'i zgjidhë pro-
blemet politike dhe ekonomike deri në samitin e ardhshëm të
NATO-s që do të mbahet në Bruksel më 11 dhe 12  korrik, ndërkaq
për çështjen për emrin thotë se nga ana jonë do të bëjmë gjithçka,

por nuk mund të garan-
tojmë se çka do të ndodhë
në anën tjetër.

Ai pret që edhe opozita e
re edhe Qeveria të ketë
mirëkuptim për, siç thotë,
çështjen më të madhe dhe
të ketë vizion se çfarë Ma-
qedonie duam në 15 deri
20 vitet e ardhshme dhe
porositë se nëse ka propo-
zim të matur për emrin

thotë se ka shumë finesa dhe konsekuenca të mundshme afatgja-
te dhe prandaj nuk mund të zgjidhet për pesë minuta, por duhet
të mendohet dhe të bëhet aranzhman i përgjithshëm. 

Konsideron se nuk mund të gjendet zgjidhje gjatë mbajtjes së sa-
mitit apo të shkohet nën referencën e përkohshme IRJM dhe sh-
ton se ajo ishte refuzuar në vitin 2008 në Bukuresht dhe në seci-
lin samit sepse Greqia insiston në zgjidhje përfundimtare të
emrit. Si një nga zgjidhjet alternative të cilën mundet madje
edhe Maqedonia ta propozojë, e thekson modelin slloveno-kroat
të zgjidhjes së problemit me përcaktimin e përkohshëm sipas
shembullit, por ajo, sipas tij, varet nga SHBA-ja dhe nga negociue-
sit në Shkup dhe në Athinë.

Është koha që
Maqedonia të
integrohet në NATO

Nga fundi i ditës edhe sot në orët e mëngjesit do të ketë reshje
lokale kryesisht të borës, të cilat më shumë do të jenë të përfaqë-
suara në pjesët perëndimore, ku pritet të formohet mbulesa e re
e borës, informoi Drejtoria për punë hidrometeorologjike. Pa-
staj në ditët në vijim moti do të jetë stabil dhe i thatë, nga e
premtja nëpër lugina dhe në luginat lumore, do të ketë para-
qitje të mjegullës dhe vranësira të ulëta. Sipas paralajmërimit nga
DPHM, sot do të jetë me vranësira të ndryshueshme me periudha
dielli dhe me erë të dobët deri mesatare nga drejtimi veriperën-
dimor, i cili do të jetë më i shprehur përgjatë vardarit, ku edhe do
të përforcohet. Nga fundi i ditës drejt të enjtes vranësirat do të rri-
ten sidomos në pjesët perëndimore të vendit. Temperatura mak-
simale do të arrijë nga 4 deri në 10 gradë. Në Shkup, mot me
vranësira të ndryshueshme me periudha me diell dhe me erë
mesatare deri të përforcuar. Temperatura maksimale do të arrijë
deri 8 gradë.

Prej sot shi dhe borë

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

Cilat ishin pashallëqet e mëdha shqiptare?
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AKE me sistem
të ri do ta matë
cilësinë e
internetit
Shkup, 3 janar - Nga Agjencia
për Komunikime Elektronike
(AKE) paralajmërojnë se në
pranverë duhet të vendosin në
funksion sistem për matje të
parametrave të cilësisë së qa-
sjes me rrjet të gjerë të inter-
netit në rrjetet fikse, me ç'rast
shfrytëzuesit përfundimtar do
të informohen për cilësinë e
këtij shërbimi. Kjo, shpjegojnë
nga AKE, do të thotë se secili
individualisht do të mund të
kërkojë matje të cilësisë së
shërbimit nga lokacioni i tij.
Siç informojnë nga AKE për
MIA-n, paralelisht me rrum-
bullakësimin e furnizimit të
pajisjes së sistemit duhet të
përgatitet rregullore përkatëse
për metodologjinë për matje.
Përveç informatës momentale
për cilësinë e shërbimit që e
marrin, sistemi do të mundë-
sojë shpërndarje anonime të
këtyre informatave me sh-
frytëzuesit e tjerë në Maqedo-
ni dhe do të sigurojë informa-
ta qasëse për cilësinë e
rrjeteve të operatorëve në Ma-
qedoni. Për matjet vijuese që
do t'i kryejë rregullatori do të
përgatisë raporte të rregullta
që do t'i publikojë publikisht.
Pas fillimit të shërbimit pritet
rritje e numrit të ankesave për
cilësinë e shërbimit nga sh-
frytëzuesit, por në afat të gjatë
ajo duhet të kontribuojë deri
në cilësi më të madhe dhe pra-
nim të parametrave të konfir-
muar nga AKE si standard.
Sipas të dhënave nga raportet
nga takimi i dytë publik i AKE-
së, Sektori për zgjidhje të konte-
steve nga shfrytëzues përfun-
dimtarë të këtij trupi rregullator
përfundimisht me kuartalin e
tretë vitin e kaluar ka vepruar
për 842 ankesa, për 141 më pak
në krahasim me vitin 2016 kur
ka pasur 983 ankesa. Pjesa më e
madhe e ankesave janë për
bazën e shërbimeve për të folur
dhe internet në telefoninë celu-
lare, ndërsa shtatë për qind
janë për të folur dhe internet në
telefoninë fikse. Më të shumta
janë ankesat për territorin e
Shkupit, 63 për qind, pas çka pa-
son manastiri me nëntë për
qind, Tetova me katër, Shtipi,
Velesi, Kërçova dhe Kumanova
me nga dy për qind... Në num-
rin 190 në Kontakt qendrën e
AKE-së ka pasur 4.544 thirrje, si
dhe 1.218 mesazhe. Pasqyrimi
analitik sipas llojit të thirrjes
tregon se 39 për qind e thirrjeve
deri te Kontakt qendra janë rea-
gim për shumën e faturës, 25
për qind për shërbim të keq, 24
për qind konsultim për proce-
durë ankimuese.

Fatos RUSHITI

Shkup, 3 janar - Dalja e Aleancës
për Shqiptarët nga Qeveria ka lënë
të hapur dilemën edhe pas Vitit të
Ri nëse do të hyj PDSH në Qeveri
apo shumica parlamentare mund
të vazhdojë të mbetet e brishtë
deri në një rikonstruim të Qeverisë
që flitet se mund të ndodh mes
fundit të marsit dhe fundit të qer-
shorit të këtij viti. Në LSDM i
hedhin poshtë raportet mediale se
ka pasur bisedime mes kësaj partie
dhe PDSH-së për ndarjen e kulaçit
qeveritar. "Nuk ka diçka të vërtetë
nga këto spekulime deri më tani
nuk kemi pasur biseda më PDSH-
në. Mbetemi ende në qëndrimin e
liderit të partisë se si parti më e
madhe e koalicionit qeveritar, jemi
të hapur për çdo parti përfshirë
dhe PDSH-në për të qenë pjesë e
Qeverisë reformatore", thonë në
LSDM. Ndërkohë, BDI-së nuk i
ngutet të zhvillojë bisedime me
PDSH-në për hyrjen e saj në Qe-
veri. "Nuk na shpejtohet në këtë
drejtim. Për momentin, shumica
në parlament ka minimumin e
duhur për të funksionuar prej 61
deputetësh. Kjo nuk do të thotë se
jemi të mbyllur për PDSH-në,
përkundrazi - jemi pro që kjo par-
ti të jetë pjesë e Qeverisë, por për
pozicionin e saj natyrisht se duhet
biseduar. Ndoshta dhe mundet që
vetëm të plotësohen postet qeveri-
tare që i pati ASH, kjo varet si do të
merren vesh liderët nëse do të ketë
bisedime të tilla", thonë në BDI.
Ndryshe, nga burime tjera par-
tiake të afërta me BDI-në, gazeta
KOHA merr vesh se hyrja e partisë
së Menduh Thaçit në Qeveri

kundërshtohet nga një grup i fortë
i BDI-së që mban poste të larta qe-
veritare, por ajo që ka rëndësi për
PDSH-në, sipas këtyre burimeve,
është fakti se kryetari i BDI-së, Ali
Ahmeti ka disponim shumë pozi-
tiv që PDSH të bëhet pjesë e Qeve-
rise. Por bisedat e vërteta mund të
nisin pas miratimit të Ligjit për sh-
qipen, meqë BDI do t'ua bëjë më
dije partive shqiptare se edhe pa
ato i ka votat e sigurta për këtë Ligj.

Në PDSH janë të mbyllur dhe nuk
japin asgjë për hyrjen eventuale
të kësaj partie në Qeveri. Në ku-
luaret politike qarkullojnë zëra se
në rast të mos hyrjes së PDSH-së
në Qeveri, shumica parlamentare
do të plotësohet nga deputetet e
komuniteteve pakicë që janë ende
në koalicion me VMRO-në. Kjo për
të mos pasur problem me kuoru-
min dhe për votimin e rendit të
ditës, si dhe në fund për miratimin
e ligjeve që propozohen nga Qe-
veria. Në seancën e fundit kur u
miratua Ligji për këshillin gjyqë-
sor, para Vitit të Ri dhe kur u votua
për ministrin e Shëndetësisë dhe
zëvendësministrin e Arsimit, shu-
mica u plotësua nga deputeti i pa-
varur Çedomir Sazdovski që më
parë ishte në koalicion pa-
razgjedhor me VMRO i nominuar
nga partia e tij - GROM. Për kalimin
nga opozita tek shumica ka një
kohë që flitet dhe për deputetin
Panço Minov nga partia Opsioni
Qytetar për Maqedoninë, por i cili
ende zyrtarisht nuk ka ndonjë qën-
drim ndërsa u pa disa herë i prani-
shëm gjatë seancave plenare
ndërkohë që deputetë e koalicionit
bojkotonin Parlamentin. Ndryshe,
në disa media u fol se për PDSH-në
është rezervuar posti që iu servua
ASH-së - ai i zëvendëskryeministrit
për reforma, postet e zëvendësmi-
nistrave në Ministrinë e Punëve të
Jashtme, atë të Punës dhe Mirëqe-
nies Sociale, Transportit dhe posti
i sekretarit shtetëror në Ministrinë
e Drejtësisë, si dhe dhjetë drejtori.
Nga ana tjetër, për PDSH-në u fol
gjithashtu se mbeten në qëndri-
min e vjetër - të udhëheq më Mini-
strinë Punëve të Brendshme, por

që këto zëra mbeten në nivel të
spekulimeve. Kur jemi tek zhvilli-
met politike dhe raportet pushtet-
opozitë, ASH pas daljes nga Qeve-
ria, konkretisht lideri i saj Ziadin
Sela ka adresuar kritika ndaj krye-
ministrit Zaev dhe BDI-së për mos
votimin e Buxhetit nga ana a kë-
shilltareve të këtyre partive në Ko-
munën e Gostivarit. Sela tha se
Zaevi dhe sintagma e tij "Një sho-
qëri për të gjithë" nuk vlen në qyte-
tin e Gostivarit. "Në cilësinë e një
kryetari edhe në opozitë, erdha të
shoh qytetin e Gostivarit dhe sim-
bolikisht përfaqësuesin e rreth 100
mijë banorëve, të cilët janë të
përjashtuar nga ai koncepti 'Një
shoqëri të përbashkët për të gjithë',
dhe në të njëjtën kohë i bëj apel
kryeministrit që fjalia 'shoqëri e
përbashkët për të gjithë' këtu në
Gostivar nuk vlen, sepse janë 100
mijë banorë të cilët i kanë lanë ja-
shtë këtij koncepti duke vazhduar
që të çojnë inate politike bashkë
me partnerin e tij, BDI-në dhe duke
lënë Komunën e Gostivarit pa
buxhet dhe pa perspektivë", dek-
laroi Sela. Pas tij, edhe kryetari i
Komunës së Gostivarit, Arben Tara-
vari, tha se partia e tij dallohet nga
BDI, sepse voton pa prapavijë për
buxhetet komunale në të mirë të
qytetarëve. "Këshilltarët e Aleancës
mu paraqitën mua në telefon dhe
më pyetën edhe mua edhe krye-
tarin dhe më pyetën se ata vo-
tojmë Buxhetin e Tetovës, sepse
edhe ata e kishin këtë ngërç siç e
kemi dhe ne. U thash se çfarë fito-
ni nëse e bllokoni - asgjë. Atëherë u
thash votojeni dhe e votuan pa ku-
sht... Kjo është ajo që na dallon
neve nga BDI", tha kryetar i Gosti-
varit, Arben Taravari. Por ndaj Tara-
varit paraprakisht reaguan nga
Dega e BDI-së në Gostivar duke
akuzuar atë se ka internuar disa
administratorë nga administrata
komunale tek ndërmarrjet komu-
nale, ndërsa dhëndrit të tij i ka rri-
tur rrogën prej 52 mijë denarësh. 

VAZHDON MË TEJ SHUMICA E BRISHTË PARLAMENTARE 

BDI-së nuk i ngutet,
PDSH rri e mbyllur

Nga LSDM i hedhin
poshtë raportet e
fundit në media se
ka pasur bisedime
mes kësaj partie dhe
PDSH-së për
ndarjen e kulaçit
qeveritar,
megjithëse janë
shprehur të hapur
për hyrjen e partisë
së Menduh Thaçit në
Qeveri. Nga ana
tjetër, BDI-së nuk i
ngutet që PDSH të
hyj në Qeveri, së
paku derisa të
votohet Ligji për
shqipen

Në cilësinë e një kryetari
edhe në opozitë, erdha të
shoh qytetin e Gostivarit dhe
simbolikisht përfaqësuesin e
rreth 100 mijë banorëve, të
cilët janë të përjashtuar nga
ai koncepti 'Një shoqëri të
përbashkët për të gjithë', dhe
në të njëjtën kohë i bëj apel
kryeministrit që fjalia
'shoqëri e përbashkët për të
gjithë' këtu në Gostivar nuk
vlen, sepse janë 100 mijë
banorë të cilët i kanë lanë
jashtë këtij koncepti duke
vazhduar që të çojnë inate
politike bashkë me partnerin
e tij, BDI-në dhe duke lënë
Komunën e Gostivarit pa
buxhet dhe pa perspektivë 

ZIADIN SELA 

Koha
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Shkup 3 janar - Kryeministri Zoran
Zaev është optimist se në gjysmën
e parë të këtij viti mund të zgjidhet
problemi me emrin dhe se Maqe-
donia të marrë datë për fillim të
negociatave dhe ftesë për anëtarë-
sim në NATO që pozitivisht do të
ndikojë edhe në ekonomi. "Unë
jam vetëm qytetar i rëndomtë, i cili
ka rezerva të caktuara për të gjithë
çështjet, përfshirë edhe për çë-
shtjen e emrit. Por një e di se opti-
mizmi që është prezent dhe miqë-
sinë të cilën e krijojmë do të kemi
vetëm në dobi gjegjësisht do të
mundësojë rrethana të volitshme
përfundimisht të gjendet zgjidhje
të këtij problemi, që Greqia e ka me
emrin tonë kushtetues", tha Zaev
të martën pas konferencës së për-
bashkët për shtyp me ministrin e
Financave, Dragan Tevdovski. Ai
theksoi se atmosfera miqësore
krijon kushte që të hyhet në bisedi-
me esenciale për problemin. "Ma-
qedonia është vendosur në gjy-
smëvjetorin e parë të vitit në
mënyrë esenciale dhe me të vër-
tetë të ndërhyjë në zgjidhjen e pro-
blemit me emrin. Jam i bindur se
është e mundur të gjendet
zgjidhje, por për këtë gjithsesi se
është e nevojshme gatishmëri
edhe nga ana tjetër", tha kryemini-
stri ndërsa theksoi se edhe tek pala
tjetër ekziston optimizëm. Zaev u
shpreh se pikërisht për këtë ka ven-
dosur që për Vit të Ri të jetë në Se-
lanik dhe të dërgojë mesazh se
janë politikanë të cilët dëshirojnë t'i
hapin portat e mbyllura të qyte-
tarëve për bashkëpunimin e tyre
dhe se janë njerëz modest dhe se
nuk kanë paragjykime. "Në këtë
pjesë besoj se e përmirësojë klimën
e përgjithshme për zgjidhje të çë-
shtjes dhe më vjen mirë që dy herë
derisa isha në Selanik mu lajmë-
rua ministri i Punëve të Jashtme
Nikos Koxias dhe kryeministri Alek-
sis Cipras. E gjithë kjo është vetëm
konfirmim plotësues se ekzistojnë
shanse të sigurta që të gjendet
zgjidhje dhe në këtë problem esen-
cial", theksoi Zaev. Ai shtoi se edhe
në ana greke nuk e ka të lehtë dhe

se për njërën ose tjetrën palë duhet
të mbajnë llogari politikanët nga
të dyja anët, për shkak se vetëm
përmes marrëdhënies së këtillë, siç
tha, është e mundur të gjendet
zgjidhje. "Definitivisht viti 2018
mund të jetë vit i shkëlqyeshëm për
Republikën e Maqedonisë për
shkak të asaj që mundemi të mar-
rim datë për fillim të negociatave
parainkuadruese me BE-në, ndër-
sa mundemi edhe ta marrim fte-
sën nga NATO për anëtarësim të
plotfuqishëm. Me këtë definitivisht
edhe ekonomia do të fitojë erë të
fuqishme në shpinë që të ecë përpa-
ra, ndërsa kjo do të thotë jetë më
cilësore për të gjithë qytetarët", tha
Zaev. Maqedonia dhe Greqia pas
ngecjes trevjeçare i kanë ripërtëritur
negociatat për zgjidhjen e konte-
stit me emrin, një nga pengesat
kryesore për integrimin evropian
dhe euroatlantik të vendit, por edhe
për zhvillimin e papenguar të
marrëdhënieve mes dy vendeve. Më
12 dhjetor, në Bruksel u mbajtën bi-
seda mes ndërmjetësuesit të KB-së
Methju Nimic dhe përfaqësuesve
të Maqedonisë dhe Greqisë, Vasko
Naumovski dhe Ademantios Vasi-
lakis, në tentim që të gjendet
zgjidhje për çështjen e emrit. Taki-
mi i parë në kontestin e vjetër

pothuaj tre dekada, nuk mund të
japë një pasqyrë  të plotë për gati-
shmërinë e Greqisë për kompromis,
edhe pse të dy palët tregojnë opti-
mizëm për zgjidhjen e tij, njoftojnë
diplomatët. Kryeministri i Maqedo-
nisë Zoran Zaev disa herë deklaroi
se duhet të bëhet një hap para dhe
se tani ka më shumë gjasa se më
herët që të gjendet zgjidhje me Gre-
qinë. Në intervistë për agjencinë
greke të lajmeve ANA-MPA, Zaev
tha se duhet të gjendet zgjidhje e
cila duhet të jetë e pranueshme për
të dy palët. Kryeministri grek Alek-
sis Cipras, megjithatë, pret ngjarje
pozitive lidhur me çështjen me Ma-
qedoninë në vitin 2018 nëse, siç
thotë, Shkupi  vendos të bëjë hapa
pozitivë përpara.

OPTIMIZMI PËR ZGJIDHJEN E
MUNDSHME TË KONTESTIT VJEN

NGA TË GJITHA ANËT 
Optimizmi se në gjashtë muajt

e ardhshëm do të gjendet zgjidhje
vjen nga pala e Maqedonisë dhe
Greqisë, nga Bashkimi Evropian,
SHBA-ja. "Athina dhe Shkupi kanë
mundësi të shkëlqyer që ta zgjidhin
çështjen për emrin në vitin 2018,
Lidershipi dhe vullneti i mirë nga
qeveritë e dy vendeve janë inku-
rajuese", theksoi Brajan Hojt Ji, zë-

vendës-ndihmës sekretar ame-
rikan i Shtetit, në intervistën për
agjencinë greke të lajmeve ANA-
MPA. Bisedimet do të jenë të vësh-
tira dhe të dy palët do të duhet të
bëjnë kompromis, por siç duket bi-
sedimet e para me ndërmjetësim
të të dërguarit special të KB-së,
Methju Nimic kanë qenë konstruk-
tive, theksoi Ji. Edhe BE-ja me ko-
mente pozitive për ripërtëritjen e
emrit. "Duam ta inkurajojmë Ma-
qedoninë që të vazhdojë në rrugën
që është nisur. Jemi shumë të lum-
tur me punën e Qeverisë së re. Për-
mirësimet dhe progresi janë të
shkëlqyera dhe presim që ky proces
reformues të cilin e ka filluar krye-
ministri të vazhdojë", porositi krye-
tari i KE-së Zhan Klud Junker, në
konferencën e përbashkët për
shtyp në Bruksel me Zaevin në fil-
lim të dhjetorit. Ai theksoi se në
progresin drejt pikës për fillimin e
bisedimeve nuk ka favoritë dhe se
secili vend në veçanti do të vlerë-
sohet sipas progresit personal. Me
pozicion të ngjashëm dolën edhe
komisarja e lartë e BE-së për Poli-
tikë të Jashtme dhe Siguri, Fede-
rika Mogerini dhe eurokomisari për
zgjerim dhe politikë fqinjësore
Johanes Han. Çfarëdo zgjidhje që
të arrihet në kontestin me emrin

është i nevojshëm konsensus
kombëtar në Maqedoni, por gjitha-
shtu edhe në Greqi. Që të dyja palët
tentojnë të afrohen, duke filluar
nga themelet, duke i ndërtuar
marrëdhëniet në sfera të ndrysh-
me, duke u afruar përmes turizmit,
qarqeve akademike, autoriteteve
lokale, por që të dyja vendet për-
ballen me turbulenca të brendsh-
me-politike, secila në mënyrën e
vet. Maqedonia u bë me pushtet të
ri, të kryesuar nga kryeministri Zo-
ran Zaev, të cilin bashkësia
ndërkombëtare e vlerësoi si pro-
gresiv dhe i dha  shtytje për
përpjekjet e saja për hapjen e ven-
dit drejt BE-së dhe NATO-s dhe
zgjidhjen e kontestit me emrin si
prioritet për fillimin e procesit.
Megjithatë VMRO-DPMNE-ja opo-
zitare, e cila pothuajse dhjetë vjet
ishte në pushtet, disi nuk e pranoi
ndryshimin, shpesh herë e bojko-
ton punën e Parlamentit dhe tru-
pave të saj, kështu që mbetet të
shohim si do të veprojë në lidhje
me njërën prej çështjeve më të
rëndësishme për vendin nga sfera e
jashtme politike. "Është e nevojsh-
me të ndërtohet konsensus
kombëtar për emrin, ndërsa shumë
prej atyre elementeve të konsen-
susit kombëtar për momentin nuk
janë të qarta", porositi Dimitrov dhe
shtoi se intensivisht punohet në
ndërtimin e konsensusit, në të cilin
duhet të përfshihen qytetarët, fak-
torët politik, institucionet, të gjithë.
Kjo çështje, sipas Dimitrov, ka një
natyrë të tillë, për çka nuk mund të
zgjidhet pa qytetarët dhe shoi se
referendumi është premtim
zgjedhor i të gjitha partive të
mëdha.

QËNDRIMI I KAMENOS, GUR NË
KOALICIONIN GREK

Konsensusi kombëtar është i
nevojshëm edhe në Greqi. Aty, guri
vjen nga partneri i koalicionit në
Qeveri Aleksis Cipras. Ministri grek
i Mbrojtjes, Panos Kamenos, i cili
është lider i ANEL, e përsëriti qën-
drimin e tij se i kundërshtohet
zgjidhjes së kontestit për emrin që
do ta përmbajë fjalën Maqedoni
dhe nuk do të përkrahë zgjidhje të
tillë eventuale në parlamentin
grek. Kamenos thekson se  mbetet
në pozitën kundër përdorimit të
shprehjes 'Maqedoni'. Ai i bëri
thirrje Prokopis Pavlopulosit që të
mbledhë të gjithë liderët e partive
politike që të diskutojnë për konte-
stin për emrin me Maqedoninë. Në
ndërkohë, mediat greke i analizuan
hapat e mundshëm të Cipras lidhur
me çështjen për emrin dhe i për-
mendin takimin e Këshillit mini-
stror, seancën me grupin parla-
mentar të SIRIZA dhe teta a tet
takimin Cipras - Kamenos.

OPTIMIZËM QË GJATË VITIT 2018 TË ZGJIDHET KONTESTI GREKO-MAQEDONAS

Të vendosur për emrin
"Maqedonia është
vendosur në
gjysmëvjetorin e parë
të vitit në mënyrë
esenciale dhe me të
vërtetë të ndërhyjë në
zgjidhjen e problemit
me emrin. Jam i
bindur se është e
mundur të gjendet
zgjidhje, por për këtë
gjithsesi se është e
nevojshme
gatishmëri edhe nga
ana tjetër", tha
kryeministri Zaev.
Optimizëm ka edhe
në palën greke

Emri doli nga binarët për shkak të marrëzirave të politikanëve 
Marrëzirat e politikanëve, sipas prefektit të
Selanikut, Janis Butaris janë "fajtorë" që, siç
thotë, "çështja e emrit ka dalë nga binarët". Ai në
intervistë për radion e agjencisë greke të
lajmeve APE-MPE, deklaron se është
maqedonas, ndërsa e komenton edhe vizitën
private në Selanik të kryeministrit të
Maqedonisë. "Maqedonas më të madh se mua
nuk ekziston për shkak të prejardhjes.
Prejardhja ime dhe edukimi im thonë gjithçka",
thotë prefekti i Selanikut në intervistë për radio
"Praktorio fm", të agjencisë greke të lajmeve.
Kjo deklaratë me siguri ka të bëjë për grekët të
cilët vetpërcaktohen si maqedonas, e jo të
maqedonasve nga Maqedonia. Për çështjen për

emrin, njofton korrespodenti i MIA-s nga
Athina, Butaris komentoi se ka dalë nga binarët
për shkak të marrëzirave të politikanëve.
"Çështje për emrin doli nga binarët, për shkak të
marrëzirave të politikanëve. Njerëzit dëshirojnë
ta gjejnë identitetin. Me lëshime nga të dy palët,
por edhe nga opozita, jemi të gatshëm për
kompromis. Zotëri Zaevi tha se do ta ndryshojë
emrin e aeroportit, do t'i ndryshojë tabelat e
rrugëve,  sqaron prefekti i Selanikut në
intervistë. Lidhur me takimin me kryeministrin
e Maqedonisë dhe darkës private në Selanik në
ditën e pritjes së Vitit të Ri, Butaris thotë se me
fqinjët nevojitet të ekzistojnë marrëdhënie të
mira.  
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Aida XHONI

Shkup, 3 janar - Numërimi i popullatës së
Maqedonisë me gjasë do të ndodhë në
fillim të vitit të ardhshëm (2019), kështu
thotë për gazetën Koha ministri i an-
gazhuar për diasporën në Republikën e
Maqedonisë, Edmon Ademi. Ai tha se do
të angazhohen maksimalisht të bëjnë
edhe Regjistrimin e saktë të popullatës
që jetojnë në diasporë, pasi siç tha, në të
kaluarën ata janë keqpërdorur nëpër
procese zgjedhore. “Nga informatat që
unë i kam, është se Regjistrimi i popul-
latës mund të ndodh diku në fillim të
2019-ës. Për fat të keq, nuk e dimë sa dia-
sporë kemi... kalkulojmë me numra të
ndryshëm, mirëpo informatat janë se
midis 500 mijë apo 600 mijë janë jashtë
vendit. Sidoqoftë, sot në një kohë kur
bota është globale, lëvizjet janë të përdit-
shme në vende të ndryshme dhe nuk
është aq lehtë të definohet ku saktë sa
janë. Është një çështje që duhet ne si sh-
tet dhe Qeveri të dimë, dhe mendojmë se
është proces që duhet të realizohet, mirë-
po është proces që zgjat, pra nuk mundet
brenda gjashtë muajve apo një viti ti
numërosh. Sepse, ke persona që shkojnë
për 1, 2, 3 muaj dhe kthehen, ka persona
që shkojnë për 6 muaj e kthehen, ka ka-
tegori të ndryshme që duhet shikuar në
gjitha aspektet”, u shpreh Ademi.

Fati Iseni, ish-anëtar i Bordit të stati-
stikës në Regjistrimin e dështuar të po-
pullatës në vitin 2011, tha se Regjistrim të
popullatës në mot mund të ketë nëse ka
vullnet politik. Mirëpo, ai shprehet se
pala maqedonase duhet të jetë e gatsh-
me të shohë realitetin, pra një përqindje
më të lartë të shqiptarëve.

“Gruevskit nuk i dolën numrat dhe e
pa se ishte e pamundur të falsifikojë

regjistrat. Në radhë të parë duhet të
reformohet Enti Shtetëror i Statistikës
meqë aty qasja e shqiptareve është mini-
male, ndërsa ekipet e Regjistrimit në ter-
ren duhet të jenë të përziera. Do të thotë
të ketë shqiptarë dhe maqedonas. Ko-
misionet komunale dhe rajonale po ash-
tu duhet të jenë të përziera. Komisioni
Shtetëror i Regjistrimit duhet të jetë më
profesional dhe të punoj pa presion dhe
të jetë transparent. Faktori ndërkombë-
tar duhet të luaj rol aktiv me qëllim që të
bëj presion për t'u zhvilluar ky operacion
statistikor në rrugë korrekte. Ka rrezik që
VMRO të kontestoj rezultatin sikurse në

vitin 2002. Prandaj duhet të fillohet të
bëhet terren dhe të përgatitet opinioni
maqedonas për ngritjen e përqindjes së
shqiptarëve”, tha Iseni. Analisti politik
Xhelal Neziri është skeptik që Regjistri-
mi popullatës mund të ndodh në 2019,
pasi ai proces kërkon, siç tha Neziri, kohë
të gjatë për përgatitje, ndërsa në vitin
2019 Maqedonia i ka edhe zgjedhjet e
rregullta presidenciale.

"Nuk mendoj se deri në vitin 2019 do
të krijohen kushte që të kemi Regjistrim
të popullsisë. Ky vit do të jetë zgjedhor,
pra do të mbahen zgjedhjet e rregullta
presidenciale, por së bashku mund të
kemi edhe zgjedhje të parakohshme par-
lamentare. Nevojitet një vit i qetë dhe
një periudhë më të gjatë që të kthehet
besimi në institucione. Andaj, mendoj
se Regjistrimi do të mbahet në vitin 2021,
kur edhe do të zbatohet në të gjitha ven-
det tjera të Evropës, konform dinamikës
së EUROSTAT-it. Maqedonia nuk arriti të
ketë Regjistrim në vitin 2011, por mendoj
se nuk mund të mos ketë edhe pas dhjetë
vitesh", tha Neziri.

Në bazë të Regjistrimit të fundit të
realizuar në vitin 2002, numri i shqip-
tarëve në Maqedoni arrin në 25.17 për
qind nga numri i përgjithshëm i popul-
latës dy milionëshe, por përveç shqip-
tarëve që pretendojnë të jenë në për-
qindje më të lartë, edhe qarqe të
caktuara maqedonase pretendojnë se
kjo përqindje është më e ulët dhe se, si-
pas tyre, ajo është rritur me qëllim të rea-
lizimit të Marrëveshjes së Ohrit. Ndry-
she, shumë analistë më në zë dhe njohës
të çështjeve sociale në Maqedoni thek-
sojnë se numri i shqiptarëve është mbi 30
për qind në Maqedoni, andaj ka hezitime
nga pushteti për t’i shkuar deri në fund
procesit të Regjistrimit të popullsisë.

Vjedhje e rëndë në Reçicë 
të Vogël
Të martën mbrëma persona të panjohur kanë kryer
vjedhje të rëndë në shtëpinë e 55 vjeçarit K.Z në
Reçicë të Vogël. Sipas policisë, duke shfrytëzuar
mungesën e anëtarëve të familjes, hajnat kanë ha-
pur dritaren e dhomës në katin përdhes, kanë hyrë
brenda dhe kanë marrë 4000 denarë në një çantë
për femra. Më pas, ata kanë kërkuar edhe në pjesë
të tjera të shtëpisë duke marrë një çantë të vogël ku
ka patur 4500 euro dhe një zinxhir dhe një hallkë
prej ari. Me paratë e marra dhe arin ata janë larguar
në drejtim të panjohur duke shkaktuar një dëm prej
315 mijë denarë. Punohet në zbardhjen e plotë të
kësaj vjedhje.

15 veta rrahin tre djem 
të mitur
Dy djem të mitur në Tetovë të moshës 15 vjeçare të
martën mbrëma kanë denoncuar se duke qarkul-
luar në rrugën "Jane Sandanski", janë takuar me një
grup prej 15 personash. Tre nga ky grup pa asnjë
shkak dhe arsye, fizikisht i kanë sulmuar, duke i go-
ditur me grushte në kokë dhe trup ndërsa më pas
janë larguar në drejtim të panjohur. Një pjesë e
personave të grupit të sulmuarit i kanë njohur dhe
nuk kanë patur asnjë mosmarrëveshje. Policia pu-
non në zbardhjen e plotë të rastit.

Polici lëndohet gjatë tentimit
që të marrë thikën gjatë një
grindjeje familjare
Një polic në Kumanovë ka marrë çarje në trup pasi
ka tentuar që të marrë thikën gjatë një grindjeje fa-
miljare. Të martën rreth orës 14:00, në oborrin e
shtëpisë në rr."Angja Rankoviq" në Kumanovë, Xh.S.
(33), i cili është lëshuar në pushim shtëpiak nga In-
stitucioni ndëshkues-përmirësues burgu Shkup, ka
filluar të grindet me ish-gruan e tij të pakurorëzuar
N.R.(47). Atëherë djali i saj R.R. ka filluar me duar
ta shtyjë Xh.S. dhe nga tryeza ka marrë thikë kuzhi-
ne duke vazhduar të grindet me të. Xh.S. ka arritur
t'ia marrë thikën, ndërsa pas një kohe të shkurtër,
në vendin e ngjarjes ka ardhur ekip nga stacioni po-
licor Kumanovë. Gjatë tentimit që t'ia marrë thikën
Xh.S., një nëpunës policor e ka lënduar veten,
gjegjësisht ka marrë çarje nga thika në shuplakën e
dorës së majtë. Xh.S. është arrestuar dhe dërguar
në Institucionin ndëshkues-përmirësues Idrizovë.
Plaga i është sanuar nëpunësit policor nga ekipi i
Ndihmës urgjente mjekësore. Po ndërmerren masa
për zbardhjen e plotë të rastit.

Shkup, 8 të lënduar rëndë 
në 11 aksidente
Tetë persona janë lënduar rëndë në gjithsej 11 aksi-
dentet e regjistruara gjatë ditës së martë në rajonin
e SPB Shkup. Në tetë aksidente është shkaktuar
vetëm dëm material. Nga MPB-ja informojnë se në
tre ditët e fundit, policia e trafikut ka zbuluar dhe
sanksionuar një numër të madh të kundërvajtjeve.
Një shofer ka kaluar në dritë të kuqe të semaforit
dhe dy këmbësorë nuk e kanë kaluar rrugën në vija
të bardha. Nga komunikacioni është përjashtuar
një shofer, i cili e ka drejtuar automjetin nën ndiki-
min e alkoolit dhe 10 shoferë e kanë drejtuar au-
tomjetin para se të marrin të drejtën e drejtimit të
automjetit motorik, si dhe automjete të paregji-
struara.  Janë hasur edhe 88 automjete të parkuara
në mënyrë të papërshtatshme. Me ndihmën e au-
tomjetit special karrotreci, janë larguar 85 au-
tomjete. (U.H) 

KRONIKË
QEVERIA OPTIMISTE, EKSPERTËT SKEPTIKË

Ndryshe nga zyrtarët qeveritar, analisti Xhelal Neziri është skeptik që Regjistrimi
popullatës mund të ndodh në 2019, pasi ai proces kërkon, siç tha Neziri, kohë të gjatë për
përgatitje, ndërsa në vitin 2019 Maqedonia i ka edhe zgjedhjet e rregullta presidenciale

Nuk mendoj se deri në vitin 2019
do të krijohen kushte që të kemi
Regjistrim të popullsisë. Ky vit do
të jetë zgjedhor, pra do të mbahen
zgjedhjet e rregullta
presidenciale, por së bashku
mund të kemi edhe zgjedhje të
parakohshme parlamentare.
Nevojitet një vit i qetë dhe një
periudhë më të gjatë që të
kthehet besimi në institucione.
Andaj, mendoj se Regjistrimi do
të mbahet në vitin 2021, kur edhe
do të zbatohet në të gjitha vendet
tjera të Evropës, konform
dinamikës së EUROSTAT-it 

XHELAL NEZIRI 

Koha

Regjistrimi
i popullatës në 2019!
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Omer XHAFERI

Shkup, 3 janar - Lirimi nga aktakuza
i të akuzuarve për rastin "Monstra"
dhe përgatitjet për rigjykimin e kë-
saj lënde gjyqësor, kanë ngjallur
shpresa për zbardhje edhe të ra-
steve tjera, të cilat opinion më i
gjerë i ka kategorizuar si raste të
montuara politike. Përgjatë
dekadës së fundit, duke filluar nga
vitit 2006 e këndej, në Maqedoni,
kryesisht në vendbanimet me shu-
micë shqiptare, u realizuan aksio-
ne të tmerrshme policore. Përveç
bastisjeve të dhunshme dhe bruta-
le të policisë, këto aksione të cilët
shpeshherë përfunduan me vrasje
dhe nënçmime, më vonë rezultuan
edhe me procese të montuara gjy-
qësore. Ndryshimi i pushtetit qen-
dror, 11 vite më vonë dhe premti-
met për reforma në sistemin e
sigurisë dhe atë gjyqësore, për fa-
miljarët dhe avokatët e të dënuar-
ve në rastin "Alfa", "Naser Eshtrefi"
dhe "Kumanova", paraqesin një in-
dikacion të fuqishëm se padrejtë-
sia ndaj të afërmve dhe klientëve
të tyre, së shpejti do të marrë fund.

DO TË KËRKOHET RIGJYKIM I
RASTIT "ALFA"

Përfaqësuesi ligjor i Agim Isla-
mit, i dënuar me burg të përjet-
shëm në rastin "Alfa", avokati Jovan
Joanidis për gazetën KOHA ka
thënë se paralelisht me miratimin
e Ligjit të ri për rigjykim të procese
gjyqësore, ai do të inicioj proce-
durë për përsëritjen e këtij gjykimi.
Klienti i tij, Agim Islami, së bashku
me Rexhail Qerimin nga fshati
Opajë i Kumanovës dhe Almir Dër-
planin nga Shkupi, janë të akuzua-
rit kryesor për sulmin ndaj njësitit
policor "Alfa" në nëntor të vitit
2008, ku në hapësirat Fakultetit
Matematiko-Natyror në Gazi Babë,
mbeti i vrarë një polic dhe dy të
tjerë u lënduan rëndë. Aksioni po-
licor i realizuar menjëherë pas kë-
saj ngjarjeje rezultoi me arresti-
min e shumë shqiptarëve, të cilët
pas maltretimeve dhe rrahjeve të
shumta, u lanë të lirë, me arsyetim
se nuk kanë lidhje me ngjarjet.
Nënte vite më vonë, avokati i Agim

Islamit, vazhdon të këmbëngul se
ndaj klientit të tij nuk ekziston
asnjë dëshmi relevante se e ka
kryer veprën penale për të cilën
vuan dënim me burg të përjet-
shëm.

"Pa dallim se ekziston një
aktgjykim i plotfuqishëm i
Gjykatës Penale të Shkupit, vlerë-
soj se vendimi përfundimtar i
Gjykatës Supreme, i cili u miratua
pas një shqyrtimi të jashtëzakon-
shëm, në një seancë publike - ish-
te aq joprofesionale saqë nuk u ar-
syetua dhe nuk u morë parasysh
asnjë qëndrim i palës mbrojtëse.
Në këtë rast, Gjykata e Lartë as që
i kishte shikuar dëshmitë. Kjo
gjykatë, përveç faktit se u interesua
që ta vërtetojë vendimin e shkallës
së parë, mendoj se fare nuk ishte
në dijeni se çfarë aktgjykimi është
duke konfirmuar. Me lirimin nga
aktakuza e të akuzuarve për rastin
'Monstra', mendoj se ka shpresa që
edhe ky rast të zbardhet", thotë për
gazetën KOHA, avokati Joanidis.
Mes tjerash, ai shton se policia ka
siguruar deri më sot pajisje më të

mira teknike, përmes të cilave do të
mund të vërtetohen kryerësit e vër-
tet të këtij sulmi, gjegjësisht poli-
cia fillimisht kishte deklaruar se
nga kamerat e sigurisë nuk mun-
det të shihet qartë se kush janë au-
torët e vërtet të sulmit mbi Alfat.
Ndryshe, pas ekstradimit të Almir
Dërplaninit nga Kosova, policia i
kishte ballafaquar të akuzuari mes
vetë, dhe në këtë rast - Dërplanin
ishte deklaruar se për herë të parë
është duke i parë këta persona. I
pafajshëm dhe me mbi 20 dësh-
mitarë që konfirmojnë vendn-
dodhjen e tij larg krimit, është
edhe Rexhail Qerimi nga fshati
Opajë, për të cilin të akuzuarit tjerë
disa herë e kanë përsëritur se nuk
e njohin, ndërsa në favor të tij kanë
dëshmuar mbi 20 persona, por që
asnjë nuk u mor parasysh nga Tru-
pi gjykues.

LËNDA E NASERIT NË DUART E
GJYKATËS SUPREME

Vrasja e të riut Angel Petrov në
lagjen Gjorçe Petrov të Shkupit, në
vitin 2014, nga ana e Naser Eshtre-

fit nga fshati Gërçec i Sarajit, para-
qet njërin prej shumë rasteve, ku
prokuroria dhe gjykata janë cilë-
suar si të ndikuara dhe politizuara.
Familjarët e të dënuarit me 14 vite
burg, Naser Eshtrefit, në asnjë mo-
ment nuk e kanë mohuar veprën e
kryer nga ana e djalit të tyre,
megjithatë reagimet më të ashpra
dhe revolta më e madhe nga ana e
tyre ka qenë për mungesën e tran-
sparencës dhe montimin e proce-
sit gjyqësor. Gjyshi i Naserit, Ilmi
Nuishi, për gazetën KOHA thotë
se shpresat për një gjykim të drejtë
nuk kanë humbur asnjëherë, aq
më pak kur sot është ndërruar pu-
shteti qendror. "Pothuajse për
katër vite me radhë, derë më derë
kam trokitur duke kërkuar drejtë-
si. Largimi nga pushteti i garniturës
së kaluar dhe reformat e para-
lajmëruara në drejtësi, për ne
ngjallin një shpresë shtesë se
drejtësia ndaj birit tonë do të dalë
në shesh. Kjo shpresë edhe më
tepër rritet kur tashmë  u liruan
nga aktakuzën të akuzuarit për ra-
stin 'Monstra', dhe besojmë se tash

radhën e kemi ne dhe rastet tjera si
puna jonë", thekson, Nuishi.

Aktgjykimin e shkallës së parë,
e cila Naserin e dënoi për veprën
penale "vrasje me paramendim" e
ka vërtetuar edhe Gjykata e Apelit,
respektivisht për gati dy vite Gjyka-
ta Supreme ende nuk e ka dhënë
fjalën e fundit, se vallë kjo lëndë
duhet t’i nënshtrohet një rigjykimi,
ose e njëjta do të vërtetohet. Për
familjarët e Naserit, kualifikimi i
këtillë aspak nuk është i pranuar,
me çka këmbëngulin se vrasja e të
riut maqedonas nga ana e djalit të
tyre është kryer në vetëmbrojtje,
pas dhunës dhe rrahjeve që i janë
bërë nga i ndjeri bashkë me ba-
bain e tij. Njëherësh, ata theksojnë
se aktgjykimi për këtë lëndë është
shpallur në bazë të urdhrave me
telefon dhe në asnjë mënyrë nuk
janë marrë parasysh faktet dhe
rrethanat se si ka ndodhur kjo vra-
sje. Ndryshe, gjyshi i Naserit, Ilmi
Nushi, njofton se për zbardhjen e
këtij rasti i është drejtuar edhe
Prokurorisë Speciale Publike, nga e
cila vetëm shkurt i kanë thënë se
ekzistojnë dëshmi për këtë ngjarje,
por pa dhënë detaje se çka në të
vërtet kanë. Si pasojë e kësaj vrasje,
disa ditë më vonë, në Gjorçe Pe-
trov nga ana e qytetarëve maqe-
donas u mbajtën protesta të dhun-
shme, si pasojë të cilëve dëme të
mëdha materiale ju shkaktuar biz-
neseve shqiptar në këtë lagje të
Shkupit. Mirëpo, përpos sanksio-
neve për kundërvajtje, huliganët
që shkatërruan dhe dogjën dyqa-
net e afaristëve shqiptar nuk u
përndoqën penalisht.

RASTET E MONTUARA POLITIKE PRESIN NË RADHË

"Monstra", shpresë për
Agimin, Rexhailin dhe Naserin

Ndryshimi i pushtetit
qendror, si dhe
premtimet për reforma
në sistemin e sigurisë
dhe atë gjyqësore, për
familjarët dhe
avokatët e të dënuarve
në rastin "Alfa","Naser
Eshtrefi" dhe
"Kumanova" paraqesin
një indikacion të
fuqishëm se
padrejtësia ndaj të
afërmve dhe klientëve
të tyre, shumë shpejt
do të marrë fund

: I pafajshëm dhe me mbi 20
dëshmitarë që konfirmojnë
vendndodhjen e tij larg
krimit, është edhe Rexhail
Qerimi nga fshati Opajë, për
të cilin të akuzuarit tjerë disa
herë e kanë përsëritur se nuk
e njohin, ndërsa në favor të
tij kanë dëshmuar mbi 20
persona, por që asnjë nuk u
mor parasysh nga Trupi
gjykues 

SIVJET MUND TË MIRATOHET ASISTENCA NDËRKOMBËTARE PËR "LAGJEN E TRIMAVE" 

Korniza ligjore e Maqedonisë, në asnjë mënyrë
nuk parasheh që ndonjë instancë
ndërkombëtare juridike të ndikojë apo të
përfshihet në ndonjë proces të caktuar gjyqësor
në vendin tonë. Kësisoj, pala mbrojtëse e të
dënuarve për ngjarjet e Kumanovës, disa herë e
ka përsëritur qëndrimin se vetëm përmes
këshillave dhe ndihmës ndërkombëtare, sulmi
në Karakollin e Gushincës dhe konflikti i
armatosur në "Lagjen e Trimave", mund të
zbardhen në tërësi. Kërkesën për zgjerimin e
hetimeve për këtë ngjarje (e cila kryesisht i
tangon marrëdhëniet bilaterale mes
Maqedonisë dhe Kosovës) të cilët në vazhdimësi
e kanë theksuar si të nevojshëm avokatët, dy
javë më parë e vërtetoi se do të ndodhë edhe

kryeministri Zoran Zaev. Në takimin zyrtar mes
kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj dhe
atij të Maqedonisë, Zoran Zaev, qartë u tha se kjo
është çështje e brendshme e Maqedonisë, e cila
përmes asistencës ndërkombëtare, do të arrihet
deri te e vërteta. Ekspertët, gazetarët dhe
opinioni më i gjerë i cili nga afër e ka vëzhguar
këtë proces gjyqësor, ka pasur rastin të sheh
parregullsi të shumta, qoftë nga Trupi gjykues
apo nga prokurorët. Refuzimi i dëshmive
plotësuese, respektivisht pasi Gjykata nuk
pranoi që si dëshmitarë në këtë proces të ftohen
politikanë dhe ish-funksionar të lartë të policisë,
pjesa dërmues e të akuzuarve u revoltuan dhe
deri shpalljen e aktgjykimit ata e bojkotuan
gjykimin ndaj tyre.  

Koha
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Në 2016 janë
zhvendosur
440 shtetas
Shkup, 3 janar - Nga Repu-
blika e Maqedonisë në vitin
2016 janë zhvendosur
vetëm 440 qytetarë, tre-
gojnë të dhënat zyrtare nga
Enti shtetëror për statistikë.
Në krahasim me vitet para-
prake, trendi shënon ulje.
Në vitin 2015 nga Maqedo-
nia janë zhvendosur 767
persona, në vitin 2014 - 740
persona , në vitin 2014 - 945
persona, ndërsa në vitin
2012 vendin e kanë brakti-
sur 1.330 persona. Sipas të
dhënave të fundit të pu-
blikuara nga ESHS-ja në
Publikimin e dedikuar emi-
grimeve, në vend në vitin
2016 kanë emigruar 283 qy-
tetarë të Maqedonisë,
ndërsa në vitin 2012 - 396
qytetarë. Në kuadër të emi-
grimeve të brendshme në
vend, 6.869 persona kanë
emigruar nga njëra ko-
munë në tjetrën.

Padi për 
ish-kryetarin
e Novo Sellës
Shkup, 3 janar - Ish-kryetari i
komunës së Novo Sellës
B.B. (53) mori kallëzim pe-
nal për shkak të dyshimit se
e "ka keqpërdorur pozitën
zyrtare dhe autorizimet"
dhe me Aneks të marrëve-
shjes i ka vazhduar qiranë
objektit të përkohshëm në
Ujëvarat e Smollarit me
personin juridik - Shoqatë
për turizëm, hotelieri dhe
shërbime nga Strumica, me
çka ka mundësuar që ai të
jetë në pozitë të privilegjuar
në treg dhe me dobi më të
madhe pronësore dhe afir-
mim për një afat më të
gjatë kohor. Me nënshkri-
min e Aneksit, B.B. ka lejuar
rirregullim të objektit ekzi-
stues në restorant kombë-
tar dhe ndërtimin e objek-
teve të përhershme, në
kundërshtim të kushteve në
konkursin paraprakisht të
shpallur për ankand publik
për dhënien me qira të
objektit të përkohshëm dhe
në kundërshtim me marrë-
veshjen e nënshkruar për
qira të objektit të përkoh-
shëm. Në këtë mënyrë, siç
informon MPB-ja, ka
mundësuar personi juridik -
Shoqata për turizëm, hote-
lieri dhe shërbime nga Stru-
mica, të jetë në pozitë të
privilegjuar në treg dhe me
dobi më të madhe pronëso-
re dhe afirmim në afat më
të gjatë kohor.

Omer XHAFERI

Shkup, 3 janar - Aktgjykimi për ra-
stin e "Lagjes së Trimave" është për-
piluar, megjithatë i njëjti palës
mbrojtëse ende nuk i është dorë-
zuar, me çka avokatët do ta fillonin
procedurën e ankimimit para
Gjykatës së Apelit në Shkup. Di-
spozitat e Ligjit për procedurë pe-
nale parashohin që Trupi gjykues
brenda dy muajve (60 ditëve) nga
dita e shpalljes së aktgjykimit,
palëve të involvuara në procedurë,
në formë të shkruar duhet t’ua
dorëzojë aktgjykimin. Për gazetën
KOHA, nga Gjykata Penale e Shku-
pit njoftojnë se kjo është verifikuar
dhe futur në Sistemin elektronik
të lëndëve gjyqësore (SELGJ).
Numri i madh të dënuarve, dësh-
mitë e shumta materiale dhe ver-
bale, siç theksojnë nga GJPSH, pa-
raqesin arsyen kryesore se pse
palëve edhe më tutje nuk është
dorëzuar ky aktgjykim. "Në pe-
riudhën që pason, lënda volumi-
noze për 'Lagja e Trimave', do të
përkthehet në gjuhën shqipe, do të
shtypet dhe më pas do t’ju dër-
gohet avokatëve. Me rëndësi është
se afati ligjor është respektuar dhe
më datë 27 dhjetor të vitit të ka-
luar, aktgjykimi për ngjarjet e Ku-
manovës është për futur në Siste-
min elektronik të lëndëve
gjyqësore", thonë nga GJPSH.
Avokati i një pjese të të dënuarve

në "Lagjen e Trimave", Naser Raufi,
po ashtu e konfirmoi lajmin se
aktgjykimi i kësaj lënde gjyqësore
është futur në SELGJ, dhe se shpej-
ti ata presin që në formë të shtypur
t’ju dorëzohet atyre, me qëllim
ankimimin e vendimeve të shkal-
lës së parë, para Gjykatës së Apelit.

"Besoj se gjatë ditëve në vazh-
dim, edhe zyrtarisht aktgjykimi
për ‘Lagjen e Trimave’, do të na
dorëzohet neve. Pas pranimit të
këtij vendimi, do të fillojë afati
ligjor për ankimim të vendimeve të
Gjykatës Penale të Shkupit, para
Gjykatës së shkallës së dytë, në
këtë rast Gjykatës së Apelit në
Shkup. Sidoqoftë, praktika e deri-

tanishme ka dëshmuar se kjo
gjykatë kur i procedon lëndët e kë-
saj natyre, i zvarritë tej mase. Para-
lelisht me përgatitjen e ankesës,
jemi duke u koordinuar me Mini-
strinë e Drejtësisë për formimin e
grupeve të punës të cilët do të
koordinohen për ndihmën
ndërkombëtare që pritet të jepet
në këtë rast. Njëherësh, në këto
përgatitje do të marrin pjesë edhe
prokurori nga Prokuroria për
ndjekjen e korrupsioni dhe krimit
të organizuar", tha avokati Raufi.
Ndryshe, dy muaj më parë, pas një
procesi maratonik gjyqësor, Gjyka-
ta Penale e Shkupit, e shpalli ven-
dimin përfundimtar për 38 të aku-

zuarit e grupit të Kumanovës, re-
spektivisht katër prej tyre u liruan
nga aktakuza, tetë prej tyre u dë-
nuan me burg të përjetshëm dhe
pjesa e mbetur u dënuan me gjith-
sej 746 vite burg. Brenda kësaj pe-
riudhe, në Shkup dhe qytete të
ndryshme të Kosovës u realizuan
protesta të ndryshme. Ditë më
parë, Këshilli i sapoformuar për të
dënuarit e "Lagjes së Trimave", në
Shkup i përsëriti kërkesat e tyre
dhe kërkoi zbardhje të plotë të
ngjarjeve të prillit dhe majit që
ndodhën në vitin 2015 në Kuma-
novë. Në mesin e të dënuarve në
këtë rast gjenden edhe 19 shtetas
kosovarë.

Shkup, 3 janar - Në polici të martën
tre qytetarë të Shkupit kanë de-
noncuar se automjetet u janë
dëmtuar prej plumbave qorre.
Rreth orës 22:50 mbrëmë R.V. (47)
nga Shkupi, ka denoncuar se në
automjetin e tij motorik "Reno
Klio" me targa të Shkupit ka gjetur

një plumb qorr të kalibrit të
panjohur i cili e ka shpuar pjesën e
sipërme të automjetit. Po punohet
në zbardhjen e rastit. Në orën
15:00 gjithashtu dje I.B. (46) ka de-
noncuar se në periudhën kohore
prej 31 dhjetor prej orës 22:30 deri
më 1 janar deri në orën 13:00 në rr.

"Ronald Regan" prej një plumbi
qorr i është dëmtuar xhami i pa-
smë i automjetit "Mercedes" klasi C
me targa të Shkupit me çka është
shkaktuar dëm material prej rreth
15.000 denarë. Në polici sot në
orën 15:00 Gj.G. (66) nga Shkupi,
ka denoncuar se në kohën prej orës

20:00 më 31 dhjetor 2017 deri në
orën 9:00 më 1 janar në rr. "Venja-
min Maçukovski", në hapësirën për
parking, prej plumbit qorr është
dëmtuar automjeti i tij "Mercedes"
me targa të Shkupit, me ç'rast
është shkaktuar dëm material prej
rreth 6.000 denarë.

Tre automjete të dëmtuara prej plumbave qorr 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VERIFIKOHET AKTGJYKIMI PËR NGJARJET E KUMANOVËS

"Lagja e Trimave" së shpejti
para Gjykatës së Apelit
Avokati i një pjese të të
dënuarve në "Lagjen e
Trimave", Naser Raufi, e
konfirmoi lajmin se
aktgjykimi i kësaj lënde
gjyqësore është futur
në SELGJ, dhe se së
shpejti presin që në
formë të shtypur t’ju
dorëzohet atyre, me
qëllim ankimimin para
Gjykatës së Apelit

Prokurorët ta sigurojnë sundimin e ligjit 
Prokurorët publik janë baza e organizimit
prokurorial dhe ato duhet të jetë
mbrojtësit e parë të sundimi të Ligjit
dhe lirive dhe të drejtave të njeriut.
Kryeprokurori i ri i shteti, Lubomir
Joveski, këtë apel u ka drejtuar
kolegëve të tij prokuror nga Prokuroria e
Shkupit, në mbledhjen e parë të punës që e
ka pasur për vitin 2018. Duke folur për
profesionin dhe peshën e prokurorëve, Joveski ka
thënë se ai do të angazhohet që të kthehet
besimi, autoriteti dhe respekti i ligjeve në
institucionin që ai e drejton. Theks të posaçëm,
kryeprokurori Joveski në këtë takim i ka kushtuar
veprimeve të pavarura të prokurorëve publik,
gjegjësisht ka nënvizuar se prokurorët në të
ardhmen prokurorët nuk do t’i nënshtrohen
presioneve. "Detyrë e prokurorëve është

respektimi dhe zbatimi i ligjve, këmbimi i
mendimeve juridike, respektivisht
zgjidhja e lëndëve në kohë dhe mënyrë
të garantuar ligjore. Prokuroria Publike
e Maqedonisë është organi i vetëm i

pavarur, e cila është garancë për
mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe

sundimit të ligjit", ka thënë kryeprokurori
Joveski. Në këtë drejtim, ai ka shtuar se të gjithë
mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre, të cilët
në të ardhmen do të vlerësohen në aspektin
kualitativ apo kuantitativ. Ndryshe, në këtë
takim pune, prokurorëve publik u është apeluar
që në afat sa më të shkurtër t’i ndërmarrin të
gjitha veprimet e duhura për zgjidhjen e lëndëve,
të cilat i procedojnë, miratimin e vendimeve të
drejta dhe ligjore, të cilët kryesisht duhet të jenë
të bazuar në fakte të qëndrueshme. 

Koha
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Evis HALILI 

Shkup, 3 janar - Qeveria ka emëruar
anëtarët e Këshillit Drejtues të
Agjencisë së Filmit. Në këtë
përbërje është zgjedhur edhe një
anëtar shqiptar, vend ky që mbeti
bosh prej më shumë se katër vite-
sh. Këshilli drejtues do të këtë në
krye Aleksandër Kasapinovin, ndër-
sa në përbërje Aco Dukovski, Ble-
rim Osmani, Bojan LLazarovski dhe
Georgi Trajçev. Këto janë emrat e
rinj të cilët pritet të zhbllokojnë
funksionimin e këtij institucioni,

sidomos lidhur me konkurset vje-
torë dhe selektimin e projekteve fi-
tuese. Mbetet të shihet nëse emëri-
mi i anëtarit shqiptar do të
ndryshojë shifrat, përkatësisht për-
qindjet sa i takon financimit të
projekteve shqiptare në konkurset
vjetore dhe aplikimet e tjera që
bëhen gjatë vitit. Anëtarët e Kë-
shillit drejtues u shkarkuan disa
muaj më parë nga Qeveria, por
Agjencia e Filmit ishte institucioni
në të cilin procesi i emërimeve u
zvarrit më shumë. Mosfunksionimi
i Këshillit drejtues u reflektua në
anulimin e konkursit vjetor për
projekte filmike, rezultatet e të ci-
lit duhet të shpalleshin gjatë

muajve të verës. Të gjithë
aplikantëve që konkurruan gjatë
dy afateve të konkursit Agjencia e
Filmit iu dha një mundësi tjetër
konkurrimi, në fillim të këtij muaji
shpalli një konkurs të ri për të pa-
raqitur edhe një herë aplikimet në
kategoritë e dokumentarit dhe fil-
mit me metrazh të gjatë e të
shkurtër. Fondi i Filmit prej disa
kohësh është një prej institucio-
neve më të apostrofuara të kul-
turës. Si për shkak të abuzimeve
me projekte të miratuara gjatë
këtyre viteve, ndarjen e pabara-
bartë të buxhetit dhe stimulimin e
artistëve, por edhe për paditë më
të fundit të ngritura ndaj dy ish

drejtuesve të mëparshëm. Për vitin
e ardhshëm ky institucion do të
marrë buxhetin më të vogël gjatë
këtyre viteve, mbi 154 milionë de-
narë, ose 4 për qind nga buxheti i
përgjithshëm për financimin e ve-
primtarive në kulturë. Ulje kjo dra-
stike krahasuar me buxhetin e një
viti më parë, që ishte rreth 276 mi-
lionë denarë. Ky vendim i Ministri-
së së Kulturës, që u prit më notë
proteste nga ana e kineastëve,
është arsyetuar me abuzimet që
janë bërë me projektet filmike, fon-
det ekstravagante për realizimin e
tyre, por edhe për vënien e tyre në
funksion të propagandës politike
e partiake. Puna e këtij institucioni
gjatë muajve në vijim, do të vazh-
dojë të jetë nën kontrollin e revi-
zionit, vlerësimin e projekteve të
realizuara gjatë vitit të kaluar, por
edhe analizën e përgjithshme për
situatën aktuale. Ministria e Kul-
turës parashikon inicimin e një sërë
ndryshimesh ligjore, mes të cilave
edhe iniciativën për hartimin e një
ligji për veprimtarinë audiovizuale,
në përputhje me legjislacionin
evropian, që do të definonte edhe
burimet dhe modelet e financimit
të kësaj veprimtarie. 

Era e pastroi
ajrin në Shkup
Shkup, 3 janar - Era që nga e
marta mbrëma filloi të fryjë
në luginën e Shkupit e pa-
stroi ajrin e ndotur. Prej
mbrëmë pas orës 22 sipas
matjeve, koncentrimi i grim-
cave PM10 janë nën kufirin e
lejuar maksimal prej 50 mik-
rogramëve në metër kub.
Meteorologët paralajmë-
rojnë dhe për sot se do të
ketë erë të matur deri të
përforcuar. Ndotja në dy
ditët e kaluara ishte disa herë
më e madhe nga e lejuara.
Vlera më të larta të grimcave
PM10 janë matur në Lisiçe -
629 mikrogramë në metër
kub. Në dy ditët e parë të vitit
të ri koncentrimet ishin mbi
200 dhe kanë arritur deri në
600 mikrogramë. Masa për
mbrojtje nga ndotja e ajrit
shpall Qeveria dhe Qyteti i
Shkup kur në dy ditë të një-
pasnjëshme do të maten
koncentrime mbi 200 mikro-
gram në të paktën dy stacio-
ne matëse. Për shkak të
ndotjes së ajrit, Qeveria dhe
Qyteti i Shkupit i aktivizuan
masat urgjente kundër
ndotjes të cilat zgjasin deri
në uljen e ndotjes së ajrit.

PLOTËSOHET VENDI BOSH I ANËTARIT SHQIPTAR 

Kompletohet Agjencia e Filmit 
Këshilli drejtues do të
këtë në krye Aleksandër
Kasapinovin, ndërsa në
përbërje Aco Dukovski,
Bojan LLazarovski,
Georgi Trajçev. Në këtë
përbërje është
zgjedhur edhe Blerim
Osmani, anëtari
shqiptar, vend ky që
mbeti bosh prej më
shumë se katër vitesh

Urim HASIPI

Tetovë, 3 janar - Universiteti i Te-
tovës që nga themelimi e deri më
tani nuk ka patur asnjëherë kon-
vikt. Ministria e Arsimit dhe
Shkencës disa herë është udhëhe-
qur nga ministra shqiptarë, por të

njëjtit përveç premtimeve - asgjë
nuk kanë bërë në këtë drejtim që të
realizohet një nevojë imanente për
studentët që vijnë nga qytetet tje-
ra por edhe nga jashtë vendit. Edhe
për këtë vit, Qeveria e re nuk ka pa-
raparë mjete për konviktin e Uni-
versitetin e Tetovës. Këtë e ka vërte-
tuar vet rektori i këtij universiteti,
Vullnet Ahmeti, sipas të cilit, Qeve-
ria për vitin 2018 për Universitetin
e Tetovës ka paraparë vetëm 20 mi-
lionë denarë për investime kapita-
le. “Kjo nuk është e ndershme, unë
i kam parë edhe deklaratat të disa
personave të Qeverisë se universi-

tetit i ndahen 5 milion e 300 mijë
euro, bile deputetët për këtë edhe
debatojnë në Parlament se janë
ndarë kaq mjete, e që nuk është e
saktë. Universitetit i kanë ndarë
20 milionë denarë. Ne kemi ne-
vojë për investime kapitale, për
bibliotekë, për konvikt, për infra-
strukturë... Këtu Universiteti has
në një vështirësi shumë të madhe,
pastaj kemi nevojë të patjetërsue-
shme që të kemi konviktin tonë,
sepse projekti i konviktit ka filluar
në 2015 kur edhe është premtuar
shumë, keni qenë edhe vet ju dë-
shmitarë ku ministra të ndryshëm

të ministrisë së Arsimit e kanë
premtuar konviktin këtu në amfi-
teatrin e Universitetit”, tha rekto-
ri Ahmeti. Se shteti është treguar
joserioz me konviktin e Universi-
tetit të Tetovës tregon edhe fakti
se në vitin 2016, një kompani e ka
fituar tenderin për të ndërtuar
konviktin në Universitetin e Te-
tovës, por procedurat ngelën
nëpër sirtarë dhe konkretisht nuk
është ndërmarrë asnjë veprim për
të ecur përpara ky projekt. “Në
shkurt të 2016, një kompani e fi-
ton tenderin dhe të drejtën për
ndërtimin e konviktit të studentë-

ve, shpallje kjo publike nga Mini-
stria e Arsimit... Procedurat
ngecën nëpër labirinte dhe nuk
ka asnjë përgjigje - që do të thotë
se për 2018, Universitetit nuk i
janë ndarë mjetet e duhura që të
fillojë as konvikti as biblioteka.
Në këtë aspekt jemi të diskrimi-
nuar”, akuzon Ahmeti. 

Ai më tej është shprehur se
disa herë është bërë kërkesë me
shkrim për këtë projekt. “Unë shk-
resë i kam bërë edhe kryeministrit
edhe ministrit edhe zëvendë-
skryeministrit, se zëvendëskrye-
ministri doli me deklaratë se Uni-
versitetit të Tetovës i janë ndarë
330 milionë denarë që nuk është e
vërtetë, sepse 280 milionë denarë
janë paga të rrogave punëtorëve,
njerëzve që punojnë këtu. Ata
janë të punësuar gati 15 vite e kën-
dej dhe diku 20 milionë denarë
apo 30 milionë janë shpenzime të
rrymës, të rrugës për shkak se
kemi disperzime ne, me disperzi-
met Universiteti është dëmtuar
shumë si në aspektin financiar,
ashtu edhe në aspektin e cilësisë
mbarëvajtjes së mësimit”, theksoi
rektori Ahmeti. Ndryshe, që në vi-
tin 2015 ishte premtuar një konvikt
për Universitetin e Tetovës por për-
veç premtimeve në letër - nuk është
bërë asgjë në këtë drejtim. 

REKTORI VULLNET AMETI ME AKUZA DREJT EKZEKUTIVIT

Qeveria harroi investimet e UT-së
Se shteti është treguar
joserioz me konviktin
e Universitetit të
Tetovës, rektori thotë
se tregon edhe fakti se
në vitin 2016, një
kompani e ka fituar
tenderin për të
ndërtuar konviktin në
Universitetin e
Tetovës, por
procedurat ngelën
nëpër sirtarë dhe
konkretisht nuk është
ndërmarrë asnjë
veprim për të ecur
përpara ky projekt

Koha
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Shkup, 3 janar - Maqedonia sipas in-
deksit të lumturisë - është vendi më
keq i radhitur në rajon, por më i miri
sipas kushteve për udhëheqjen e
biznesit dhe lirive ekonomike.
Lidhur me indekset për dobësi të
shteteve, vlera e pasaportës, kërcë-
nimi për terrorizëm dhe korrupsion
është radhitur në mes të listës, tre-
gojnë të dhënat nga disa hulumti-
me të organizatave ndërkombëta-
re që i sublimon "Evropa e Lirë".
Maqedonia, sipas indeksit të dobë-
sisë së shteteve të Fondit për Paqe,
është më mirë e radhitur se BeH
dhe Serbia, ndërsa më keq se Mali i
Zi, Kroacia dhe Sllovenia. Në këtë
radhitje, ku vend më i ulët do të
thotë rejting më i keq, Maqedonia
është në vendin e 112-të, BeH - 93,
Serbia - 107, Mali i Zi - 130, Kroacia -
138 dhe Sllovenia në vendin e 162-

të, transmeton MIA. Lidhur me

vlerën e pasaportës, Maqedonia
është sërish në mesin e tabelës mes
vendeve nga rajoni, respektivisht
është radhitur në vendin e 93-të.
Nga Maqedonia pa viza mund të
udhëtohet në 108 vende të tjera.
Më së miri e radhitur është Sllove-
nia në vendin e 10-të pas me pasa-
portën e saj pa vizë mund të
shkohet në 150 vende dhe Kroacia
e cila është në vendin e 14-të, me
pasaportën e së cilës mund të
shkohet në 145 vende. Serbia është
në vendin 35-të, ndërsa me pasa-
portën e saj mund të shkohet pa
vizë në 114 vende, me pasaportën
malazeze në 105 vende, me pasa-
portën e BeH-së në 101 vende,
ndërsa me pasaportën e Kosovës
pa vizë mund të shkohet vetëm në
41 vende. Lidhur me çështjen e in-
deksit global të terrorizmi, të cili e
bën Instituti për ekonomi dhe

paqe, më keq të radhitur janë Ko-
sova në vendin e 70-të dhe BeH në
vendin e 78-të. Maqedonia sërish
është në mes të radhitjes mes ven-
deve me vendin e 92-të. Mali i Zi
është në vendin e 122-të, Serbia 126,
ndërsa Sllovenia dhe Kroacia e
ndajnë vendin e 130-të. Sipas para-
metrave për lehtësimin e udhëhe-
qjes së biznesit, të cilat i ka përpu-
nuar Banka Botërore për 190
vende, Maqedonia është më së miri
e radhitur nga të gjitha vendet në
rajon dhe gjendet në vendin e 11-të.
Sllovenia është e 37-ta, Kosova 40,
Serbia 43, Kroacia 51, ndërsa BeH
në vendin e 86-të. Maqedonia është
vendi më i mirë i radhitur në rajon
lidhur edhe me liritë ekonomike
dhe gjendet në vendin e 31-të prej
180 vendeve. Sipas indeksit të lirive
ekonomike të llogaritur nga ana e
WSJ Heritage foundation, Kosova

është në vendin e 56-të, Mali i Zi -
83, BeH - 92, Kroacia - 95, Sllovenia
- 97 dhe Serbia në vendin e 99-të.
Lidhur me indeksin e perceptimit
të korrupsionit të llogaritur nga
Transparency International, prej 176
vendeve, Maqedonia është në ven-
din e 90-të, BeH 83, Serbia 72, Mali
i Zi 64, Kroacia 55 dhe Sllovenia në
vendin e 31-të. Lidhur me lirinë e
mediave, sipas Fridom Haus, nga
199 vende Maqedonia është në ven-
din e 139-të, para saj janë vendet e
tjera në rajon. BeH në vendin e 103-
të, Serbia 98, Kosova 96, MAli i Zi
86, Kroacia 76 dhe Sllovenia është
vendi më së miri i radhitur, në ven-
din e 33. Lidhur me të njëjtën çë-
shtje, Reporterë pa kufi, Maqedo-
ninë mes 180 vendeve e radhit në
vendin e 11-të, Malin e Zi 106, Ko-
sovën 82, Kroacinë 74, Serbinë 66,
BeH 65 dhe Slloveninë në vendi e
37-të. Kur bëhet fjalë për indeskin
global të lumturisë, që e ka përgati-
tur Earth Institute, prej 155 vendeve,
Maqedonia është në vendin e 92-
të, ndërsa para saj të gjitha vendet
në rajon.

Zejnulla VESELI

Shkup, 3 janar - Krahasuar me vitin
2016, këmbimi tregtar midis Maqe-
donisë dhe Shqipërisë gati është
barazuar, pasi 10 muajt e parë të
këtij viti - nga Maqedonia në tre-
gun e Shqipërisë janë eksportuar
mallra në vlerë prej 53.894.015 euro,
ndërsa Maqedonia nga Shqipëria
ka importuar mallra në vlerë prej
52.117.642 eurove. Sipas të dhënave
të Entit Shtetëror të Statistikave,
këmbimi tregtar midis Shqipërisë
dhe Maqedonisë nga muaji janar e
deri në fund të muajit tetor të këtij
viti ka arritur shifrën prej
107.551.657 euro, duke krijuar kësh-
tu një suficit tregtar prej mbi 1 mi-
lionë euro. Sipas këtyre të dhënave,
eksporti i mallrave të Maqedonisë
në tregun e Shqipërisë në 10 muajt
e parë të vitit 2017 ka vlerën prej
53.894.015 euro, ndërsa mallra sh-
qiptare në tregun e Maqedonisë për
vitin e kaluar janë importuar
52.117.642, apo për mbi 1 milionë
euro Shqipëria më shumë ka blerë
mallra nga Maqedonia sesa ka shi-
tur. Ndryshe, Maqedonia në Sh-
qipëri eksporton prodhime ushqi-
more (konservuese) dhe metalike,
kurse nga Shqipëria importojmë
kryesisht pemë dhe perime të her-
shme, çimento dhe disa produkte të
tjera. Derisa Shqipëria po rrit im-
portin e mallrave drejt Maqedonisë,
Kosova - edhe pse si shtet shumë
më afër Maqedonisë, vazhdon të
ketë deficit shumë të lartë sa i

përket këmbimit tregtar. Për 10
muajt e parë, këmbimi tregtar mi-
dis Maqedonisë dhe Kosovës, sipas
të dhënave të ESHS-së, ka arritur
shifrën prej 192.393.281 euro, duke i
krijuar kështu Maqedonisë një sufi-
cit prej 136.837.099 milionë euro.
Numrat e ESHS-së tregojnë se, për-
fundimisht me muajin tetor të këtij
viti, Maqedonia në tregun e Ko-
sovës ka eksportuar mallra në vlerë
prej 136.837.099 milionë euro, ndër-
sa nga Kosova ka importuara mall-
ra në vlerë prej 28.293.091 euro.
Edhe pse Kosova llogaritet si treg
më i madh që shiten mallra nga
Maqedonia, krahasuar me të dhë-
nat e pesë viteve të fundit - Maqe-

donia dërgonte mallra në Kosovë
në shifrën deri më 300 milionë euro
brenda një viti. Tani, Maqedonia ka
përgjysmuar importin e mallrave
në tregun e Kosovës. Ndërsa këmbi-
mi tregtar i përgjithshëm i Maqe-
donisë me vendet e tjera është 10.9
miliardë dollarë në periudhën ja-
nar-tetor të vitit 2017. Sipas të dhë-
nave të ESHS-së, eksporti është
4.658 miliardë dollarë dhe shënon
rritje prej 16.9 për qind, ndërsa im-
porti arrin 6.246 miliardë ose 12.2
për qind më shumë. Deficiti treg-
tar është 1.588 miliardë dollarë.

“Këmbimi tregtar tregon se më
shumë janë eksportuar katalizatorë
të bartësve me materiale të çmua-

ra ose komponimet e tyre, seta të
telave për ndezje, për automobila,
aeroplanë dhe anije, feronikel dhe
veshje. Në import më të përfaqë-
suara janë platina dhe legurat e
platinës, të papërpunuara ose
pluhur, vajrat e naftës dhe vajrat e
marra nga minerale bituminoze
(përveç lëndët e para), metale tjera
nga grupi i platinës dhe legurëve të
saj, të papërpunuara ose në formë
të pluhurit dhe energjia elektrike”,
thekson ESHS. Në periudhën janar-
tetor të vitit 2017, sipas vëllimit të
përgjithshëm të këmbimit, Maqe-
donia më së shumti ka tregtuar me
Gjermaninë, Britaninë, Greqinë,
Serbinë dhe Bullgarinë.

Rritet
eksporti
nga zonat
investuese
Shkup, 3 janar - Kompanitë
që punojnë në ZZHTI gjatë
vitit të kaluar kanë reali-
zuar për 29.2 për qind ek-
sport më të lartë në kraha-
sim me vitin 2016, ndërsa
pritet edhe në vitet e ardh-
shme të rritet. "Aktivitet e
ndërmarra në zonat zhvil-
limore teknologjike (ZZH-
TI) në vitin 2017, veçanëri-
sht në gjysmën e dytë të
vitit, shënojnë rezultate
pozitive me valën e investi-
meve të reja dhe riinvesti-
met nga kompanitë në zo-
nat. Pas publikimit të
planit për rritje ekono-
mike, është vërejtur rritje e
interesit për investime të
reja të kompanive me ka-
pital vendor dhe të huaj,
projekte të caktuara janë
në faza të ndryshme të
realizimit, që tregon në lë-
vizjen e aktivitetit inve-
stues të kompanive, stabi-
lizim të klimës afariste dhe
politike dhe kushte për
rritje më intensive ekono-
mike të Republikës së Ma-
qedonisë në vitin 2018",
kumtojnë nga Drejtoria e
ZZHTI-së. Theksojnë se
për herë të parë në zonat
ofrohen kushte të barabar-
ta dhe transparente për in-
vestim dhe i hapin dyert e
tyre për investuesit ven-
dorë. Konsiderojnë se në
pajtim me interesin e rri-
tur investues të nxitur në
lidhje me masat nga Plani
për rritje ekonomike dhe
paralajmërimet për inve-
stime të reja pritet që ek-
sporti nga ZZHTI-ja të ketë
shkallë rritëse edhe në vi-
tet e ardhshme. Në tre-
mujorin e fundit të vitit
2017 është vendosur gur-
themeli i kompanisë turke
"Çaglaj Kablo", për
prodhimtarinë e telave
dhe kabllove, ndërsa janë
nënshkruar edhe marrëve-
shje investuese me kom-
paninë turke "Murat Tixha-
ret" e cila do të prodhojë
kabllo dhe instalime elek-
trike dhe me kompaninë
gjermane "Kesler" për
prodhimtarinë e elektro-
motorëve. "Realizohen in-
vestime të reja, hapen ven-
de të reja të punës dhe
duke e pasur parasysh atë
se bëhet fjalë për kompani
të orientuara nga eksporti
priten efekte pozitive në
rritjen e eksportit", qën-
dron në kumtesë. 

PUBLIKOHET INDEKSI I FONDIT PËR PAQE

Të fundit me lumturinë

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

RRITET IMPORTI I MALLRAVE NGA SHQIPËRIA 

Tregu i Maqedonisë përplot
me mallra nga Shqipëria

Sipas të dhënave të
Entit Shtetëror të
Statistikave, këmbimi
tregtar midis
Shqipërisë dhe
Maqedonisë nga
muaji janar e deri në
fund të muajit tetor të
viti 2017 ka arritur
shifrën prej
107.551.657 euro, duke
i krijuar kështu
Maqedonisë një
suficit tregtar prej
mbi 1 milionë euro

Koha
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P
ak para se të përfundonte
lufta u gjeta syrgjyn në Ma-
qedoni, jo me dëshirën time.
Ajo që do të më mbetet

përjetë e vulosur në shpirt, qe po-
shtërimi më i madh që kisha përje-
tuar në jetë: dëbimi me dhunë nga
Kosova. Me gjithë situatën, na
mbante shpresa që na jepte fuqi: se
do të ktheheshim shpejt në shtëpi
dhe se më në fund do të jetonim
ashtu siç do të duhej. Me rend, me
bollëk dhe pa frikë. E, megjithatë,
nuk kalonte ditë në të cilën dikush,
qoftë ai edhe një taksist në Shkup,
që nuk na pyeste: “Mirë që po çli-
roheni nga serbët, po a do të jeni në
gjendje ta udhëhiqni shtetin tuaj?”.

* * *

Qe iluzioni i solidaritetit që na
kishte mbajtur gjallë për më shumë
se një dekadë ai që na e betononte
bindjen se po ta kishim pushtetin në
dorë, do të dinim shumë mirë si të
vendosnim për vete, e që të lirohe-
shim nga e keqja që na pati pllakosur.
Nuk e besoj se na kishte kaluar nëpër
mendje ndonjëherë se atë që do ta
bënim menjëherë pas luftës do të
ishte ta shpërfaqnim qenien tonë të
vërtetë. Solidariteti vdiq në qershor të
1999-s, e me të u zhduk edhe iluzioni.
Kosova e pasluftës u bë vendi të cilin
nuk e kishim ëndërruar. U bë vend i
kaosit, vend i krimit dhe vend i mo-
sndëshkimit. U shpall shtet, por të
mirat e tij i gëzojnë vetëm ata që me
turne e mbajnë pushtetin.

U bëmë popull enciklopedi: krejt
çka duhet ditur për përvetësimin e
pronave të huaja; për skemat ma-
shtruese të pasurimit; për organizi-
min e rrjeteve grabitqare të meri-
mangës; për vendosjen e
militantëve dhe të dëgjueshmëve
nëpër polici e gjyqësi; për injo-
rancën politike; për rrenën si ideo-
logji; për barazimin e interesit sh-
tetëror me atë personal; për
analfabetizmin funksional; për së-
murjen kolektive të një populli; për
kthimin e ligjit kanunor në aktin më
të lartë juridik..., që të gjitha e kanë
nga një përkufizim të zgjeruar, të ci-
lin mund të ta japë madje edhe një
fëmijë që ende nuk është nisur për
në shkollë.

* * *

E dëshmuam se nuk dimë të
ndërtojmë e as të udhëheqim shtet,
për shkak se lejuam që njerëzit e pa-
dijshëm të na sundojnë. Ngase

funksionojmë me logjikën e borxhit
që me kohë ka marrë formën e faj-
desë. Sepse as pas 18 vjetësh nuk
kemi arritur t’ua lajmë “borxhet”
atyre “që kanë luftuar”, kush me pu-
shkë e kush me rrena. Si pengje të
borxheve që na i imponuan me
dhunë e arrogancë, mbesim ende
në pritje të hapjes së një shtegu që
do të na nxjerrë prej vrimës së zezë
në të cilën jemi futur. Dhe pikërisht
ky është telashi më i madh: se vazh-
dojmë të presim ende duke besuar
se gjërat vijnë vetë. Se sikurse na çli-
ruan e shpëtuan forcat e NATO-s,
ashtu do të vijë ndonjë Speciale për
ta pastruar këtë vend nga llumi që e
ka kapluar.

* * *

E Specialja është rrëfim më vete.
Ajo “do t’i ngrejë aktakuzat kur t’u
vijë radha”, pasi të jenë shterur të
gjitha negociatat për amnistinë e
mundshme të disave që e kanë vo-
tuar vetë, e më pas i kanë rënë pish-
man. Mbase Specialja edhe do t’ia
dalë t’i mbledhë disa nga faj-
dexhinjtë që na kanë ngufatur qe

gati dy dekada, porse ajo nuk do të
arrijë t’i shpërbëjë rrjetet kriminale
që i kanë krijuar - sepse këto i kanë
lëshuar rrënjët shumë thellë. E kë-
putja e këtyre rrënjëve do të na
marrë shumë kohë - shumë interesa
e shumë para janë të përfshira. Ata
që i kontrollojnë nuk do të heqin
dorë aq lehtë.

E nëse për diçka duhet gëzuar
plakjes është se më kurrë nuk bëhe-
mi më të rinj. Pra, as fajdexhinjtë
me gjithë klientët e shërbëtorët e
tyre. Ajo do t’u hapë rrugët të rinjve
që do të kenë mundësinë të
zgjedhin: ose të veprojnë sipas
shembullit të këtyre, sepse ndryshe
nuk kanë parë; ose të veprojnë nga
drejtimi i kundërt, për shkak se janë
ngopur deri në tavan me mashtri-
me, rrena e hajni. Uroj që kjo e dyta
gjithsesi të ngadhënjejë.

* * *

Të jetosh në këtë Kosovë, të dërr-
muar e në zgrip të humnerës nuk ka
qenë ëndrra ime. Nuk e besoj se kjo
do të ketë qenë ajo çfarë kishim
aspiruar të gjithë, që nga brezat e

pas-Luftës së Dytë Botërore. Nuk e
besoj, sepse jetën e keqe nuk e do
askush, as kur ta imponojnë të
tjerët. E aq më pak e do kur ia impo-
nojnë të vetët. E kur ndodh kjo e
fundit, madje edhe optimistët më
të mëdhenj nisin të hamenden. Se-
pse rrinë në pritje se ndoshta gjërat
vetvetiu do të ndryshojnë, duke e
ditur se kjo nuk do të ndodhë. Më
dhimbsen këta 18 vjetët e fundit, se
gjithçka ka mundur të ishte më
ndryshe. 

Ashtu siç e kishim ëndërruar. Por,
megjithatë, optimizmi, sado i luha-
tur, që më ka mbajtur gjallë sido-
mos gjatë luftës, nuk më lejon të çoj
duar. Sepse atë optimizëm e ush-
qejnë të rinjtë të cilët më rrethojnë:
ata që nuk heshtin para së keqes
dhe të cilët luftojnë që fëmijët e tyre
ta kenë një rritë tjetër nga e tyrja.
Ata, të cilët janë shumë të vegjël për
t’i kuptuar pyetjet e taksistëve të
Shkupit. Ata që nuk rrinë duke pritur
që gjërat të ndryshojnë vetvetiu. Ata
që nuk i kanë fajdexhinjtë idhuj. Për
ata që janë më ndryshe dhe për
forcën që iu duhet për ta bërë Ko-
sovën vend të lumtur, gëzuar!

Optimizmi që më
ka mbajtur gjallë,
sidomos gjatë
luftës, nuk më
lejon të çoj duar.
Sepse atë
optimizëm e
ushqejnë të rinjtë
të cilët më
rrethojnë: ata që
nuk heshtin para
së keqes dhe që
luftojnë që
fëmijët e tyre ta
kenë një rritë
tjetër nga e tyrja.
Ata të cilët janë
shumë të vegjël
për t’i kuptuar
pyetjet e
taksistëve të
Shkupit. Ata që
nuk rrinë duke
pritur që gjërat të
ndryshojnë
vetvetiu. Ata që
nuk i kanë
fajdexhinjtë idhuj 

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Për ata që janë më ndryshe 
Nga Flaka SURROI
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Në bazë të nenit 37 – i të Ligjit për ndërmarrje publike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 38/96, 6/02, 
40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14  138/14, 25/2015, 61/2015 dhe 39/2016) 
dhe nenit 22 të Ligjit të të punësuarve në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/2014, 
199/2014 dhe 27/2016) si dhe nenit 22 paragrafi 3 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune 
(Gazeta Zyrtare e RM nr. 129/2015  27/2016), NP “Pyjet e Maqedonisë” – Shkup, publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 01/2018 
Për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të caktuar për 325 

(treqindenjëzetepesë) persona deri më 31.12.2018  
 
Për shkak të realizimit të punëve me karakter sezonal, për vendeet e punës në vijim: 

 
 - Prerës – 216 (dyqindegjashtëmbëdhjetë) persona dhe 

- Furnizues – 109 (njëqindenëntë) persona; 
  
 
Vendet e lartpërmendura të punës janë në grupin e dhënësve të shërbime publike, niveli B04 
për të cilët kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim: 

- Shkalla e arsimit – pku, zmp, pmp  
- Me dhe pa përvojë pune  

Detyrat e punës për vendin e punës Prerës përfshijnë prerjen, palimin dhe përpunimin e 
asortimentit pyjor, ndërsa për vendin e punës furnizues transportimin e asortimentit të drujve. 
 

Neto pagesa mujore për vendin e punës Prerës është 14.490,00 denarë, për vendin e punës 
Furnizues është 13.050,00 denarë. 
 

Orari javor i punës për këto vende pune është 40 orë të shpërndarë në 5 (pesë) ditë pune 
nga dita e hënë deri në ditën e premte, prej ora 7 deri në ora 15. (Detyrat e punës realizohen 
vetëm në terren) 

 
Së bashku me lutjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe dokumentet në vijim: 

- - Dëshmi për arsim të mbaruar dhe 
- - Certifikatë të shtetësisë 

 
 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet në NP “Pyjet e 
Maqedonisë” – Shkup në rr. “Pero Nakov” nr. 128, 1000 Shkup. 
 

Shpallja zgjatë 15 ditë pune duke llogaritur nga dita e publikimit, gjegjësisht më së voni 
18.01.2018, ndërsa zgjedhja do të realizohet në pajtim me afatet e caktuara me ligj. 

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

   NP “Pyjet e Maqedonisë” – Shkup

Në bazë të nenit 135 paragrafi 1 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 
83/2009; 99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 
20/2015; 98/2015; 145/2015;  154/2015, 30/2016, 120/2016 dhe 127/2016) dhe nenit 34 paragrafi 2 i Rregullores për 
kriteret dhe procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional, bashkëpunues dhe 
asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 138/09, 140/09, 173/11, 
194/11, 250/2013 dhe 274/2013), rektori i Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup, me propozim të Dekanit të 
Fakultetit juridik “Justinian Prvi” në Shkup, publikon 

 
K O N K U R S 

për zgjedhje të  
 një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-shkencore: 

- historia e së drejtës; 
 një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën mësimore-shkencore: 

- E drejta e shoqërive;  
 

  
Kushtet: Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për 
arsim të lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-
profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë - doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe aktet tjera të 
Universitetit. 
Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe: biografi të shkurtër, deklaratë për plotësimin e kushteve të 
përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës dhe certifikatë të shtetësisë.  
Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurat për zgjedhje 
në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë - doktorantë të Universitetit 
“Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.  
Orari i punës së mësimdhënësit është caktuar në pajtim me aktet e Fakultetit.  

 Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet dorëzohen në Fakultetin juridik “Justinian Prvi” në Shkup, bul. Goce Dellçev nr. 9B, 1000 Shkup. 
 

Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup 

REPUBLIKA E MAQEDONISË  
MINISTRIA E PUNËS DHE POLITIKËS SOCIALE  

 
Publikon  

 
Kërkesë për shprehje të interesit për pozitën  

 
“Informaticient në Departamentin për analizë, evaluim dhe përcjellje në kuadër të Ministrisë së punës dhe 

politikës sociale të Republikës së Maqedonisë” (nr. ref. MK/UPN# 2.1.76)  
 

Emri i projektit: Projekt për kompensime të kushtëzuara në të holla (UPN Projekt)  
Nr. Kredisë: 7735 –MK  
  
Shërbime konsulente – Konsulent individual  
 
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 Informaticient në Departamentin për analizë, evaluim 
dhe përcjellje në kuadër të Ministrisë së punës dhe politikës sociale të Republikës së Maqedonisë. 
 
Qëllimi i kësaj detyre është të përforcohet kapaciteti i Departamentit për analizë, evaluim dhe përcjellje në kuadër të 
MPPS si vegël për krijimin e politikave për përmirësimin e sistemit të mbrojtjes sociale në Maqedoni. 
 
Përshkrimi i tërësishëm i detyrave të projektit është dhënë në ueb faqen e Ministrisë së punës dhe politikës sociale: 
www.mtsp.gov.mk. 

 
Kualifikimet e nevojshme: 
 

 Arsim sipëror nga sfera e teknologjive të informatikës, shkencës së kompjuteristikës, sistemet informatike 
ose sferë tjetër të ngjashme. Studimet e magjistraturës do të llogariten si përparësi; 

 Përvojë në zhvillim, implementim dhe shfrytëzim të sistemeve informatike për institucionet publike do të 
konsiderohet si përparësi; 

 Njohje të arkitekturave të ndryshme softuerike dhe sistemeve të batave të të dhënave; 
 Njohje të arkitekturës së sistemeve hibride të bazuara në ueb teknologji; 
 Njohje të softuerit statistikues, softuerit për menaxhim me bazën e të dhënave dhe njohje të gjuhëve 

programore do të llogaritet si përparësi; 
 Përvojë pune me analiza të të dhënave dhe aktivitete tjera në lidhje me përpilimin e raporteve statistike, 

analiza të të hyrave dhe shpenzimeve të amvisërive, evaluim të politikave dhe parashikime, do të 
llogaritet si përparësi;  

 Komunikim të shkëlqyeshëm verbal dhe me shkrim në gjuhën angleze dhe maqedonase.  
 
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.   
 
Për informacione plotësuese mund të drejtoheni në Njësinë për menaxhim me UPN Projektin, e-mail: 
sanja.andovska@mtsp.gov.mk. 
 
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). 
Dokumentet me të cilat shprehet interesimi duhet të parashtrohen më së voni deri më 09.01.2018 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 Jasmina Jovanovska, drejtoreshë e UPN projektit, (ref. nr. 2.1.76)  

Në bazë të nenit 59 të Ligjit për Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë, ndërsa në pajtim me nenet 14 
paragrafi 1, 22 paragrafi 1 pika 1, 23 paragrafi 1 dhe 60 të Ligjit për marrëdhënie pune dhe neneve 6, 7, 23 paragrafi 1 
dhe 30 të Marrëveshjes kolektive në nivel të Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë, Banka popullore e 
Republikës së Maqedonisë publikon  

 
SHPALLJE  

Për punësim të 3 realizuesve në Bankën popullore të Republikës së Maqedonisë, për kohë të pacaktuar  
 

1. Një realizues në vendin e punës “këshilltar i pavarur” në Drejtorinë për mirëmbajtje teknike, sigurim dhe arkiv, 
një realizues në vendin e punës “supervizor shkalla I” në seksionin për licencim dhe masa korrektuese në Drejtorinë për 
mbikëqyrje jashtë terrenit dhe licencim dhe një realizues në vendin e punës “shërbyes” në Kabinetin e guvernatorit. 

2. Kandidatët të cilët do të lidhin marrëdhënie pune në vendet e punës nga pika 1, krahas kushteve të 
përgjithshme me ligj për lidhje të marrëdhënies së punës duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim:  

-Për vendet e punës “këshilltar i pavarur” në Drejtorinë për mirëmbajtje teknike, sigurim dhe arkiv të ketë: 
fakultet të mbaruar nga sfera e shkencave ekonomike së paku 240 kredi SETK (VIA), së paku 4 vjet stazh pune të arritur 
pas përfundimit të arsimit sipëror, njohje të gjuhës angleze, njohje të punës me kompjuter dhe njohje nga sfera e punës 
së Bankës popullore.  

- Për vendin e punës “supervizor shkalla I” në seksionin për licencim dhe masa korrektuese në Drejtorinë për 
mbikëqyrje jashtë terrenit dhe licencim të kenë: fakultet të mbaruar nga sfera e shkencave juridike së paku 180 kredi 
SETK (VIB), së paku 2 vjet stazh pune të arritur pas përfundimit të arsimit sipëror, njohje të gjuhës angleze, punës me 
kompjuter, njohje të rregullativës në lidhje me punën dhe mbikëqyrjen e bankave, kursimoreve dhe këmbimoreve të 
autorizuara dhe subjekteve që bëjnë transfer të shpejtë të parave dhe njohje nga sfera e punës së Bankës popullore. 

- Për vendin e punës “shërbyes” në Kabinetin e guvernatorit të ketë: arsim të mesëm të mbaruar prej 4 vjet, së 
paku 2 vjet përvojë pune të fituar pas përfundimit të arsimit të mesëm dhe të posedojë aftësi shërbyese.  

3. Kandidatët për vendin e punës “këshilltar i pavarur” në Drejtorinë për mirëmbajtje teknike, sigurim dhe arkiv 
duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje, biografi të shkurtë, diplomë ose certifikatë për arsim sipëror nga sfera e shkencave 
ekonomike, dëshmi për njohje të gjuhës angleze, dëshmi për njohje të punës me kompjuter dhe dëshmi për stazh të 
punës nga Fondi për sigurim pensional dhe invalidor të Republikës së Maqedonisë. 

Kandidatët për vendin e punës “supervizor shkalla I” në seksionin për licencim dhe masa korrektuese në 
Drejtorinë për mbikëqyrje jashtë terrenit dhe licencim duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje, biografi të shkurtë, diplomë 
ose certifikatë për arsim sipëror nga sfera e shkencave juridike, dëshmi për njohje të gjuhës angleze, dëshmi për njohje 
të punës me kompjuter dhe dëshmi për stazh të punës nga Fondi për sigurim pensional dhe invalidor të Republikës së 
Maqedonisë. 

Kandidatët për vendin e punës “shërbyes” në Kabinetin e guvernatorit duhet të parashtrojnë: fletëparaqitje, 
biografi të shkurtë, diplomë ose certifikatë për arsim të mesëm të mbaruar 4 vjeçar dhe dëshmi për stazh të punës nga 
Fondi për sigurim pensional dhe invalidor të Republikës së Maqedonisë. 

4. Orari i punës në javën e punës, fillon mes orës 8.00 dne 9.00, ndërsa përfundon mes orës 16.00 dhe 17.00. 
5. Me kandidatin me të cilin do të lidhin marrëdhënie pune për vendet e punës nga pika 1, ndërsa kanë stazh të 

punës do të lidhet marrëveshje për punësim për kohë të pacaktuar, duke kryer punë testuese në kohëzgjatje prej 1 muaj. 
Shuma e pagesës themelore (neto) e punëtorit për vendin e punës këshilltar i pavarur” në Drejtorinë për mirëmbajtje 
teknike, sigurim dhe arkiv do të jetë 31.004,00 denarë. 

Shuma e pagesës themelore (neto) e punëtorit për vendin e punës “supervizor shkalla I” në seksionin për 
licencim dhe masa korrektuese në Drejtorinë për mbikëqyrje jashtë terrenit dhe licencim do të jetë 22.210,00 denarë. 

Shuma e pagesës themelore (neto) e punëtorit për vendin e “shërbyes” në Kabinetin e guvernatorit do të jetë 
12.297,00 denarë. 

6. Afati për dorëzimin e dokumenteve është 5 ditë pune, duke llogaritur nga dita e ardhshme e ditës së publikimit 
të shpalljes. 

7. Zgjedhja e punëtorit i cili do të lidhë marrëdhënie pune në Bankën popullore do të realizohet në afat prej 45 
ditëve nga dita e kalimit të afatit për paraqitje. 

8. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të merret parasysh.  
9. Fletëparaqitja është e publikuar në internet faqen e Bankës popullore të Maqedonisë. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet në Arkivin e Bankës popullore të 

Republikës së Maqedonisë, bul. “Kuzman Josifovski Pitu” nr. 1 – Shkup.  
                               Banka popullore e Republikës së Maqedonisë 

Shitet shtëpi në fshatin Podgorc, Strugë, me sipërfaqe të
përgjithshme prej 240 metra katror dhe truall me sipërfaqe të

përgjithshme prej 228 metra katror. Kontakt telefoni: 02 3116 238

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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VITI TRUMP. Më 20 janar, mi-
liarderi republikan Donald Trump,
70 vjeç, zgjidhet president i SHBA-
së me sloganin “Amerika e para”,
por dyshimet e marrëveshjeve të
fshehta me Rusinë ”helmojnë” filli-
min e mandatit. Me disa postime
çdo mëngjes në Twitter, ai zotohet
të zhbëjë bilancin e paraardhësit
të tij demokrat, Barack Obama
duke pezulluar apo kërcënuar me
ndërprerjen e disa marrëveshjeve
ndërkombëtare (tregtinë e lirë,
klimën, imigracionin, shëndetë-
sinë, UNESCO-n).  Më 6 dhjetor ai
pranoi Jeruzalemin si kryeqytet i
Izraelit, duke nxitur një valë ten-
sionesh në mbarë botën.

FILLIMI I BREXIT. Më 29 mars,
Londra nisi procedurën e largimit
nga Bashkimi Evropian, nëntë
muaj pas një referendumi që krijoi
ndasi në vend. Më 8 qershor, krye-
ministrja konservatore Theresa
May, me shpresën për të forcuar
pozitën e saj në Parlament, thërret
zgjedhje të parakohshme parla-
mentare. Por shumica e saj në fakt
doli më e dobësuar. Pas muaj di-
skutimesh, më 8 dhjetor, Brukseli
dhe Londra bien dakord për kush-
tet e divorcit të tyre, duke i hapur
rrugën bisedimeve tregtare.

TËRMET POLITIK NË FRANCË.
Më 7 maj, centristi proevropian
Emmanuel Macron, 39 vjeç, fiton
gjerësisht presidencialet përballë
kandidates së ekstremit të djathtë
Marine Le Pen. Në krye të lëvizjes
“Në Lëvizje”, e krijuar një vit më
pare, ai mënjanon për herë të parë
nga Elizeja dy partitë e mëdha të
qeverisë, partinë socialiste dhe re-
publikanët.

LINDJA E MESME E TENSIO-
NUAR. Më 5 qershor, Riadi dhe
aleatët e tij ndërpresin marrëdhë-
niet me Katarin, duke e akuzuar
për mbështetje të grupeve islamike
radikale dhe për faktin e të qenit
shumë pranë Iranit shiit, rivali i
madh rajonal i Arabisë Saudite su-
nite. Në nëntor, dorëheqja e (tërhe-
qur më pas) e kryeministrit liba-
nez, Saad Hariri, i cili që nga Riadi
akuzoi Iranin për ndërhyrje, rrit
tensionet mes Arabisë Saudite dhe
Iranit. Riadi shprehet gjithashtu se
pas rebelimit të Houthis në Jemen

fshihet dora e Teheranit, një fakt i
përgënjeshtruar nga ky i fundit.

VENEZUELA NË RËNIE EKONO-
MIKE. Më 30 korrik, një Asamble Kushte-
tuese e pajisur me pushtet të pakufizuar
dhe e bojkotuar nga opozita u zgjodh pas
katër muaj manifestimesh të dhunshme.
Ky institucion shkarkon nga funksionet
Prokuroren e përgjithshme, Luisa Ortega,
kundërshtare e ashpër e presidentit Ni-
colas Maduro, më pas i cakton vetes  kom-
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Nga emërimi zyrtar i Donald Trump
tek katastrofat klimatike duke vijuar
me krizën katalanase apo lëshimet e
raketave koreano-veriore, ja një
rikujtesë e momenteve kyçe të globit
që shënuan vitin 2017
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petencat e Parlamentit. Vendi, i shkatërruar nga zhv-
lerësimi i çmimit të naftës konsiderohet si një kolaps i
pjesshëm i pagesave.

PHENIANI NË PËRSHKALLËZIM TENSIONESH.
Më 3 shtator, Koreja e Veriut që ka shtuar ndjeshëm lë-
shimet e raketave, ndërmori testin e gjashtë bërthamor
më i fuqishmi deri më tani. Në fund të nëntorit, lideri
Kim Jong-Un deklaroi se vendi i tij është bërë një shtet
bërthamor pasi testoi me sukses një lloj të ri rakete e
aftë për të goditur cilindo shtet në SHBA. Donald
Trump kërcënoi se do të shkatërronte plotësisht Ko-
renë e Veriut në rast sulmi.

SPASTRIM ETNIK i ROHINGVE. Pas sulmeve në
fund të muajit gusht kundër postave të policisë bir-
mane, ushtria u kundërpërgjigj me sulme ajrore ndaj
fshatrave rahingias. Më shumë se 640 000 anëtarë të
këtij minoriteti mysliman të Birmanisë janë larguar
prej kësaj periudhe në Bangladesh. OKB-ja denoncon
ngjarjen si “spastrimin etnik”. Komisioneri i Lartë për të
Drejtat e Njeriut citon elementë të gjenocidit.

KATALONJA NËN KUJDESTARI. Më 1 tetor organi-
zohet një referendum për pavarësinë në Katalonjë pa-
varësisht ndalimit nga gjykata spanjolle. Më 27, parla-
menti katalanas shpall në mënyrë të njëanshme
pavarësinë, Madridi pezullon autonominë e rajonit,
duke shkarkuar qeverinë rajonale dhe shpërbërë par-
lamentin për organizimin e zgjedhjeve të reja rajo-
nale. Presidenti i shkarkuar katalanas, Carles Puigde-
mont strehohet në Bruksel për t’i shpëtuar ndjekjes
penale.

WEINSTEIN VALË TRONDITËSE. Më 5 tetor, pro-
ducenti i plotfuqishëm i Hollivudit, Harvey Weinstein
është i akuzuar për abuzim seksual nga disa gra. Në
vorbullën e skandalit, akuzat për abuzim seksual,
ngacmim apo përdhunim janë rritur ndjeshëm në ven-
de të shumta, duke përfshirë përveç kinemasë fusha si
media dhe politika.

ISIS NË DISFATË, POR JO I ÇRRËNJOSUR 
PËRFUNDIMISHT. Në Irak, më 9 dhjetor, Bagdadi

njoftoi fitoren ndaj grupit të Shtetit Islamik (ISIS), por
sipas ushtarakëve, organizata xhihadiste vijon të jetë
ende një kërcënim për këtë shtet. Në Siri, nëse ISIS-i
humbi gjithashtu pjesën më të madhe të territorit të
pushtuar, ai u rishfaq në fillim të dhjetorit në pro-
vincën e Idlibit. Përveç këtyre dy shteteve, vende të
shumta nga Egjipti deri në Britani të Madhe u goditën
sërish këtë vit nga sulme të përgjakshme të ISIS-it.

KLIMA: SINJALE ALARMANTE. Dy vite pas nën-
shkrimit të Marrëveshjes së Parisit për të luftuar
kundër ngrohjes së planetit, 2017 u shënua nga njofti-
mi, më 1 qershor, i tërheqjes amerikane nga ky traktat.
Globi përjetoi një seri katastrofash klimatike si ura-
ganë dhe zjarre dhe ky vit pritet të llogaritet në mesin
e tri viteve më të nxehta të regjistruara më parë.

ZIMBABVE DHE RRËZIMI I
MUGABES. Më 21 nëntor, Robert
Mugabe, 93 vjeç jep dorëheqjen pas 37
vite të sundimit të tij, i rrëzuar nga
pushteti nga ushtarkët e partisë së tij.
Ai u shty drejt largimit pas përdorimit
të forcës së ushtrisë e shkaktuar nga
shkarkimi i zëvendës-presidentit të tij,
Emmerson Mnangagëa. Ky i fundit e
pasoi atë në marrjen e pushtetit.
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Viti 2017 në politikën e zgjeri-
mit të Bashkimit Evropian ka për-
funduar siç edhe kishte filluar - me
pritje të mëdha! Gjatë gjithë vitit
2017 ka pasur nga Brukseli në drej-
tim të Ballkanit Perëndimor me-
sazhe mbështetjeje dhe inkuariji-
mi. Shefja e diplomacisë evropiane
Federica Mogherini ka deklaruar
në qershor se përparimi i Ballka-
nit drejt BE është një "prej priorite-
teve të saj". Ndërsa Jean-Cloude
Juncker në shtator ka dalur në opi-
nion për herë të parë me një itine-
rar kohor për anëtarësimin e
mundshëm të vendeve të Ballkanit
Perëndimor në BE dhe ka para-
lajmëruar Strategjinë e anëtarësi-
mit të Serbisë dhe Malit të Zi, deri
në vitin 2025. "Viti i ardhshëm
është shumë i rëndësishëm për
rajonin. BE ka forcuar angazhimin
në Ballkanin Perëndimor me të
gjithë partnerët atje. Ndaj
kërkohet një angazhim edhe më i
madh për realizimin e reformave",
kumtoi Komisioni Evropian. Me-
sazhet e këtilla nga Brukseli janë
kuptuar si sinjale të qarta, që dal-
lojnë nga mesazhet monotone të
viteve të kaluara ne procesin e inte-
grimeve. Ndryshimi retorik në me-
sazhe nënvizon vendosmëri për
afrimin e Ballkanit me Brukselin.

"Fakti që KE ka paralajmëruar
një Strategji të qartë për anëtarësi-
min e vendeve të Ballkanit Perën-
dimor dhe që vendet kandidate fa-
vorizohen edhe nga vendet që në
të ardhmen do të kryesojnë me BE,
paraqesin një ndryshim pozitiv për
këto vende dhe për nxitjen e refor-

mave atje", thotë për Deutsche
Wellen, Korina Stratulat nga Qen-
dra për Politikë Evropiane në Bruk-
sel (EPC).

PRITJET E MËDHA DHE
DËSHPËRIMET E MUNDSHME

Në Bruksel është hartuar një
itinerar i qartë i vitit 2018 për Bal-
lkanin Perëndimor. Në fillim të
shkurtit Komisioni Evropian do të
bëjë publike "strategjinë e zgjeri-
mit", e cila nga Juncker është anon-
cuar si Strategji për anëtarësimin e
Serbisë dhe Malit të Zi. Por kjo
Strategji përfshinë të gjitha gja-
shtë vendet e Ballkanit Perëndi-
mor, të cilat gjenden në procesin e
integrimit. Jozyrtarisht thuhet se
Komisioni në këtë dokument para-
shikon që Serbia dhe Mali i Zi të
anëtarësohen në BE deri në vitin
2025, që Bosnja të ketë statusin e
kandidatit deri në vitin 2019 dhe
që të "nxitet procesi i anëtarësimit"
me Shqipërinë dhe Maqedoninë,
nëse Tirana i realizon pesë refo-
mat me prioritet, ndërsa Shkupi
zgjidhë problemin e emrit të ven-
dit me Athinën. Ndërsa Kosova
mund të shpresojë liberalizimin e
vizave, nëse i plotëson kushtet. Ek-
spertët thonë se këto vende duhet
të bëjnë "hapa të pakthyeshëm" në
reforma, në veçanti në sektorin e
sundimit të ligjit, demokracisë,
zgjidhjen e çështjeve të hapura bi-
laterale, duke përfshirë edhe çë-
shtjen e shtetësisë.

"Asnjë nga këto fusha nuk
është detyrë e lehtë dhe do të jetë
shumë interesante të shihet se

çfarë ka parashikuar Brukseli saktë
për këtë rajon dhe çfarë të re sjellë
kjo strategji - apo do të insistohet
në çështjet e njohura edhe më
parë", thotë Stratulat për DW. Në
EPC thonë se në politikën e zgjeri-
mit duhet të merren parasysh dy
çështje. Së pari, këtu nuk ndikojnë
vetëm qëllimet e Komisionit Evro-
pian por edhe të vendeve anëtare,
të cilat në çdo moment mund ta
bllokojnë apo ngadalësojnë pro-
cesin e integrimeve të vendeve
kandidate. Dhe e dyta, përcakti-
met kohore për anëtarësim, sepse
përcaktimet kohore mund të kenë
pasoja negative në procesin e kom-
plikuar të reformave në Ballkan.
"Qëllimi i zgjerimit është që vendet
kandidate të reformohen dhe të
shndërrohen në "vende të mira
anëtare", me demokraci të qën-
drueshme dhe ekonomi stabile.
Nëse përcaktimet kohore e dëm-
tojnë këtë qëllim, atëherë nuk i
shërbejnë qëllimit të menduar",
thonë në EPC.

KU JEMI DHE SI DUHET 
TË VEPROHET?

Për sa kohë Brukseli po punon
"Strategjinë e vendeve të Ballka-
nit", të gjitha këto vende kanë edhe
strategjinë e tyre. Mali i Zi si lider i
procesit të integrimeve mendon se
në 30 kapitujt e hapur deri tani
(prej 35 sa duhet të hapen) është
arritur një përparim i madh dhe
dinamikë e duhur. Serbia në vitin
2017 ka mbyllur 12 kapituj të ha-
pur më parë dhe është e kënaqur
me tempon e procesit. Ajo men-

don se në vitin 2018 procesi mund
dhe duhet të shkojë edhe më sh-
pejtë. Shkupi mendon se Maqedo-
nia "është shembulli më pozitiv i
viti 2017" dhe nga BE pret t'i shpër-
blejë angazhimet e tij dhe të hapë
në gjysmën e parë të vitit 2018 pro-
cesin e negociatave. Kryeministri i
Shqipërisë, Edi Rama, nuk ka kur-
syer fjalët kritike në drejtim të BE
dhe nuk pret ndonjë ndryshim
tepër të madh të Brukselit. "Nuk
janë problem fjalët, por veprat e
Evropës. Ndaj nesh është totalisht
jo fer, sepse ne jemi anëtar i NATO-
s kaherë, ndërsa Mali i Zi është
anëtarësuar së fundi. Përveç kësaj,
në kapitujt 23 dhe 24, jemi shumë
përpara Malit të Zi. Edhe para Ser-
bisë, sepse ajo duhet të bëjë refor-
mat që ne i kemi kryer. Fantastike
është që Serbia dhe Mali i Zi kanë
hapur procesin e negociatave. Por
nuk është fer që ne nuk e kemi ha-
pur këtë proces. Në BE kurrë nuk
dihet, sepse shumë shpesh ndry-
shojnë pozicionet dhe kushtet",
deklaroi Rama në fund të vitit 2017
në Bruksel.

Bosnje-Hercegovina në vitin
2018 është futur me një premtim
tjetër të pa realizuar - nuk është
përgjigjur në pyetësorin për të
marrë statusin e kandidates.  Në
BE kanë frikë se procesi i ngecjeve
mund të vazhdojë edhe në vitin
2018. Brukseli ka paralajmëruar
edhe Kosovën, për shkak të vone-
save në miratimin e ligjit për de-
markacionin e kufirit me Malin e Zi
dhe iniciativës për pezullimin e
ligjit për Gjykatën Speciale për kri-

me lufte. Ndaj kur shikohet kjo
gjendje e "larmishme" në Ballkan,
shtrohet pyetja: cila është perspek-
tiva e Ballkanit Perëndimor në vitin
2018? "Shpresoj se shumë shpejtë
do të hapen negociatat edhe me
disa vende të tjera të rajonit. Rea-
le është të pritet përparim në pro-
cesin e negociatave me vendet me
të cilat janë filluar negociatat,
ndërsa nga disa të tjera pres që të
paktën të mos ketë hapa mbrapa",
thotë Kroina Stratulat. Ajo men-
don se gjendja më problematike
është në Bosnje-Hercegovinë dhe
Kosovë. "Në një skenar pozitiv
mund të parashikohet që Kosova
të marrë liberalizimin e vizave
gjatë këtij viti. Realisht nuk jam
optimiste por shpresoj se nuk kam
të drejtë", konstaton Stratulat në
bisedë me DW. Ajo dhe ekspertët
tjerë shpresojnë se në rajon nuk
do të ketë ndonjë zhvillim që do
të dëmtonte përpjekjet për afri-
min e Ballkanit Perëndimor me
Brukselin. (DW)

Viti 2018, vit vendimtar 
për Ballkanin Perëndimor

Bashkimi Evropian pret që viti 2018 të jetë vendimtar për Ballkanin Perëndimor dhe afrimin e tij me
Brukselin. Por realisht ka shumë probleme

Nuk janë problem fjalët, por
veprat e Evropës. Ndaj nesh
është totalisht jo fer, sepse
ne jemi anëtar i NATO-s
kaherë, ndërsa Mali i Zi është
anëtarësuar së fundi. Përveç
kësaj, në kapitujt 23 dhe 24,
jemi shumë përpara Malit të
Zi. Edhe para Serbisë, sepse
ajo duhet të bëjë reformat që
ne i kemi kryer. Fantastike
është që Serbia dhe Mali i Zi
kanë hapur procesin e
negociatave. Por nuk është
fer që ne nuk e kemi hapur
këtë proces. Në BE kurrë nuk
dihet, sepse shumë shpesh
ndryshojnë pozicionet dhe
kushtet 

EDI RAMA 

këto vende duhet të bëjnë
hapa të pakthyeshëm në
reforma, në veçanti në
sektorin e sundimit të ligjit,
demokracisë, zgjidhjen e
çështjeve të hapura
bilaterale, duke përfshirë
edhe çështjen e shtetësisë.
Asnjë nga këto fusha nuk
është detyrë e lehtë dhe do të
jetë shumë interesante të
shihet se çfarë ka
parashikuar Brukseli saktë
për këtë rajon dhe çfarë të re
sjellë kjo strategji - apo do të
insistohet në çështjet e
njohura edhe më parë 

KORINA STRATULAT 
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Edhe natën e kaluar në Iran ka
pasur trazira të rënda dhe protesta
kundër udhëheqësisë së shtetit.
Mediat shtetërore njoftojnë për të
paktën nëntë persona  të vrarë. Në
rajonin Isfahan në pjesët qendro-
re të vendit ka pasur demonstrata
në gjashtë vende, të cilat kanë re-
zultuar me vrasjen e një pjesëtari
të Gardës Revolucionare, një ka-
limtari të rastit dhe një polici,
thuhet në raportin e televizionit
shtetëror. Agjencia gjysmëzyrta-
re ILNA njofton për arrestimin
gjatë ditëve të kaluara vetëm në
Teheran të rreth 450 personave.
Mbrojtësit e revolucionit janë pje-
së e Gardës Revolucionare, një or-
ganizatë paramilitare për
mbrojtjen e sistemit në Iran. Te-

levizionet pohojnë se ata kanë
qëlluar me armë në drejtim të de-
monstruesve. Në këtë rajon ka pa-
sur edhe djegie të një roje stacio-
ni policor nga ana e
demonstruesve. Njoftohet edhe
për shumë sulme të armatosura
ndaj përfaqësive të policisë në

vende të ndryshme. Por këto buri-
me nuk mund të konfirmohen nga
burime të pavarura. Reporterët po
pengohen në punën e tyre. Në
rrjetet sociale thuhet se policia ka
qëlluar me armë zjarri kundër de-
monstruesve në shumë qytete.
Ditën e martë ka pasur sërish vik-

tima, por as këto informacione
nuk mund të konfirmohen. Presi-
denti Hassan Rohani ka pranuar
se qeveria e tij nuk e ka në tërësi
gjendjen nën kontroll. Në një
seancë të jashtëzakonshme në
Parlament, ai kritikoi përfaqësue-
sit e regjimit të mullait, të cilët po

pengojnë reformat. Rohani u ka
bërë ftesë demonstruese që të
protestojnë me mjete legale. Në
rrjetet sociale thuhet se kjo ftesë
është vetëm retorikë boshe. Mini-
stria e Brendshme nuk do të lejon-
te kurrë protestat, thonë kritikët.
Demonstratat kanë filluar të enj-
ten e kaluar, për shkak të gjendjes
së rëndë ekonomike dhe politikës
së jashtme të qeverisë. Por me
kohë janë kthyer kundër sistemit
politik në vend. SHBA dhe Izraeli
shpresojnë se këto protesta do të
sjellin deri tek rënia e regjimit në
Iran. BE, Britania e Madhe dhe
Gjermani kanë apeluar që të ha-
pet një debat publik për gjendjen
në vend dhe që të mos ketë dhunë
ndaj demonstruesve.

Prej kohësh, Islanda konside-
rohet si vendi i parë në botë përsa u
takon të drejtave dhe mbrojtjes
grave, barazisë mes sekseve si dhe
luftës ndaj çdolloj diskriminimi të
grave. Që prej këtij viti, kjo pozitë e
Islandës forcohet akoma më

shumë prej ligjit të ri, që jo vetëm
garanton mundësi të barabarta për
gratë dhe burrat, por mbi të gjitha
imponon pagën e barabartë për
punë të njëjtë. Ligji u miratua
majin e viti të shkuar me mbësh-
tetje nga të gjitha palët politike

dhe hyri në fuqi më 1 janar 2018.
Është detyra e qeverisë së koalicio-
nit të udhëhequr nga kryeministrja
Katrin Jakobsdóttir që ta imple-
mentojë me efikasitet. Ligji thotë
se çdo burrë dhe grua që bëjnë të
njëjtën punë, duhet të marrin të
njëjtën pagë në kompanitë apo pri-
vatë me 25 punonjës e më shumë
dhe sigurisht në çdo institucion pu-
blik. Ky është ligji i parë i këtij lloji
në botë dhe përbën një hap tjetër
përpara të vendit që konsiderohet
më feministi në planet. Me hyrjen
në fuqi të ligjit të miratuar nga Par-
lamenti, gjysma e të cilit përbëhet
nga gratë, autoritetet do të nisin
kontrollet sistematike në kompani
dhe institucione. Kushdo
punëdhënës që nuk respekton pa-
rimin e ri të pagës së barabartë për
punë dhe kualifikim të njëjtë, do
të gjobitet shumë rëndë.

Një grua e famshme, gazetare
muslimane ka nxjerr kandida-
turën për zgjedhjet presidenciale
në Rusi, që do të mbahen në Mars.
Aina Gamzatova, 46 vjeç nga re-
publika me shumicë muslimane e
Dagestanit. Gamzatova udhëheq
median më të madhe muslimane
në Rusi - islam.ru, ku ka televizio-
ne, radio dhe shtëpi botuese. Ajo

po ashtu ka shkruar disa libra rreth
Islamit dhe ka dhjetëra organizata
bamirëse, thuhet sipas RT. Plani i
saj është të marrë votat e musli-
manëve dhe të grave, pasi ajo thër-
ret për të drejtat e grave. Ahed Ab-
dulaev, muftia i Dagestanit është
burri i Gamzatovas. Islami është
feja e dytë më e praktikuar në Rusi,
pasi Ortodoksizmit.

Vendimi i radhës nga Islanda, një ligj 
për barazi edhe në pagë

Aina e ka me gjithë mend, do
ta sfidojë Putinin në zgjedhje

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

Në Iran fillon numërimi
mbrapshtë 

Trazirat në Iran kanë vazhduar me intensitet të njëjtë. Vetëm në Teheran janë arrestuar qindra njerëz. Gjendja nuk është
fare e qartë sepse nuk ka burime të sigurta informacionesh

Të shmanget dhuna gjatë protestave në Iran 

Bashkimi Evropian (BE) u bëri thirrje të gjitha
palëve që të shmangin dhunën në protestat që po
mbahen në Iran. Shërbimi i Veprimit të Jashtëm
Evropian (EEAS) ka publikuar një deklaratë në
lidhje me protestat dhe ngjarjet e dhunshme në
Iran. "Të drejtat e njeriut për BE-në kanë qenë
gjithmonë një çështje kryesore në lidhjen tonë
me Iranin. Protesta paqësore dhe liria e shprehjes
janë të drejta themelore për çdo vend dhe Irani

nuk është përjashtim", thuhet në deklaratën ku
vihet në dukje se BE-ja vazhdon të monitorojë
nga afër protestat në vazhdim dhe incidentet e
dhunshme në rritje në Iran. Më tej thuhet se BE-
ja është në kontakt me autoritetet iraniane. "Ne u
bëjmë thirrje të gjitha palëve që të shmangin
dhunën dhe për të siguruar që liria e shprehjes të
jetë e garantuar. BE-ja do të vazhdojë të
monitorojë situatën", thuhet në deklaratë. 
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

PROKURORIA PUBLIKE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Kej Dimitar Vllahov nr. 23, 1000 Shkup, tel. 02/3298-288, faks. 02/3219-866 
 
 Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/05...74/15), ndërsa në lidhje me nenin 11, 12, 18 paragrafi 2 dhe 19 paragrafi 1, alineja 2, paragrafi 6 dhe paragrafi 10 e Ligjit për shërbim të prokurorisë publike 

(“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 62/15), lajmërimit të Ministrisë së financave nr. 18-12678/2  të datës 29.12.2017, Prokuroria publike e Republikës së Maqedonisë publikon  
SHPALLJE 

 Për punësim për kohë të caktuar të punës të 32 (tridhjetedy) realizuesve për kohë të caktuar, për shkak të kapacitetit përkohësisht të rritur të punës, deri në fund të vitit aktual fiskal (2018), të përcaktuar në: 
 
1. Prokuroria publike e Republikës së Maqedonisë – gjithsej 3 (tre) 

realizues  
1. V1 Këshilltar për koordinim buxhetor  
Numri i realizuesve:     1 
Vendi i punës: Këshilltar  
 1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V1 me titull këshilltar i lartë në prokurorinë publike, këshilltar në 

prokurorinë publike dhe këshilltar të arritura së paku 300 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar; 

 Kushtet e posaçme: Shkencat ekonomike.  
 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin V1 së paku tre vjet përvojë pune në profesion; 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 27.243 denarë  
2. V1 Këshilltar për kontroll të buxhetit  
Numri i realizuesve:     1 
Vendi i punës: Këshilltar 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V1 me titull këshilltar i lartë në prokurorinë publike, këshilltar në 

prokurorinë publike dhe këshilltar të arritura së paku 300 kredi sipas SETK ose 
shkallë të VII/1 të mbaruar; 

 Kushtet e posaçme: Shkencat ekonomike.  
 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin V1 së paku tre vjet përvojë pune në profesion; 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 27.243 denarë  
 3. Të punësuar që kryejnë punë administrative-ndihmëse – 

Mirëmbajtës të higjienës  
Numri i realizuesve     1 
Vendi i punës: Niveli III/A3-1 – Mirëmbajtës i higjienës  
1) Kushtet e posaçme: shkalla IV- arsim i mesëm ose arsim fillor 

tetëvjeçar. 
2) Përvoja e punës: pa përvojë pune. 
3) Kualifikime, aftësi tjera profesionale: provim të dhënë për vozitës të 

kategorisë “B”.  
 4) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 13.368 denarë 
2. Prokuroria e lartë publike Manastir – gjithsej 1 (një) realizues  
          V3 Bashkëpunëtor Informaticient  
Numri i realizuesve:     1 
Vendi i punës: Bashkëpunëtor  
 1) Kualifikimet profesionale: 
- për nivelin V3 me titull këshilltar të arritura së paku 240 kredi sipas SETK ose 

shkallë të VII/1 të mbaruar. 
Kushtet e posaçme: Shkencat matematiko-natyrore ose shkencat teknike 

teknologjike – teknika kompjuterike dhe informatikë.  
 2)  Përvoja e punës: 
-  për nivelin V3 së paku një vit përvojë pune në profesion; 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 24.468,00 denarë 
3. Prokuroria e lartë publike Shkup - gjithsej 3 ( tre) realizues    
     1. V3 Bashkëpunëtor Informaticient 
     Numri i realizuesve:     1 
     Vendi i punës: Bashkëpunëtor  
    1) Kualifikimet profesionale: 
- për nivelin V3 me titull këshilltar të arritura së paku 240 kredi sipas SETK ose 

shkallë të VII/1 të mbaruar. 
Kushtet e posaçme: Shkencat matematiko-natyrore ose shkencat teknike 

teknologjike – teknika kompjuterike dhe informatikë.  
 2)  Përvoja e punës: 
-  për nivelin V3 së paku një vit përvojë pune në profesion; 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 24.468,00 denarë 
  2.  V4 Bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike për të drejtën 

penale  
     Numri i realizuesve:     1  
                Vendi i punës: Bashkëpunëtor i ri  
 1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V4 me titull bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike të arritura 

së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar  
 Kushtet e posaçme: Shkencat juridike.  
 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin V4 me ose pa përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 23.106 denarë 
  3. G4 Referent i ri dorëzues   
 Numri i realizuesve:     1 
 Vendi i punës: Referent i ri  
 1) Kualifikimet profesionale: 
 Kushtet e posaçme: shkalla - VI e lartë ose shkalla IV – arsim i mesëm 

dhe provim të dhënë për vozitës të kategorisë “B”. 
 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin G4 me ose pa përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 15.234 denarë 
4. Prokuroria e lartë publike Shtip - gjithsej 1 (një) realizues       
      V3 Bashkëpunëtor Informaticient 
Numri i realizuesve:     1 
Vendi i punës: Bashkëpunëtor 
    1) Kualifikimet profesionale: 
- për nivelin V3 me titull këshilltar të arritura së paku 240 kredi sipas SETK ose 

shkallë të VII/1 të mbaruar. 
Kushtet e posaçme: Shkencat matematiko-natyrore ose shkencat teknike 

teknologjike – teknika kompjuterike dhe informatikë.  
 2)  Përvoja e punës: 
-  për nivelin V3 së paku një vit përvojë pune në profesion; 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 24.468,00 denarë 

5. Prokuroria publike themelore për ndjekje të krimit të organizuar dhe 
korrupsionit Shkup - gjithsej 1 (një) realizues 

G3 Referent në prokurorinë publike – Procesverbalist – kategoria e II  
Numri i realizuesve:     1 
Vendi i punës: Referent 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 Kushtet e posaçme: shkalla e VI arsim i lartë ose shkalla IV- arsim i 

mesëm profesional ose arsim në daktilografi klasa I, daktilografia 
kompjuterike  

 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin G3 me së paku një vit përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 16.445 denarë 
6. Prokuroria publike themelore Manastir – gjithsej 1 (një) realizues 
     V4 Bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike për të drejtën penale 
     Numri i realizuesve:     1 
     Vendi i punës: Bashkëpunëtor i ri 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V4 me titull bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike të arritura 

së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar  
 Kushtet e posaçme: Shkencat juridike.  
 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin V4 me ose pa përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 23.106 denarë 
7. Prokuroria publike themelore Prilep – gjithsej 2 (dy) realizues 
  V4 Bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike për të drejtën penale 
                 Numri i realizuesve:    2 
                 Vendi i punës: Bashkëpunëtor i ri 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V4 me titull bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike të arritura 

së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar  
 Kushtet e posaçme: Shkencat juridike.  
 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin V4 me ose pa përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 23.106 denarë 
8. Prokuroria publike themelore Gostivar - gjithsej 1 (një) realizues 
     V3 Bashkëpunëtor profesional në prokurorinë publike për të 

drejtë penale  
                 Numri i realizuesve:    1 
                Vendi i punës: Bashkëpunëtor 
   1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V3 me titull bashkëpunëtor të arritura së paku 240 kredi sipas 

SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar. 
 Kushtet e posaçme: Shkencat juridike me provim të dhënë të 

jurisprudencës. 
 2)  Përvoja e punës: 
 -  për nivelin V3 së paku një vit përvojë pune në profesion; 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 24.468,00 denarë 
9. Prokuroria publike themelore Sveti Nikole -  gjithsej 1 (një) realizues 
    V4 Bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike për të drejtën penale 
     Numri i realizuesve:     1 
     Vendi i punës: Bashkëpunëtor i ri 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V4 me titull bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike të arritura 

së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar  
 Kushtet e posaçme: Shkencat juridike.  
 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin V4 me ose pa përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 23.106 denarë 
10. Prokuroria publike themelore Shkup - gjithsej 17 (shtatëmbëdhjetë) 

realizues   
 1. V3 Bashkëpunëtor profesional në prokurorinë publike për të 

drejtë penale 
                 Numri i realizuesve:    1 
                Vendi i punës: Bashkëpunëtor 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V3 me titull bashkëpunëtor të arritura së paku 240 kredi sipas 

SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar. 
 Kushtet e posaçme: Shkencat juridike me provim të dhënë të 

jurisprudencës. 
 2)  Përvoja e punës: 
-  për nivelin V3 së paku një vit përvojë pune në profesion; 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 24.468,00 denarë 
2. V4 Bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike për të drejtën penale 
                 Numri i realizuesve:    9 
                 Vendi i punës: Bashkëpunëtor i ri 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V4 me titull bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike të arritura 

së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar  
 Kushtet e posaçme: Shkencat juridike.  
 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin V4 me ose pa përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 23.106 denarë 
     3.  G3 Referent në prokurorinë publike – Procesverbalist 
      Numri i realizuesve:    6 
      Vendi i punës: Referent 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 Kushtet e posaçme: shkalla e VI arsim i lartë ose shkalla IV- arsim i 

mesëm profesional ose arsim në daktilografi klasa I, daktilografia 
kompjuterike  

2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin G3 me së paku një vit përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 

 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 16.445 denarë  
 4. G4 Referent i ri për punë profesionale administrative  
      Numri i realizuesve:    1 
      Vendi i punës: Referent i ri 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 Kushtet e posaçme: shkalla - VI e lartë ose shkalla IV – arsim i mesëm. 
2)  Përvoja e punës: 
- për nivelin G4 me ose pa përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 15.234 denarë 
11. Prokuroria publike themelore Shtip - gjithsej 1 (një) realizues 
1.   V4 Bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike për të drejtën penale 
     Numri i realizuesve:     1 
     Vendi i punës: Bashkëpunëtor i ri 
 1) Kualifikimet profesionale: 
 - për nivelin V4 me titull bashkëpunëtor i ri në prokurorinë publike të arritura 

së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar  
 Kushtet e posaçme: Shkencat juridike.  
 2)  Përvoja e punës: 
 - për nivelin V4 me ose pa përvojë pune në profesion. 
 3) Kushtet për punë: 
 Orari i punës është 8 orë prej ora 07.30 deri në ora 15.30; 
 Ditët e punës: prej ditës së hënë deri ditën e premte; 
 Neto pagesa 23.106 denarë 
Kushtet e tjera që kërkohen për kryerje të punës për kandidatët e 

kategorisë V4 dhe V3 janë: 
 1)  Kompetencat e përgjithshme të punës për të gjitha nivelet - 

kategoria V, në pajtim me Kornizën e kompetencave të përgjithshme punuese për 
nëpunës administrativ: 

- Zgjidhje të problemeve dhe vendim për punë nga fusha e vet e veprimit; 
- Mësim dhe zhvillim; 
- Komunikim; 
- Realizim i rezultateve; 
- Punë me punë të tjera/ekipore; 
- Vetëdije strategjike; 
- Orientin ndaj klientëve/palëve të përfshira; dhe 
- Menaxhim financiar. 
 2) Kompetencat e posaçme të punës për të gjitha nivelet: 
 - njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, 
 - njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin 

Evropian (angleze, frënge, gjermane) përmes posedimit të certifikatës së njohur 
ndërkombëtare të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtare e Shoqatës ALTE 
të testatorëve evropian të 2 nivelit të CEFR, gjegjësisht  , IELST me 
maksimum 3 pikë, BULATS; ose Aptis; ose TOEFEL PBT së paku 400 pikë, 
TOEFEL CBT së paku 95 pikë ose TOEFEL IBT së paku 30 pikë ose DELF, 
TCF, TEF; ose Gete Certifikatë. 

- Kushtet tjera që kërkohen për kryerje të punës për kandidatët nga 
kategoria G3 dhe G4 janë: 

 1) Kompetencat e përgjithshme të punës për të gjitha nivelet - 
kategoria G, në pajtim me Kornizën e kompetencave të përgjithshme punuese për 
nëpunës administrativ: 

Mësim dhe zhvillim; 
Komunikim; 
Realizim i rezultateve; 
Punë me punë të tjera/ekipore; 
Orientin ndaj klientëve/palëve të përfshira dhe 
Menaxhim financiar.

 2)       
           - njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë, kompetenca të 

tjera të punës të përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës për vendin 
përkatës të punës,  

           -  njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në 
Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) përmes posedimit të certifikatës 
së njohur ndërkombëtare të dhënë nga testatori zyrtar evropian, anëtare e 
Shoqatës ALTE të testatorëve evropian të 1 nivelit të CEFR, gjegjësisht  
BULATS; ose TOEFEL PBT së paku 310 pikë, TOEFEL CBT së paku 35 pikë 
ose TOEFEL IBT së paku 10 pikë ose DELF, TCF, TEF; ose Gete Certifikatë. 

 Kandidatët të cilët paraqiten në shpallje, krahas kushteve të përgjithshme 
të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, duhet ti plotësojnë edhe kushtet e 
posaçme të parapara me nenin 11 dhe nenin 12 të Ligjit për shërbime të 
prokurorisë publike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/15). 

 Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë 
edhe dokumentet në vijim:  

-    Fletëparaqitje vet të nënshkruar dhe CV,  
-  Dëshmi për arsim të mbaruar përkatës (origjinal ose kopje të vërtetuar 

në noter), 
-  Dëshmi për përvojën e punës në profesion, 
- Dëshmi për kompetencat e posaçme të punës për të gjitha nivelet: 
- njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë dhe  
- njohje aktive të një prej tre gjuhëve më shpesh të përdorura në 

Bashkimin Evropian (angleze, frënge, gjermane) përmes posedimit të 
certifikatës së njohur ndërkombëtare të dhënë nga testatori zyrtar evropian, 
anëtare e Shoqatës ALTE të testatorëve evropian të 1 nivelit të CEFR, 
gjegjësisht  BULATS; ose TOEFEL PBT së paku 310 pikë, TOEFEL CBT 
së paku 35 pikë ose TOEFEL IBT së paku 10 pikë ose DELF, TCF, TEF; ose 
Gete Certifikatë. 

- Certifikatë se nuk i është shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë 
për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 

- Dëshmi për gjendjen e përgjithshme shëndetësore të dëshmuar me 
vërtetim nga mjeku,  

- Certifikatë të shtetësisë (kopje),  
- Kopje të lejes për vozitje (nëse kërkohet për vendin e punës)  
- Kopje të letërnjoftimit dhe 
në zarf të mbyllur me shenjë “PËR SHPALLJE-MOS HAP” të dorëzohen në 

arkivin e Prokurorisë publike të Republikës së Maqedonisë – Shkup ose përmes 
postës në adresën në vijim: 

Prokuroria publike e Republikës së Maqedonisë 
Kej Dimitar Vllahov nr. 23, Shkup, 

me shenjë për “shpallje publike nr. 1/2018". 
 Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve të jetë 5 (pesë) ditë pune, duke 

llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes (duke mos llogaritur ditën e vet 
publikimit). Fletëparaqitja e dorëzuar pas afatit, e pakompletuar dhe e 
parregulluar, nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana e Komisionit për punësim 
në prokurorinë publike. 

 Me kandidatët të cilët kanë dorëzuar fletëparaqitje të rregulluara të 
realizohet intervistë për të cilën do të informohen me shkrim. 

 Nëse në shpalljen publike janë paraqitur deri në 200 kandidatë për një 
vend pune zgjedhja të realizohet në afat prej 45 ditë, prej 201 deri në 500 
kandidatë për një vend pune zgjedhja të realizohet në afat prej 90 ditë dhe mbi 
500 kandidatë për një vend pune zgjedhja të realizohet në afat prej 120 ditë, pas 
kalimit të afatit për paraqitje. Kontakt telefoni 02 3298-288. 
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THIRRJE PUBLIKE  
PËR NDARJE TË KONCESIONEVE PËR HULUMTIME TË DETAJUARA GJEOLOGJIKE TË LËNDËVE TË PARA MINERALE 

1/2018 
 

Shkup, janar 2018  
 
Në bazë të nenit 28 paragrafi 1 e Ligjit për koncesione dhe të partneritetit publik dhe privat (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 dhe 215/15), nenit 10 
paragrafi 2 të Ligjit për Lëndët e para të mineraleve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16 dhe 189/16), 
Vendimit për fillim të procedurës për ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para minerale nr. 44-7302/1 të datës 28.11.2017 (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 177/2017), Komisioni për zbatim të procedurës për ndarje të koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para minerale publikon  

 
THIRRJE PUBLIKE 

PËR NDARJE TË KONCESIONEVE PËR HULUMTIME TË DETAJUARA GJEOLOGJIKE TË LËNDËVE TË PARA MINERALE 
1/2018 

 
1. Koncedent është Republika e Maqedonisë - Qeveria e 

Republikës së Maqedonisë. 
2. Lëndë e kësaj thirrje publike është ndarje të koncesioneve për 

hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para minerale të 
lokaliteteve nga Vendimi për fillim të procedurës për ndarje të 
koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para 
minerale nr. 44-7302/1 të datës 28.11.2017 (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 177/2017), edhe atë: 

- Lokaliteti “Samarnica” komuna e Prilepit dhe komuna e 
Dollnenit për lëndë të parë minerale – mermer dhe  

- Lokaliteti “Stari Prisad Stena” komuna e Prilepit për lëndë 
të parë minerale – mermer  

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

- dy vjet për gurë arkitektonik-zbukurues  
4. Të drejtë për pjesëmarrje në Thirrjen publike kanë të gjitha 

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

5. Në dokumentacionin tenderues janë të përmbajtura të dhëna në 
lidhje me lokalitetet për të cilat jepen koncesionet për hulumtime të 
detajuara gjeologjike, si dhe vlera e ofertës së projektit koncesionues i 
shprehur si shumë e vlerësuar fillestare e koncesionit dhe kushte që 
duhet të plotësohen nga ana e koncesionerit.  

6. Ofertuesit duhet domosdo përmes sistemit www.e-koncesii.mk 
të dorëzojnë dokumentacionin e skanuar në vijim për të dëshmuar 
kushtet personale, profesionale dhe financiare që duhet ti plotësojnë 
për pjesëmarrje në Thirrjen publike: 

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

regjistruar dhe gjendja aktuale nga Regjistri qendror i Republikës së 
Maqedonisë; 

- Për subjektet e huaj juridike: dokument nga organi kompetent 
– vërtetim se gjendet në regjistrin zyrtar tregtar që udhëhiqet nga ana e 
organit kompetent të shtetit ose vërtetim nga organi kompetent për 
certifikim që i plotëson kushtet të përcaktuara me ligj;  

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

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

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

3) Certifikatë për tatimet dhe kontributet e paguara 
- Për subjektet e vendit juridike: të dhënë nga Drejtoria për të hyra 

publike e Republikës së Maqedonisë; 
- Për subjektet e huaj juridike dokument të dhënë nga organi 

kompetent i shtetit prej nga vjen. 
4) Dokument se ndaj personit nuk ka procedurë se është në 

falimentim 
- Për subjektet e vendit juridike të dhënë nga Regjistri qendror i 

Republikës së Maqedonisë; 
- Për subjektet e huaj juridike të dhënë nga organi kompetent i 

shtetit prej nga vjen. 
5) Dokument se ndaj personit nuk ka procedurë se është në 

likuidim  
- Për subjektet e vendit juridike të dhënë nga Regjistri qendror i 

Republikës së Maqedonisë; 
- Për subjektet e huaj juridike të dhënë nga organi kompetent i 

shtetit prej nga vjen. 
6) Dokument se nuk i është shqiptuar dënim për vepër penale: 
- Për subjektet e vendit juridike të dhënë për vendin penal 

gjyqësor të dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë;  
- Për subjektet e huaj juridike të dhënë nga organi kompetent i 

shtetit prej nga vjen. 
7) Dokument se nuk i është shqiptuar dënim në procedurë 

kundërvajtje ndalesë për kryerje të detyrës profesionale: 
- Për subjektet e vendit juridike të dhënë nga Regjistri qendror i 

Republikës së Maqedonisë; 
- Për subjektet e huaj juridike të dhënë nga organi kompetent i 

shtetit prej nga vjen. 
8) Deklaratë të vërtetuar në noter nga personi përgjegjës se 

personi juridik ose anëtari i organit të tij për menaxhim ose organi 
mbikëqyrës nuk janë të dënuar me vendim të plotfuqishëm gjyqësor 

për veprat penale në vijim: korrupsion, mashtrim dhe larje parash; 
(ANEKS GJ) 

- Për ofertuesit e huaj është e nevojshme që deklarata e tillë të 
jetë e vërtetuar në noter, ose nga ndonjë organ tjetër derisa në shtetin 
prej nga vjen ekziston institucion i tillë që kryen vlerësimin e llojeve të 
tilla të deklaratave. 

  
9) Deklaratë, të vërtetuar në noter, se subjektit juridik duke 

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

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

        Vetëm ofertat e ofertuesve të cilët janë të vlerësuar si të aftë 
do të jenë lëndë e evoluimit. 

7. Ofertuesit domosdo përmes arkivit të Ministrisë së 
ekonomisë duhet të dorëzojnë Garancinë tenderuese në origjinal. 

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

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

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

 
11. Ofertat duhen të jenë me afat të vlefshëm për një vit duke 

filluar nga data e hapjes publike. 
Për të aplikuar në thirrjen publike, ofertuesi i interesuar është i 

obliguar që të paguajë mjete të pakthyeshme në shumë prej 6.000,00 
(gjashtëmijë) denarë, të skenojë fletëpagesën dhe ta postojë përmes 
sistemit në www.e-koncesii.mk. 

Pagesa duhet të bëhet në interes të Buxhetit të Republikës së 
Maqedonisë, me shenjë: për dokumentacion tenderues për ndarje të 
koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të 
para minerale sipas Vendimit për fillim të procedurës për ndarje të 
koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të 
para minerale nr. nr. 44-7302/1 të datës 28.11.2017 (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 177/2017):  

Llogaria trezore: 100000000063095 
Llogaria e pagesës: 840_____06163 
Shifra e të hyrave dhe programi: 724125-00 
Deponent: Banka popullore e Republikës së Maqedonisë  
Numri tatimor: 4030000392597 
 
Për ofertuesit e huaj: 
                             Ministria e ekonomisë 
Banka popullore e Republikës së Maqedonisë  
Bul. Kuzman Josifovski Pitu nr. 1 
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë 
SWIFT BIC: NBRM MK 2X 
IBAN: MK07 1007 0100 0028 009 
 
12. Ofertat dorëzohen përmes portalit www.e-koncesii.mk, 

gjegjësisht vetëm Dokumentacioni tenderues dorëzohet përmes 
arkivit të Ministrisë së ekonomisë. 

13. Afati për dorëzimin e ofertave është më së voni deri më 
02.02.2018 deri në ora 10.00. Do të shqyrtohen vetëm ofertat të 
dorëzuara përmes sistemit www.e-koncesii.mk dhe dokumentacioni 
tenderues i dorëzuar përmes arkivit të Ministrisë së ekonomisë. 

14. Oferta duhet të përmbajë gjërat në vijim: 
- Ofertë, 

- Garanci tenderuese dhe 
- Dokumente me të cilat dëshmohet plotësimi i kushteve 

personale, profesionale dhe financiare të ofertuesit, të theksuara në 
pikën 6 të kësaj thirrje publike. 

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

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

         Kushti për vlerësimin e ofertave është Garancia e rregulluar 
tenderuese. 

17. Ankandi publik përmes sistemit për ankand elektronik 
www.e-koncesii.mk, do të mbahet më 06.02.2017 prej ora 10:00. 

18. Obligimet e koncesionerit do të përcaktohen në Marrëveshjen 
për koncesion për hulumtime të detajuara gjeologjike. Koncesioneri 
është i obliguar që hulumtimet e detajuara gjeologjike ti kryejë në 
pajtim me ligjet dhe rregullat në fuqi të Republikës së Maqedonisë. 

19. Qeveria e Republikës së Maqedonisë: mund të kryejë 
ndryshim ose plotësim të dokumentacionit tenderues,  më së voni 15 
ditë para kalimit të afatit përfundimtar të dorëzimit të ofertave, të mos 
ndajë koncesionet ose plotësisht të ndërpresë procedurën.  

20. Mënyra e evaluimit të ofertave: 
Dorëzimi i ofertave bëhet përmes portalit www.e-koncesii.mk, 

gjegjësisht vetëm Garancia tenderuese dorëzohet përmes arkivit të 
Ministrisë së ekonomisë. 

Evaluimi bëhet për të gjitha ofertat të dorëzuara deri më 
02.02.2017 deri në ora 10:00.  

Evaluimi i ofertave do të realizohet në dy mënyra, edhe atë  
Në hapin e parë kontrollohet kompletimi dhe validiteti i 

Dokumentacionit të domosdoshëm.  
Nëse vërtetohet se dokumentacioni nuk është i kompletuar, 

oferta financiare nuk shqyrtohet dhe ofertuesit nuk do ti lejohet 
pjesëmarrje në ankandin elektronik.  

Në hapin e dytë, pas vërtetimit të kompletimit dhe validitetit të 
dokumentacionit nga ana e Komisionit, shqyrtohet oferta 
financiare dhe lejohet qasje në sistemin për pjesëmarrje në 
ankandin elektronik. Secili ofertues në sistem mund të sheh 
rangimin e tij aktual në relacion me ofertat financiare dhe mund të 
ofrojë në pajtim me rregullat e definuara të publikuara në sistemin 
www.e-koncesii.mk. 

Komisioni do të përpilojë Raport të evaluimit të ofertave, në të 
cilin do të përshkruhet procedura gjatë evaluimit, ankandi 
elektronik (ankandi), vërejtjet eventuale dhe arsyetimet e 
Komisionit.  

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

- publikimit të Thirrjes publike për ndarje të koncesioneve për 
hulumtime të detajuara gjeologjike të lëndëve të para minerale në 
lidhje me të dhënat, veprimet ose lëshimet për ndërmarrjen e 
veprimeve nga Thirrja publike; 

- evaluimi i ofertave, në lidhje me veprimet ose lëshim e 
ndërmarrjes së veprimeve në lidhje me dokumentacionin tenderues, 
gjegjësisht procedurën për evoluimin e ofertave dhe ankandit; 

- pranim të vendimit me të cilin vendoset për të drejtë 
individuale nga procedura për ndarje të koncesionit për hulumtim të 
detajuar gjeologjik të lëndëve të para minerale në lidhje me vërtetimin 
e aftësisë së paraqitjeve për pjesëmarrje ose evaluim të ofertave dhe 
vendimit dhe 

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

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

      
  Florent Çiçe tel: +389 2 3093 481 

         e-mail: florent.c@economy.gov.mk 
    
 Kika Shpritova tel: +389 2 3093 520 
     e-mail: kika.spritova@economy.gov.mk 

Komisioni për realizim të procedurës për ndarje të 
koncesioneve për hulumtime të detajuara gjeologjike për 

lëndët e para minera
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
 
Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16 dhe 142/16”) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të procedurës për punësim të nëpunësve administrativë („Gazeta Zyrtare 
e Republikës së Maqedonisë nr. 90/15”), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik  („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 27/14, 199/14 dhe 27/16”) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes publike të plotësimit të vendit 
të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për punësim, si dhe të formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik  (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 34/15”), Agjencia e Administratës publikon 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 01/2018 
     për punësimin e  3 nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Tetovës “për vendet e punës në vijim:  

 
1.  Bashkëpunëtor i ri për objektet 
kulturore, Njësia për kulturë dhe sport, 
Sektori për veprimtari publike 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 
punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, Shkencat e organizimit dhe menaxhimit 
(menaxhment), ose Shkenca e letërsisë -Albanologji ose Arti 
figurativ.  
-   me ose pa përvojë pune  
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të 
sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) përmes posedimit të 
certifikatës të pranuar ndërkombtarisht e të lëshuar nga testatorët 
oficialë evropianë, anëtarë të asociacionit ALTE të testatorëve 
evropianë të nivelit A2 të CEFR, përkatësisht KET, IELTS me 3 
pikë maksimum, BULATS, ose TOEFL PBT së paku 400 pikë, 
TOEFL CBT së paku 95 pikë, ose TOEFL IBT së paku 30 pikë, 
ose DELF, TCF, TEF ose certifikatë Gete. 
Njohja  gjuhës angleze mund të dëshmohet edhe me dorëzim të 
certifikatës së pranuar ndërkombëtarisht nga STANAG 6001 
standarde të NATO-s në nivelin përkatës, ku nëpunësit 
administrativë nga kategoria V duhet të posedojnë certifikatë me 
STANAG 1+1+1+1+ 
Orari i punës :  

- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
    Rroga neto: 20.977,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 
2. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri -
gjeodet, Njësia për planifikim urbanistik, 
Sektori për urbanizëm dhe menaxhim me 
tokën ndërtimore 

1 realizues(ë)

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 
punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, Gjeodezi.  
-   me ose pa përvojë pune  
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të 
sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) përmes posedimit të 
certifikatës të pranuar ndërkombtarisht e të lëshuar nga testatorët 
oficialë evropianë, anëtarë të asociacionit ALTE të testatorëve 
evropianë të nivelit A2 të CEFR, përkatësisht KET, IELTS me 3 
pikë maksimum, BULATS, ose TOEFL PBT së paku 400 pikë, 
TOEFL CBT së paku 95 pikë, ose TOEFL IBT së paku 30 pikë, 
ose DELF, TCF, TEF ose certifikatë Gete. 

Njohja  gjuhës angleze mund të dëshmohet edhe me dorëzim të 
certifikatës së pranuar ndërkombëtarisht nga STANAG 6001 
standarde të NATO-s në nivelin përkatës, ku nëpunësit 
administrativë nga kategoria V duhet të posedojnë certifikatë me 
STANAG 1+1+1+1+ 
Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
    Rroga neto: 20.977,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 
3. UPR0101V01000 Këshilltarë për
vlerësimin e patundshmërisë, Njësia për 
administrim me të hyrat, Sektori për çështje 
financiare 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 
punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 
për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer 
shkallës VII/1, Shkencat juridike ose Shkencat ekonomike ose  
shkencat  organizimit dhe menaxhimit (menaxhment).  
-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të 
sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) përmes posedimit të 

certifikatës të pranuar ndërkombtarisht e të lëshuar nga testatorët 
oficialë evropianë, anëtarë të asociacionit ALTE të testatorëve 
evropianë të nivelit A2 të CEFR, përkatësisht KET, IELTS me 3 
pikë maksimum, BULATS, ose TOEFL PBT së paku 400 pikë, 
TOEFL CBT së paku 95 pikë, ose TOEFL IBT së paku 30 pikë, 
ose DELF, TCF, TEF ose certifikatë Gete. 
Njohja  gjuhës angleze mund të dëshmohet edhe me dorëzim të 
certifikatës së pranuar ndërkombëtarisht nga STANAG 6001 
standarde të NATO-s në nivelin përkatës, ku nëpunësit 
administrativë nga kategoria V duhet të posedojnë certifikatë me 
STANAG 1+1+1+1+ 
Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
    Rroga neto: 26.977,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i 
plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike 
nëpërmjet profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të 
Agjencisë së Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit 
të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë 
e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga 
faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të 
jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e 
paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë 
së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e 
mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të 
nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 
15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një 
afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas 
mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet 
drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista 
realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – 
të.  
Faza e 4 – të: Testi i personalitetit realizohet në një afat prej 15 
ditësh pas mbarimit të fazës së 3 – të. 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 në lidhje me nenin 14 paragrafi 2 i Ligjit të Punës (Gazeta Zyrtare Nr. 167 / 15- tekst i 
konsoliduar), të nenit 142 të Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 23 / 2013, 
12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015, 25/2015 dhe 150/2015), ud i drejtori i IPKÇF “Veseli Cvetovi” – Dellçevë shpall: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim në një kohë të caktuar 

 

1. Edukator i fëmijëve prej 2-6 vjeç ............... 1 (një ) realizues 
 
- Profesor i diplomuar në edukimin parashkollor, mësues i diplomuar për fëmijët parashkollore dhe një mësues i diplomuar për 
arsimin parashkollor – janë të parapara 240 kredi sipas SETK ose një diplomë universitare ose VII / 1 shkallë ose të kanë të 
përfunduar arsimin përkatës të lartë për edukatorë 
- Licencë e vlefshme për edukatorë 
- Me ose pa përvojë pune 
- Orari i punës: 8 orë (7-15) 
- Koha javore e punës: 40 orë (nga e hëna deri të premten) 
- Paga bazë neto: 19,564,00 denarë. 
 
2. Përkëdhelës  ........................................... 1 (një) realizues 
 
- Të ketë të përfunduar katër vjet në arsimin e mesëm 
- Me ose pa përvojë pune 
- Licenca e vlefshme për përkëdhelës 
- Orari i punës: 8 orë (06-17) 
- Koha javore e punës: 40 orë (nga e hëna deri të premten) 
- Paga bazë neto: 14,762,00 denarë. 
 
3. Menaxhues të ngrohjeve – mjeshtër i përgjithshëm................ një (1) realizues 
 
- Të ketë të përfunduar arsimin III ose IV të vitit të mesme në inxhinieri mekanike (bravandreqës, turner, hidraulik) ose profesion 
elektro 
- Të ketë të leje të vozitjes të Kategorisë B 
- Me ose pa përvojë pune 
- Orari i punës: 8 orë (nga 6:00 deri në ora 14:00) 
- Koha javore e punës: 40 orë (hëna deri të premten) 
- Paga bazë neto: 12,648,00 denarë. 
4. Larëse – hekurosëse..................................... 1 (një) realizues  
 
- Arsimi fillor ose të mesëm 
- Me ose pa përvojë pune 
- Orari i punës: 8 orë ( nga 5:30 -17: 00) 
- Koha javore e punës: 40 orë (hëna deri të premten) 
- Paga bazë neto: 12,000,00 denarë. 
 
Përveç kushteve të mësipërme të veçanta aplikantët duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme të përcaktuara me ligj dhe 
aplikimi duhet të paraqesë: 
1. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë 
2. Duhet të ketë të ditur gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik 
3. Të jetë fizikisht dhe psiqikisht i shëndoshë 
4. Konfirmimi që nuk i është shqiptuar ndalim të kryerjes së profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
5. Konfirmimi se nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë është dënuar për një krim të dhunës në familje, 
heqjes së një të mitur, neglizhenca apo abuzimi i një të mituri apo incestit, një krim nga grupi i veprave penale kundër lirisë 
seksuale duke pasur parasysh sanksioni i vënë dhe në të cilën sipas ligjit përcaktuar sjelljen diskriminuese 
Dokumentet e nevojshme, kandidati duhet ti dorëzojnë: IPKÇF “Veseli Cvetovi” rr. "Svetozar Markoviq" Nr. 12 Dellçevë. 
Afati i fundit për dorëzimin e dokumenteve është 5 ditë pune nga data e publikimit të shpalljes, si dhe përzgjedhja e kandidatëve 
do të realizohet brenda 15 ditëve të punës pas afatit për aplikim. 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i parregulluar nuk do të merret parasysh gjatë shqyrtimit. 

IPKÇF “Veseli Cvetovi” Dellçevë 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 
130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 dhe 27/16) 
dhe pëlqimit nga MASH nr. 12-10910/3 të datës 12.12.2017 dhe vendimit për publikim të shpalljes nr. 03-901 të datës 29.12.2017 
SHFK “Bratstvo” – Shkup publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për plotësimin e vendeve të punës për vitin shkollor 2017/2018 

 
1. Një mësimdhënës të fizikës me fond javor prej 8 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni deri më 

31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 8.258,00  den. 
2. Një mësimdhënës të matematikës me fond javor prej 4 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni deri më 

31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 4.129,00 den.   
3. Një mësimdhënës të gjeografisë me fond javor prej 4 orëve mësimore për mësimin në gjuhën maqedonase, më së voni deri 

më 31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 4.129,00 den 
5. Një mësimdhënës të gjuhës franceze me fond javor prej 8 orëve mësimore për mësimin në gjuhën maqedonase, më së voni 

deri më 31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 8.258,00  den. 
6. Një mësimdhënës të arsimit teknik me fond javor prej 5 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni deri më 

31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 5.161,00 den. 
7. Një mësimdhënës të projekteve të arsimit me fond javor prej 2 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni 

deri më 31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 2.064,00 den. 
8. Një mësimdhënës të mësimit klasor me fond javor prej 20 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni deri më 

31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 20.644,00  den.  
9. Një psikolog me 40 orë pune në javë më së voni deri më 31.08.2018, me neto pagesë bazë prej 20.644,00 den. 
10. Një mësimdhënës të informatikës me fond javor prej 3 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni deri më 

31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 3.097,00 den. 
11. Një mësimdhënës të kimisë me fond javor prej 8 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni deri më 

31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 8.258,00  den. 
12. Një mësimdhënës të biologjisë me fond javor prej 10 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni deri më 

31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 10.322,00  den. 
13. Një mësimdhënës të shkencave natyrore me fond javor prej 6 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni deri 

më 31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 5.161,00  den. 
14. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me fond javor prej 12 orëve mësimore për mësimin në gjuhën maqedonase, më së voni 

deri më 31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 12.386,00  den. 
15. Një mësimdhënës të informatikës me fond javor prej 3 orëve mësimore për mësimin në gjuhën maqedonase, më së voni deri 

më 31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 3.097,00  den. 
16. Një mësimdhënës të mësimit klasor me fond javor prej 20 orëve mësimore për mësimin në gjuhën shqipe, më së voni deri në 

kthimin e mësimdhënësit që e zëvendëson, me neto pagesë bazë prej 20.644,00 den. 
17. Një mësimdhënës të mësimit klasor me fond javor prej 20 orëve mësimore për mësimin në gjuhën maqedonase, më së voni 

deri më 31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 20.644,00  den. 
18. Një mësimdhënës të mësimit klasor me fond javor prej 20 orëve mësimore për mësimin në gjuhën maqedonase, më së voni 

deri më 31.08.2018 me neto pagesë bazë prej 20.644,00  den. 
19. Një mësimdhënës të mësimit klasor me fond javor prej 20 orëve mësimore për mësimin në gjuhën maqedonase, më së voni 

deri në përfundimin e mandatit të drejtorit, me neto pagesë bazë prej 20.644,00  den. 
20. Një mësimdhënës të mësimit klasor me fond javor prej 20 orëve mësimore për mësimin në gjuhën maqedonase, më së voni 

deri në kthimin e mësimdhënësit që mungon me neto pagesë bazë prej 20.644,00  den. 
 
 Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme 
të parapara me nenin 77 dhe nenin 80 të Ligjit për arsim fillor, ndërsa kandidatët për plotësimin e vendit të punës – psikolog të 
dorëzojnë diplomë për Fakultet të mbaruar filozofik – psikologji.  
Orari i punës së psikologut është prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 08.00  deri në ora 16.00. 
Orari i punës së mësimdhënësve klasor është me dy ndërrime. Ndërrimi i parë fillon prej ora 08,00, ndërsa ndërrimi i dytë prej ora 
12.00.  
Orari i punës së mësimdhënësve të lëndëve është me dy ndërrime. Ndërrimi i parë fillon prej ora 08,00, ndërsa ndërrimi i dytë prej ora 
13,30. 
Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme të dorëzohen deri në SHFK “Bratstvo” – Shkup, në rr. “Moskovska” nr. 18. 
Të bashkëngjitur me fletëparaqitjen parashtrohen: Diploma për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në Noter, 
certifikata e shtetësisë dhe certifikata për privim të dhënë profesional në origjinal ose kopje të vërtetuar në Noter nëse kandidati e 
posedon. 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes, ndërsa zgjedhja do të bëhet në afat prej 20 ditëve të punës nga dita 
e kalimit të afatit për paraqitje. 
Për kandidatët të cilët aplikojnë për plotësimin vendeve të punës më 17.01.2018 me fillim në ora 9.00 do të organizohet testim për 
njohje të gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik dhe gjuhës shqipe dhe alfabetit të saj.  
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh.  
 

                                                                                                                  SHFK “Bratstvo” – Shkup   



19SPORT
Koha, e enjte 4 janar, 2018 

Shkup, 3 janar - Nderim Nexhipi
është emëruar drejtor sportiv i
skuadrës së Kukësit. Zyrtarizimi i
ish-futbollistit shkupjan është
bërë dje në lokalet e klubit nga
ana e kryetarit të klubit Safet Gji-
ci, derisa ky i fundit ka prezantuar
edhe trajnerin e ri Peter Pacult.
"Drejtor i ri i Kukësit do të jetë
Nderim Nexhipi, një emër i
njohur. Gjithashtu, edhe pozicioni
i tij nuk është pa rëndësi. Besoj që
mes trajnerit dhe drejtorit do të
jetë i suksesshëm ky bashkëpu-
nim. Nexhipi do të jetë dhe
përgjegjës për marrëdhëniet me
publikun në klub. Kemi pasur dikë
që vetëm ka afruar lojtarë, por na
duhet dhe dikush që te shesë loj-
tarë jashtë vendit”, u shpreh Gjici. 

Cekim, Nderim Nexhipi është
njohës i mirë i Kategorisë Supe-
riore dhe i futbollit shqiptar në
tërësi. Është aktivizuar për Partiza-
nin, duke qenë kapiten i këtij eki-

pi, ku edhe sot e kësaj dite është
idhulli i tifozërisë së kuqe. Vitin e
kaluar, në fazën e parë luajti për
Korabin në Superiore, ndërsa në
fazën e dytë kaloi te Drita e Gjila-
nit, ekip ku më parë ishte aktivi-
zuar edhe i ati, duke mbyllur me
futbollin e luajtur në Kosovë. Kul-
min e karrierës së tij Nderim
Nexhipi e pati te Herta Berlin dhe
Volfsburg në Bundesliga. Gjitha-
shtu është aktivizuar me tre ekipe

në kampionatin e Maqedonisë,
por edhe me përfaqësuesen e Ma-
qedonisë. Spikat dy herë aktivizimi
me Shkëndijën e Tetovës, por
gjithashtu Nexhipi ka luajtur edhe
në Vlorë me Flamurtarin.  Nuk
përfundon këtu karriera e Nexhi-
pit, pasi ai ka luajtur edhe në
Belgjikë me Lierse, në Azer-
bajxhan me Karabag dhe në Ru-
mani me Vaslui. Duke njohur
shumë gjuhë të huaj, kontakte në

shumë vende të Evropës dhe
njohës shumë i mirë futbollit rajo-
nal (Maqedoni, Kosovë dhe Sh-
qipëri), por duke zotëruar edhe një
agjenci të veten menaxhimi fut-
bollistësh, i jep përparësi në rolin
e ri të drejtorit të përgjithshëm.
Së fundmi, Nexhipi ishte opinioni-
st në "Supersport", në emisionin e
Vilma Mashës, “Gol pas Goli”, duke
komentuar me profesionalizëm
ndeshjet e Kategorisë Superiore.

Erjona Sulejmani, ish-bashkë-
shortja e futbollistit Blerim Xhe-
maili, përmes mediave sociale
është hakmarrë ndaj futbollistit,
duke thënë: “Bashkëshorti im nuk
ma hoqi dot kurrë mbiemrin tim.
Para se të më kritikojë duhet të
mbushë në mendjen e tij hapësirat
boshe të injorancës, sidomos ato
juridike. Sidoqoftë, isha unë ajo që
e lashë bashkëshortin dhe jo ai
mua. Me kurajë dhe dinjitet të cilin

nuk e kanë shumë gra, duke prefe-
ruar që të kem avantazhet e pasu-
risë  se sa të poshtërohem dhe të
pësoj dhunë psikologjike”, tha
Erjona Sulejmani. 

Kujtojmë, lajmi për ndarjen e
Blerim Xhemailit dhe Erjona Su-
lejmanit u publikua nga mediat
zvicerane dhe ato italiane. “Blick”
shkroi se avokatja italiane e Xhe-
mailit, Daniela Missaglia, ka njof-
tuar se klienti i saj ka nisur proce-

duarat e divorcit për shkak të një
krize që po kalonin në marrëdhë-
nien e tyre. “Xhemaili akuzon
gruan e tij për përdorimin pa kriter
të mbiemrit të tij, si pjesë e punës
së saj në modeling dhe prezantim.
Ai la të drejtën për të mbrojtur in-
tegritetin dhe privatësinë e tij”, u
tha në një deklaratë të lëshuar nga
avokatja. Në anën tjetër, Erjona
dha një intervistë, foli për
marrëdhënien me bashkëshortin

e saj, ndërsa u shpreh se futbolli-
stët nuk janë partnerë shumë të

përkushtuar dhe në seks nuk janë
shumë të mirë.

Shkup, 3 janar - Pas tri javë pu-
shim të merituar, nga e enjtja
trajneri Ardian Nuhiu do të bëjë
grumbullimin e parë të futbolli-
stëve, për të nisur përgatitjet e
fazës dimërore, të cilat pritet të
ngritin formën për sezonin pran-
veror. Bardhekaltërit në trr ditët
e parë kanë planifikuar të zhvil-
lojn stërvitje të lehta në stadium
të mbyllur, ndërsa nga dita e
hënë do të transferohen në sta-
diumin e lagjes Gjorçe Petrov,
për të zhvilluar stërvitje në bari
artificial. E gjithë kjo do të zgjatë

deri më 21 janar, që një ditë më
pas të shpërngulet për në Antali,

ku edhe do të zhvillojë fazën
kryesore të stërvitjeve. Deri më

tani është rezervuar kontrollue-
sja me ekipin e Karabagut, kam-
pionëve të Azerbajxhanit,
skuadër kjo edhe pjesëmarrëse e
grupeve të Ligës së Kampioneve
të Evropës, ndërsa pritet defino-
mi i datave edhe të së paku tri
ekipeve tjera, për të cilat do të
bëhet e ditur ditëve në vijim.
Ndërkohë, zyrtarisht nga klubi
është larguar kamerunasi Ema-
nuel Mbella, ndërsa gjatë ditëve
në vijim do të mësohen për afri-
met e reja apo largimet eventua-
le nga klubi. 

Shqipëria
kundër
Norvegjisë 
më 26 mars
Federata Shqiptare e Futbollit
dhe homologia e saj norvegjeze
kanë arritur akordin mes tyre për
të luajtur në fund të muajit mars
një ndeshje miqësore. Pikërisht
në datën 26 mars (ora mbetet
për tu konfirmuar ne ditët në
vijim) do të zhvillohet në “Elba-
san Arena” takimi miqësor mes
përfaqësueses së Shqipërisë dhe
asaj të Norvegjisë. Kështu, në
këtë mënyrë, kjo datë e lirë për
ndeshje miqësore do të shërbejë
si një tjetër test për ekipin e drej-
tuar nga trajneri i ekipit kombë-
tar, Kristian Panuçi.  Në përbal-
ljet e ekipit kombëtar,
ballafaqimi i parë kundër skua-
drës norvegjeze daton në vitin
1998 në Oslo përfunduar në ba-
razim 2-2, ndeshje e vlefshme
për eliminatoret e Euro 2000. Në
një bilanc të përgjithshëm, me
kombëtaren e Norvegjisë, Sh-
qipëria është ndeshur 4 herë, ku
ka fituar një herë (me gol të Sa-
lihit në Norvegji), ka barazuar 2
herë dhe është mundur një herë.
Tashmë pritet një tjetër përbal-
lje, por këtë radhë miqësore, e
cila do të jetë në funksion të traj-
nerit për kolaudimin e mëtej-
shëm të skuadrës. Miqësorja e
fundit e skuadrës shqiptare ishte
ajo e fituar në Antalia me 13 nën-
tor 2017, ndaj përfaqësueses së
Turqisë. Ndërkaq, në fund të ja-
narit, Shqipëria do të njohë edhe
kundërshtarët e saj në grup për
evenimentin e ri që nis në shta-
tor, "UEFA Nations League".

ERJONA SULEJMANI ZBULON TË VËRTETËN 

Isha unë ajo që e braktisa Blerimin

Faza e parë në Shkup, e dyta në Antali

Nexhipi, drejtor
sportiv i Kukësit

Nexhipi do të jetë
dhe përgjegjës për
marrëdhëniet me
publikun në klub.
Kemi pasur dikë që
vetëm ka afruar
lojtarë, por na duhet
dhe dikush që te
shesë lojtarë jashtë
vendit”, u shpreh
Gjici 
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THIRRJE PUBLIKE  
Për qira të hapësirës afariste për nevojat e BE projektit ROCK në të cilin merr pjesë Qyteti i Shkupit  

 
 
1. Lëndë e thirrjes publike  
1.1. Qyteti i Shkupit ka nevojë për pronë të patundshme – hapësirë 
afariste në Çarshinë e vjetër të Shkupit, që do ta marrë me qira për 
nevojat e projektit të Bashkimit Evropian”ROCK” në të cilin merr pjesë 
Qyteti i Shkupit, me kohëzgjatje deri më 31.3.2021 me mundësi për 
vazhdim, nën kushtet në vijim: 

- Hapësira afariste të gjendet në Çarshinë e vjetër të Shkupit në 
kufijtë e caktuar me Ligjin për shpallje të Çarshisë së vjetër të 
Shkupit për trashëgimi kulturore me rëndësi të posaçme 
(“Gazeta Zyrtare” e RM nr. 130/08 dhe 171/10).  

- Hapësira afariste do të jetë me sipërfaqe minimale prej 100 
m², të jetë i rinovuar, por autentik me vlera të ruajtura historike 
dhe kulturore.  

- Shuma maksimale e qirasë të jetë 610 denarë për m2 (në 
muaj), ndërsa do të paguhet në këste të barabarta mujore për 
kohëzgjatjen e projektit. 

1.2. Thirrja publike zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit. 
1.3. Procedura për qira të hapësirës afariste do të realizohet nga ana 
e Komisionit për realizim të procedurës për qira të hapësirës afariste i 
formuar nga ana e Kryetarit të Qytetit të Shkupit. 
1.4. Pas përfundimit të thirrjes publike Kryetari i Qytetit të Shkupit do 
të sjellë vendim për zgjedhje të qiradhënësit më të volitshëm dhe do të 
lidhë marrëveshje me qiradhënësin me ofertë më të volitshme.  
1.5. Thirrja publike do të konsiderohet si e suksesshme edhe në qoftë 
se vetëm një subjekt parashtron ofertë. 
 
2. Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike  
2.1. Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike për qira të hapësirës 
afariste kanë subjektet fizike dhe juridike, të cilët janë pronarë të 
hapësirës afariste të përcaktuar në pikën 1 të thirrjes publike. 
2.2. Personat nga pika 2.1 mund të parashtrojnë ofertë deri në arkivin e 
Qytetit të Shkupit çdo ditë pune në barakën 16, me seli në Bulevardin 
Ilinden numër 82 Shkup, Republika e Maqedonisë, me shenjë Komisioni 

për realizimin e procedurës për qira të hapësirës afariste sipas shpalljes 
publike nr. 08-43/2, më së voni deri më 18.01.2018. 
2.3. Ofertat të cilat do të parashtrohen pas kalimit ë afatit përfundimtar 
për parashtrim nga pika 2.2 hidhen si të vonuara dhe të njëjtat të 
pahapura do t’i kthehen dërguesit. 
2.4. Ofertat duhet të përmbajnë: 

) për subjektet juridike: 
-dëshmi (akt) të dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë 
për regjistrimin e bërë në regjistrin tregtar ose organ tjetër kompetent për 
regjistrim të subjekteve juridike; 
-dëshmi për obligime të paguara në lidhje me obligimet tatimore; 
- çmimi i ofruar për m2 dhe 
- listë pronësore në origjinal (jo më të vjetër se 6 muaj). 
b) për subjektet fizike: 
- dëshmi për obligime të paguara në lidhje me pagesat tatimore; 
- çmim të ofruar për m2 dhe 
- listë pronësore në origjinal (jo më të vjetër se 6 muaj). 
2.5. Të gjitha subjektet e interesuara, për më shumë informata mund të 
marrin në Sektorin për bashkëpunim ndërkombëtar dhe bashkëpunim 
dhe mbështetje të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve në Qytetin 
e Shkupit, Mario Ringov tel. 071/ 259- 255. 
 
 
3. Procedura në lidhje me thirrjen publike  
3.1. Komisioni në afat prej 3 ditëve të punës në bazë të ofertave të 
arritura do të realizojë zgjedhje të ofertës më të volitshme në pajtim me 
kushtet nga kjo thirrje publike. 
3.2. Komisioni në afat prej 5 ditëve të punës do të informojë subjektet për 
zgjedhjen e realizuar. 
3.3. Qyteti i Shkupit dhe ofertuesi më i volitshëm do të lidhin marrëveshje 
për qira në të cilin do të rregullojnë të drejtat dhe obligimet e ndërsjella të 
palëve të kontraktuara, në afat prej 8 ditëve, nga dita e sjelljes së 
vendimit për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm nga ana e Kryetarit të 
Qytetit të Shkupit. 

Në bazë të nenit 14 paragrafi 2, neni 22 paragrafi 1 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare e RM-së 
nr.167/2015-tekst i konsoliduar) dhe neni 142 paragrafi 1 nga Ligji për mbrojtje të fëmijëve (Gazeta zyrtare e RM-së 
nr.23/2013), Drejtori i IPKÇF "Nasha Idnina" Prilep shpall 

K O N K U R S 
për punësim për kohë të caktuar 

  

-Motër medicinale me arsim të mesëm një (1) realizuaes për kohë të caktuar 
Kushtet e domosdoshme 
-Motër medicinale me arsim të mesëm, motër medicinale e diplomuar/ teknik medicina, motër medicinale e 
diplomuar/ teknik medicina - me 180 kredi të arritura sipas SETK  ose shkallë të VI/1- kujdesin shëndetësor, 
sëmundje të fëmijëve me kujdes të fëmijës së sëmurë dhe të shëndoshë, etj 
-pa përvojë pune në profesionin e vet 
-licencë valide për bashkëpunëtorë pofesional 
Orari i punës është 40 orë në javë prej ora 7:30 deri 15:30. 
Pagesa neto bazë 17.972,00  denarë 
-Edukator për fëmijë prej moshës 2-6 vjet - tre(3) persona në kohë të caktuar 
-Kushtet e domosdoshme 
-Arsim të mesëm/të lartë profesor i diplomuar në arsimin parashkollor, edukatori i diplomuar për fëmijët 
parashkollor dhe pedagog i diplomuar për edukim parashkollor - me 240 kredi të arritura ose arsim të lartë të kryer 
shkalla VII/1 apo arsimi i mesëm përkatës për edukatorë 
-pa përvojë pune 
-licencë valide për edukator 
Orari i punës është 40 orë në javë, të cilët janë të ndara në 30 orë për punë drejtpërdrejtë me fëmijët, dhe koha e 
mbetur me aktivitete tjera, prej të hënës deri të premten; orari i punës përcaktohet shkallëzuar në kuadër të orarit të 
punës prej ora 6:30 deri 12:30. 
Neto pagesa bazë 19.574,00 denarë për arsim sipëror apo 18.383,00 për arsim të lartë. 
-Përkëdhelës – pesë (5) realizues për kohë të caktuar 
-Kushtet e domosdoshme 
-arsim të mesëm katërvjeçar 
-pa përvojë punë  
-licencë valide për përkëdhelës 
Orari i punës është 40 orë në javë, të cilët janë të ndara në 35 orë për punë drejtpërdrejtë me fëmijët, dhe koha e 
mbetur me aktivitete tjera, prej të hënës deri të premten; orari i punës përcaktohet shkallëzuar në kuadër të orarit të 
punës prej ora 9:30 deri 16:30. 
Neto pagesa bazë 14.772,00 denarë. 
-Enëlarëses - një (1) realizues për kohë të caktuar 
-Kushtet e domosdoshme 
-arsim të kryer fillor  
-pa përvojë pune 
Orari i punës është 40 orë në javë, prej të hëhës deri të premten prej ora 06:30 deri 14:00. 
Neto pagesa bazë 12.000,00 denarë. 
Përveç kushteve të parapara kandidatët duhet ti plotësojnë dhe kushtet e përgjithshme ligjore. 
Me lutje kandidatët duhet ti dorëzojnë: 
-Diplomë (Certifikatë), dëftesë për arsim të mbaruar përkatës (origjinal ose të notarizuar); 
-Certifikata e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë (jo më e vjetër se gjashtë muaj); 
-Certifikatë të lindjes  
-Certifikatë se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës.  
-Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm me çka është i dënuar për vepër penale për dhunë 
familjare, marrje të personit të mitur, moskujdese dhe keqtrajtim të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për 
vepër penale nga grupi i veprave kundër lirisë gjinore. 
Konkursi zgjatë pesë (5) ditë pune nga dita e publikimit. 
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afatë prej dyzet e pesë (45) ditë, pas skadimit të afatit për dorëzim. 
Dokumentacioni i kompletuar të dorëzohet në adrësën: IPKÇF "Nasha idnina"-Prilep, rr."Bidimazh" p.n- Prilep. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të arritura pas afatit nuk do të merren parasysh.  

IPKÇF "Nasha idnina"-Prilep 

  
KORRIGJIM 

 

I KONKURSIT PUBLIK PËR ZGJEDHJE TË SUBJEKTEVE JURIDIKE PËR 
MARRJE TË LICENCËS PËR QENDRA PËR PROVIM KUMANOVË, OHËR, 

TETOVË DHE SHTIP TË PUBLIKUAR NË “NOVA MAKEDONIJA” MË DATË 29 
DHJETOR 2017 DHE NË “KOHA” MË 29 DHJETOR  2017 

 

Bëhet korrigjim i Konkursit publik për zgjedhje të subjekteve juridike për marrje 
të licencës për qendra për provim Kumanovë, Ohër, Tetovë dhe Shtip të publikuar në 
“Nova Makedonija” më 29 dhjetor 2017 dhe në “Koha” më 29 dhjetor 2017. 

Në pjesën II paragrafi 2 pas fjalëve “vendeve për paraqitje në Ohër”, i shtohet 
edhe fjala “Strugë”. 

Në paragrafin 4 fjalët “vendet për paraqitje Sveti Nikole, Probishtip, Koçan, 
Dellçevë dhe Berovë” zëvendësohen me fjalët “vendet për paraqitje Shtip, Sveti Nikole, 
Probishtip, Koçan, Dellçevë, Berovë, Vinicë dhe Makedonska Kamenicë”.  

Në pjesën III fjalët “në afat prej 15 ditëve” zëvendësohen me fjalët “në afat prej 
25 ditëve”.  

 MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME  

Në bazë të nenit 135 paragrafi 1 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 35/2008; 103/2008; 26/2009; 83/2009; 
99/2009; 115/2010; 17/2011; 51/2011; 123/2012; 15/2013; 24/2013; 41/2014; 116/2014; 130/2014; 10/2015; 20/2015; 
98/2015; 145/2015;  154/2015, 30/2016, 120/2016 dhe 127/2016) dhe nenit 34 paragrafi 2 i Rregullores për kriteret dhe 
procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional, bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë 
të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 138/09, 140/09, 173/11, 194/11, 250/2013 dhe 
274/2013), rektori i Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup, me propozim të Dekanit të Fakultetit filologjik “Bllazhe 
Koneski” – Shkup, publikon 

 
K O N K U R S 

1. për zgjedhje të  
 një mësimdhënësi (në të gjitha titujt) në sferat mësimore-shkencore: 

- makedonistika; 
- fonetika; 
- fonologjia; 

 
 një mësimdhënësi (në të gjitha titujt) në sferat mësimore-shkencore: 

- histori të letërsisë së popujve roman (letërsia franceze dhe frankofone); 
- teoria e historisë dhe civilizimi (kulturat dhe civilizimet franceze dhe frankofone). 
 

 Kushtet: Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për 
arsim të lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-
profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë - doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup dhe aktet tjera të 
Universitetit. 
Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe: biografi të shkurtër, deklaratë për plotësimin e kushteve të 
përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës dhe certifikatë të shtetësisë.  
Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim të lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurat për zgjedhje 
në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë - doktorantë të Universitetit 
“Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.  
Orari i punës së mësimdhënësit është caktuar në pajtim me aktet e Fakultetit.  

 Konkursi zgjatë 8 ditë nga dita e publikimit. 
Dokumentet dorëzohen në Fakultetin filologjik “Bllazhe Koneski” në Shkup, rr. “Goce Dellçev” nr. 9A, 1000 Shkup. 

Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup 
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Ne gjithmonë flasim për shifra
marramendëse të shpenzimeve
në futboll, për rekorde të reja që
përmbysin vit pas viti njëri-tjetrin,
sa i takon çmimit të një transferi-
mi. Kështu ndodhi edhe verë e ka-
luar në merkaton e futbollit, me
kalimin e Nejmar nga Barcelona
te PSZH për 22 milionë euro,
shifër rekord. Disa trajnerë janë
të zotët të fitojnë trofe me më pak
shpenzime, disa të tjerë shquhen
për paratë e mëdha në dispozi-
cion, për të ribërë skuadra nga fil-
limi. Në ndonjë rast, kjo gjë nuk
rezulton efikase, ose e thënë më
mirë, kostoja e trofeut bëhet mjaft
e madhe. Prestigjiozja spanjolle,
“Marca”, përmes rubrikës së vet
“Marca Buzz”, ka hetuar dhe evi-
dentuar disa skuadra, që kanë

bërë shpenzime “shtazarake”,
sikurse e konsideron ajo, për
blerje të lojtarëve të ndryshëm.
“Ne duhet të kujtojmë se shumë
nga faji i dështimeve të shpenzi-
meve “shtazarake” bie mbi traj-
nerët, të cilët kërkojnë lojtarë të
caktuar. Në vitet e fundit, këta traj-
nerë janë zbrazësit më të mëdhenj
të portofolave të klubeve, që u
kanë besuar atyre drejtimin”, –
shkruan “Marca”, duke vijuar me
përcaktimet e mëposhtme.

1. Hoze Murinjo ka shpenzuar 903
milionë euro (për
blerje lojtarësh)
si trajner i këty-
re skuadrave:
Çellsi, Real Ma-
drid (interesant

fakti se nuk përkon me shpenzimet
më të mëdha: Ronaldo dhe Bejll)
dhe Interi 

2. Karlo Ançelotti
shpenzoi 881 mi-
lionë euro në
stolat drejtues të
Milanit, Çellsit,
PSZH dhe Real
Madrid

3. Roberto Mançi-
ni shpenzoi 667
milionë euro si
trajner i Interit,
Mançester Siti
dhe Gallatasaraj

4. Manuel Pelegrini shpenzoi 645
milionë euro në stolin e Villarreal,

Real Madrid,
Malaga dhe
Mançester Siti.

5. Sir Aleks Ferguson
shpenzoi 465 mi-
lionë euro në
stolin e Mançe-
ster Junajted 

6. Arsen Venger
është afër skocezit të mirënjohur,
por pas tij, me 428
milionë euro sh-
penzime për
blerje tek Arse-
nali, në 10 vite.
Dhe pastaj njerë-
zit thonë se francezi
është “trajner i lirë”, sa i takon
merkatos

Kurtinjo te
Barça,
marrëveshja
më pranë se
kurrë 
Transferimi i Filip Kutinjo te
Barcelona është më afër se
kurrë. Dëmtimi misterioz
para ndeshjes me Barnli ka
ndezur alarmin te tifozët e
Liverpulit, që e kanë kuptuar
këtë si një lloj sinjali për lar-
gimin e tij nga “Anfield” që
në merkaton e janarit. “El
Mundo Deportivo” shkruan
se klubi anglez tashmë
është i hapur për të nisur bi-
sedimet me katalanët, për
një shumë rreth 150 milionë
euro. Ndoshta nuk është ra-
stësi që braziliani nuk do të
grumbullohet as për nde-
shjen e fundjavës në Kupë
kundër Evertonit. Pasiguria
për të ardhmen e tij rritet
dita-ditës te Liverpuli, që
nëse do të dorëzohet në
fund, do të kryejë shitjen
më të shtrenjtë në historinë
e futbollit anglez. “The
Reds” e blenë brazilianin tek
Interi në vitin 2012 për
vetëm 13 milionë euro, ndër-
sa sot çmimi i kartonit të tij
është dhjetëfishuar. Një
tjetër detaj interesant është
fakti që si Barcelona dhe Ku-
tinjo kanë të njëjtin spon-
sor, "Nike". “Blaugranat” janë
gati të paguajnë menjëherë
110 milionë euro, ndërsa 40
milionë te tjera në forma të
ndryshme bonusesh.

Edhe pse kuqezinjtë shpen-
zuan miliona euro në merkato, se-
zonin 2017-2018 mbetet ende
zhgënjyes, sezon ku erdhi edhe
ndryshimi i trajnerëve, me Xhe-
naro Gattuso që zuri vendin e
Vinçenzo Montelas. Por me nisjen
e merkatos së janarit disa lojtarë

janë me valixhe gati, pasi konsi-
derohen si të pa përshtatshëm
për skemat e trajnerit të ri dhe
mund të largohen. 

Sipas “Corriere Della Sera”,
trajneri kërkon një skuadër me
një numër më të vogël lojtarësh
edhe pse kuqezinjtë do të luajnë

si në kampionat ashtu dhe në "Eu-
ropa League" dhe Kupën e Italisë.
Tri lojtarët që konsiderohen si të
panevojshëm janë Gustavo Go-
mez, Paletta dhe Hose Mauri, që
duket se do të largohen dhe drej-
tuesit kuqezinj janë në kërkim të
një sistemimi. Me arkëtimet që

do të dalin nga shitja e këtyre tre
apo më shumë lojtarëve, që nuk
janë më pjesë e projektit kuqezi,
mund të blihet një futbollist
tjetër, një kampion që mund të
ndihmojë skuadrën, për të qenë
një ekip më kualitativ në kampio-
nat.

Mesfushori kroat Marko Pjaca
do ta mbyllë sezonin 2017-2018 te
skuadra gjermane e Shalke 04. Me-
diat italiane bëjnë me dije se lojtari
22-vjeçar ka pranuar ofertën e klubit
gjerman, ku do të luajë në formë

huazimi deri në fund të këtij sezoni.
Edhe Marotta, pak ditë më parë, pat
konfirmuar se kjo lëvizje ishte e
mundshme, por duket se tashmë
gjithçka është e mbyllur. Lojtari
kërkon të luajë dhe skuadra gjerma-

ne ia ofron këtë mundësi. “Kam ne-
vojë të luaj dhe jo të qëndroj në stol”,
tha Pjaca, që për ta realizuar këtë ka
vendosur të ndryshojë fanellë. Nga
dita e sotme (enjte) ai do të jetë në
Gjermani me skuadrën e re.

Gomez, Paletta e Mauri, largimet e para të Milanit

Pjaca braktis Juventusin

6 trajnerët që për
10 vite shpenzuan

më shumë se 
500 mln euro

Prestigjiozja spanjolle, “Marca”, përmes rubrikës së vet “Marca Buzz”, ka hetuar dhe evidentuar disa
skuadra, që kanë bërë shpenzime “shtazarake”, sikurse e konsideron ajo, për blerje të lojtarëve të
ndryshëm
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Pasi festoi festat e fundvitit,
Barcelona iu rikthye punës pasdi-
ten e 2 janarit, në “Sant Joan”. Ky
ishte kontakti i parë me topin i Leo
Messit, Luis Suarez dhe Havier Ma-
skeranos, që nga fitorja (0-3) në
“Bernabeu”, që përfundoi vitin 2017
për katalanasit. Ata kanë pasur
lejet shtesë për shkak se kanë sh-
penzuar një pjesë të pushimeve të
tyre të Krishtlindjeve në Amerikën
e Jugut. Për dy sulmuesit më të
mirë në ekip (25 gola mes tyre në
La Liga) do të jetë jetike për të arri-
tur qëllimet. Që ta bëjnë këtë,
duhet të vazhdojnë të shënojnë si
deri më tani, deri në qershor. Në
kampionatin vendas, situata e Bar-
celonës është shumë e kënaqsh-
me: tani ka nëntë pikë përpara
vendit të dytë, Atletiko Madrid,

dhe 14 pikë distancë me Real Ma-
dridin. “Los Blancos” kanë një lojë
në dorë, me Leganes. Në Ligën e
Kampionëve ekziston një detyrim
për të përmirësuar performancat e
sezoneve të kaluara, të cilat nuk
kanë shkuar përtej çerekfinaleve.
Dhe në Kupë, ky janar do të tre-
gojë nëse katalanasit do të jenë në
gjendje të rivendosin titullin për
të katërtin vit radhazi. Nëse Messi
dhe Suarez premtojnë të jenë ven-
dimtar në pjesën e dytë të sezonit,
Maskerano shëtit me lamtumirën
dhe feston suksesin e Barçës, nëse
ka, që nga Kina. Ai ka një marrëve-
shje me Hebei Fortunes dhe do të
detyrojë drejtuesit katalanas të
nënshkruajnë me një qendërm-
brojtës, që mbulon vendin e lirë të

tij. Në klub, debati mes përparimit
të ardhjes së Jerry Mina, i para-
shikuar në parim për verë, ose ba-
stit për një lojtar veteran, është
ende i hapur. Mjafton që largimi i
argjentinasit të jetë i vetmi në këtë
dimër. Arda Turan, gjithashtu, i ka
të numëruara orët. Të gjitha këto
variabla shkojnë paralelisht me
përpjekjen e ethshme për të nën-
shkruar me Filip Kutinjo, i cili, pa-
varësisht se nuk është në gjendje
të luajë në Çampions, mbetet ende
prioritet për të mënjanuar “famul-
linë”, përtej rikuperimit të shpejtë
të Dembele. Liverpuli e di se nuk
do të jetë në gjendje ta mbajë bra-
zilianin për shumë kohë. Më
shumë se 120 milionë euro do t’u
nevojiten katalanasve për ta

përmbyllur këtë nënshkrim. Presi-
denti Bartomeu, gjithashtu, do të
ketë punë për të rinovuar me Sergji
Roberto dhe Pike, si dhe për të
mbrojtur Umtiti, klauzola e të cilit
është nën performancën e tij.
DEKALOGU I BARÇËS
1. Transferimet e dimrit: kjo është

gjëja e parë që Barcelona
duhet ta zgjidhë.

2. Mbyllja e operacionit “Masche-
rano”, me argjentinasin që dë-
shiron të shkojë në Kinë. Arda
Turan nuk llogaritet. 

3. Liga e Kampionëve: Barça nuk i
kalon çerekfinalet që nga se-
zoni 2014-2015

4. Rinovimet: Roberto dhe Pike
kërkojnë një kthesë në këtë
drejtim

5. Armor për Umtiti: klauzola e tij
e përfundimit të kontratës ak-
tuale është 60 milionë euro

6. Përfitimi nga avantazh në La
Liga: nëntë pikë avancë nga
vendi i dytë i renditjes

7. Për të kompletuar Bordin e
Drejtorëve: Bartomeu ka ven-
de të lira për të mbuluar

8. Robert Fernandez: e përfundon
kontratën më 30 qershor

9. Të jetosh në “Procés”: Barça
duhet të merret me të gjitha
temat

10. “Camp Nou”: pjesëmarrja më
e ulët e dekadës

Babagjyshi i Vitit të Ri i ka
bërë një dhuratë vërtet të çmuar
futbollistit të Prestonit, në Çam-
pionship, Kevin O’Konnor. 22-
vjeçari, i cili verën e kaluar firmo-
si për skuadrën e tij të re, sapo
ishte kthyer në Irlandë për të ka-
luar disa ditë më familjen e tij,
kur fati i trokiti të derë. Ai kishte
blerë një biletë, e cila rezultoi fi-
tuese e “jackpot”-it të Lotarisë
Kombëtare të Irlandës. E pabe-

sueshme, por vërtetë! O’Konor
dhe mamaja e tij Breda tërhoqën
çekun 1 milionësh në zyrat qen-
drore të Lotarisë në kryeqytetin
Dublin. “Pas disa kërkimeve, u
dërgova foton e biletës sime, por
kurrë nuk do ta kisha besuar që
ishte bileta fituese e një çmimi 1
milion sterlina” – deklaroi O’Ko-
nor, i cili ka qenë gjithashtu pjesë
e përfaqësueses së 21-vjeçarëve të
Republikës së Irlandës.

Shpallet fajtor
mbrojtësi 
i Liverpulit
Futbollisti i Liverpulit, Jon Flana-
gan, është shpallur fajtor sepse
ka rrahur të dashurën e tij.
Mbrojtësi 25-vjeçar u konside-
ruar fajtor për dhunën e ush-
truar nga Raçael Vall. Ngjarja
ndodhi në orën 03:20, më 22
dhjetor, në rrugën “Duke”, në
qendër të Liverpulit. Dënimi kar-
shi tij do të jepet në fund të këtij
muaji. Lojtari i lindur në Liverpul
ka luajtur më shumë se 50 nde-
shje me skuadrën e parë, ku de-
butoi kur ishte 18 vjeç. Gjykata
ka parë disa pamje filmike ku i
ka dhënë të drejtë denoncimit
të së dashurës së tij, pasi Flana-
gan e ka shkelmuar atë në mes
të rrugës. Çifti ka qenë i lidhur
prej 18 muajsh, por menjëherë
pas sherrit është ndarë. Kjo ishte
hera e parë që Fla nagan kishte
ushtuar dhunë, por mjafton për
t’u dënuar nga gjy kata. Për më
shumë, ai dhe e das hura Vall
ishin nën efektin e alkoolit.

Majk Tajson nuk ndal së habi-
turi. Në moshën 51-vjeçare, ish-
kampioni i botës në peshat e rën-
da në boks, ka vendosur që të

prodhojë marihuanë në Kaliforni.
Nga 1 janari i këtij viti, në shtetin e
Kalifornisë është bërë legale të
shesësh marihuanë për qëllime

mjekësore. Ka qenë ky rezultat i
një referendum në legalizimin e
kanabisit, që u zhvillua më 8 nën-
tor 2016. Nga 1 janari, radha e per-
sonave që duan të nisin këtë biz-
nes të ri është e gjatë, persona që
duan të blejnë marihuanë njësoj
sikur të ishin biskota. Duke parë
këtë ndryshim të madh, Tajson
nuk ka humbur kohë, por ka ven-
dosur të hapë një fermë në zonën
e "Death Valley" (40 hektarë). Në
fermë do të ndërtohet edhe një
shkollë që t’u mësojë punëtorëve
dhe kultivuesve se si të marrin
maksimumin e prodhimit.

Futbollisti fiton 1 milion sterlina në lotari

Tajson, kultivues i marihuanës në Kaliforni

Tatuazhet e
Ramos, numrat
e jetës së tij
Tatuazh, apo një lojë me num-
ra? E vërteta është se mbrojtë-
si i Real Madridit ka shkruar
disa shifra në gishtat e dorës
së tij, çka ka shkaktuar një
numër teorish, se çfarë do të
thotë. Sergjo Ramos ka zbu-
luar një tatuazh krejt të ri, me
katër numra të kuq në gishtat
e tij. Mbrojtësi spanjoll përdo-
ri "Tëitter" për ta treguar dhe
zbuluar domethënien. “Num-
rat e jetës sime,
në ngjyrë të
pastër.
Çfarë do
të thotë?”,
shkroi Ra-
mos. “Sun-
Sport: ka
mundur të zbulojë
të gjitha lidhjet me numrat
më të rëndësishëm për kapite-
nin e Real Madridit. Çdo tifoz i
vërtetë i Real Madridit do të
donte të dinte se çfarë do të
thotë numri 90+ në gishtin e
mesit. Bëhet fjalë për minutën
kur ai shënoi golin e barazimit
të famshëm në finalen e Ligës
së Kampionëve, kundër Atle-
tikos, e cila u kthye në kohën
shtesë në një fitore 4-1 dhe
“Decima”. Numrat 35 dhe 32
korrespondojnë me numrat e
fanellës që ka pasur Ramos në
skuadrat ku ka luajtur, fillimi-
sht te Sevilja e pastaj në “Ber-
nabeu”. Nuk ishte e lehtë të
deshifrohej numri 19 në ta-
tuazh. Ramos ka nënshkruar
për Real Madrid kur ishte 19
vjeç, por ai gjithashtu kishte
veshur fanellën me këtë
numër në debutimin e tij si
lojtar i kombëtares së Spanjës
kundër Kinës. 

Dekalogu i Barcelonës 
për sukses në vitin 2018

Në kampionatin
vendas, situata e
Barcelonës është
shumë e kënaqshme,
ka ka nëntë pikë më
shumë se Atletiko, në
Ligën e Kampionëve
ekziston një detyrim
për të përmirësuar
performancat e
sezoneve të kaluara
dhe në Kupë, ky janar
do të tregojë nëse
katalanasit do të jenë
në gjendje të
rivendosin titullin për
të katërtin vit radhazi
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ZGJIDHJET: K, B, DUNE, ERGO, IMZOT, IBRI, RADHA, OHRI, YDH, M, E, PSIKO, LAKONIK, AL, MBI 

VDEKJEN, AD, ENSARIU, SAP, SE, ABS, A, SFILATAT, NGET, IMOLA.

Mensur
Mamuti

FILM ME AKTORIN 
NË FOTO 

“... NJË DITË”
----------------------------

AKTORI YNË
NË FOTO

K
KRAHINË E LASHTË 

GREKE (TEBA)
---------------------------

COFI B

ROK BEND 
DANEZ

PRANDAJ (LAT.)
“COGITO ... SUM”

----------------------------
EMËR ME TË CILIN 
SHËRBYESI THË-
RRISTE TË ZOTIN

I

LUMË 
NË KOSOVË

VARGU,
RENDI

----------------------------
QYTET 

NË MAQEDONI

O PJESA KRYESORE 
E NJË LIMANI

Y. DH.
----------------------------

ELEMENTI MË 
I VOGËL I NJË 

FOTOGRAFIE (PX)

METRI
------------------------------

NJERINGRËNËS

QYTETI
I LINDJES

SË AKTORIT 
NË FOTO E

KËNGËTARJA 
KOSOVARE, 

BARAKU
KILO
VOLT

KËNGË 
SOLEMNE

FILM I ALFRED 
HIÇKOKUT

----------------------------
GRUAJA E 

RONALD REGANIT

QË FLET SHKURT 
E PRERË

----------------------------
FILM ME AKTORIN 

NË FOTO 
“NGADHNJIM ...”

ALUMINI
---------------------------
NJË NGA MUZAT 

E GREQISË 
SË LASHTË

M MJESHTËR
ZANATI

ADEM
DEMAÇI

BASHKËLUFT. I PRO-
FETIT MUHAMED, 
NUMAN (HARITHI)
----------------------------

PËREMËR 
PYETËS

TRA MBAJTËS 
I TAVANIT

SELENI
-----------------------------

FITNETE
TUDA

ANTI-LOCK 
BRAKING 
SYSTEM

------------------------------
AMERICIUMI

AUSTRIA
PARADAT 
E MODËS

-----------------------------
GRAMI

NGUC
QYTET

NË ITALI
(FORMULA 1)

DASHI 21. mars - 20. prill
Merkuri do iu ndihmoje te largoni rutinën nga jeta juaj ne

çift gjate kësaj dite. Duhet te shtoni edhe pak dozat e imagjinatës ne
mënyrë qe atmosfera te ngrohet. Beqaret nuk do kenë dashuri me
shikim te pare as sot dhe kjo do i zhgënjejë paksa. Ne planin finan-
ciar nuk duhet ta humbni optimizmin edhe sikur te përballeni me vë-
shtirësi. Me durim gjithçka mund te zgjidhet.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dite shume e paqëndrueshme kjo e sotmja për ata qe

janë ne një lidhje. Nuk do keni një komunikim te mire me partne-
rin dhe kjo mund te sjelle goxha probleme. Beqaret nuk do e
kërkojnë me ngulm princin e kaltër, por ne fakt për ta do ndodhe
diçka e mrekullueshme dhe e papritur. Financat do përmirësohen
ndjeshëm fale një lotarie qe mund te fitoni.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Tregohuni gjithë kohës te disponueshem për partnerin

tuaj sot dhe jepini atij ndihmën e duhur nëse do ua kërkojë. Toleran-
ca gjithashtu do ishte një virtyt i çmuar. Beqaret nga ana tjetër
mund te fillojnë dashuri pasionante me disa persona qe i kane
njohur qe ne fëmijëri. Me financat duhet te tregoheni shume te ma-
tur. Edhe shpenzimet e nevojshme duhet t’i kryeni me kujdes.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Nëse kohet e fundit e keni neglizhuar partnerin tuaj, sot

duhet te kujdeseni me tepër për te dhe t’ia plotësoni dëshirat. Ka
disa persona te jashtme qe po presin rastin t’ua rrëmbejnë, kësh-
tu mos ua plotësoni dëshirat. Beqaret do jene një dite shume te
zakonshme. Ne planin financiar situata do vazhdoje te mbetet e
njëjte, por te paktën probleme nuk do ketë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Duhet me patjetër t’i sqaroni mosmarrëveshjet qe keni

pasur ne jetën tuaj ne çift sot dhe te filloni te bëni plane për te
ardhmen. Nëse lini gjithçka pas dore do jete tepër vone. Për beqa-
ret do jete dite e nxehte dhe e mbushur me emocione. Ëndrrat
tuaja do fillojnë te realizohen një nga një. Situata financiare do
jete mjaft pështjelluese, prandaj kujdes me shpenzimet.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Asgjë nuk do shkoje sipas parashikimeve tuaja gjate kë-

saj dite ne jetën tuaj ne çift, prandaj bëni shume kujdes me ato qe do
thoni. Partneri nuk do jete me humor te more dhe do i ngelet qejfi
shpejt. Beqaret do kenë prioritete te tjera te cilat nuk lidhen me da-
shurinë. Situata financiare do jete shume shqetësuese dhe proble-
matike. Kërkoni ndihme!

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Do vendosni njëfarë distance me partnerin tuaj gjate

kësaj dite dhe ambienti ne çift do filloje te ftohet. Yjet këshil-
lojnë te mos e lëshoni veten dhe t’ia lini kohës gjithçka sepse nuk
do arrinit te ruanit lidhjen e krijuar prej kohesh. Beqaret duhet te
tregohen paksa te rezervuar me personat qe do takojnë. Financat
do mbrohen gjate gjithë kohës nga planetët.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta juaj sentimentale do jete shume me e bukur sesa ju

e kishit menduar. Do arrini t’i shprehni me lirshëm ndjenjat dhe do
jeni gati te përjetoni eksperienca te reja me partnerin. Beqaret
duhet te tregohen me te arsyeshëm dhe jo t’i jepen te parit qe do
iu dale përpara. Te ardhurat do fillojnë pak nga pak te stabili-
zohen. Edhe ne këtë plan do ndiheni me te qete.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do keni konflikte te shumta me partnerin tuaj gjate

kësaj dite dhe nuk do arrini dot te flisni qetësisht me te. Gjithse-
si yjet këshillojnë te mos dorëzoheni deri ne minutën e fundit. Be-
qaret do jene me humor te mire dhe do tregohen me te hapur ndaj
takimeve. Financat do jene paksa te ndërlikuara, por me ndihmën
e miqve mund t’ia dilni mbanë ta stabilizoni situatën.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Një klime e ngrohte bashkëpunimi do mbizotërojë gja-

te gjithë kësaj dite ne jetën tuaj ne çift. Se bashku me partnerin do
thurni edhe plane për te ardhmen. Beqaret nga ana tjetër do kenë
një dite plot e përplot me takime interesante. Mendohuni mire
qete bëni zgjedhjen e duhur. Financat do jene paksa delikate sepse
do iu duhet te kryeni shpenzime te mëdha, por te domosdoshme.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Partneri do ketë shume angazhime gjate kësaj dite dhe

nuk do mund t’iu kushtoje dot aq koha sa dëshironi. Mundohuni
te tregoheni me te kuptueshëm dhe te mos i mbani atij mëri. Be-
qaret duhet t’i shprehin pëlqimet dhe jo te mbyllen ne vetvete. Ne
planin financiar mund t’ia lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim
me tepër tani qe situata është me e qëndrueshme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Çdo gjë do shkoje me se miri ndermja jush dhe atij qe

keni ne krah gjate kësaj dite, madje do i zgjidhni me shume qetë-
si problemet qe keni pasur. Nuk do ngurroni as te kërkoni falje
nëse e keni pasur ju gabimin. Beqaret duhet ta lënë veten te lire dhe
te mos bëjnë çmenduri për te gjetur princin e kaltër. Ne planin fi-
nanciar do jeni te detyruar te merrni disa masa strikte.

MUKADES
HAXHIALILI 

Ishe e veçantë dhe për ne ishe gjithçka, teze, nënë, mësuese, vjehrrë
dhe gjyshe shembullore.

Dashurinë që na dhe sakrificën dhe përkushtimin që bëre s'e
harrojmë dot, prandaj edhe të kujtojmë me mall.

Leonardi, Ylli, Rudina dhe Yllza, Edona, Elioni, Leona, Bardha, Lutfiu
dhe Lisi që s'të njohën dot."

SOT MBUSHEN PLOT 6 VJET QË U NDAVE
PËRGJITHMONË PREJ NESH.

ZEQIR 
AGODINI – SELIMI

04.01 2017-04.01.2018

I përjetshëm qoftë kujtimi për ty!

Të përkujtojnë bashkëshortja Fetija, djali Dashmiri, reja Zina nipi
Ariani,  mbesa Arieta dhe vajzat Dashurija dhe Bukurija me
bashkëshortin Adnanin dhe fëmijët Vetonin dhe Armendin.

U BË NJË VIT PA BABIN DHE GJYSHIN TONË 
TË DASHUR
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46 BC - Titus Labienus mund Jul
Cezarin në Betejën e Ruspinës.

1493 - Kolombo largohet nga bota
e re për tu kthyer nga lundrimi i tij i
parë.

1642 - Mbreti Çarls I me 400 ush-
tarë sulmon Parlamentin anglez.

1717 - Holanda, Anglia dhe Franca
nënshkruajnë Aleancë Tripalëshe.

1754 - Themelohet Universiteti i
Kolumbisë.

1762 - Anglia i shpall luftë Spanjës
dhe Napolit.

1847 - Samuel Colt shet revolverin
e tij të parë Qeverisë amerikane.

1894 - Franca ratifikon Aleancë dy-
palëshe me Rusinë.

1926 - Teodoros Pangalos jep
dorëheqje si diktator grek.

1948 - Burma shpall pavarësinë
nga Britania e Madhe.

1951 - Gjatl konfliktit korean, forcat
kineze okupojnë Seulin.

1969 - Franca fillon embargon e
armëve kundër Izraelit.

2010 - Zyrtarisht hapet ndërtesa
më e lartë në botë Burj Khalifa, në
Dubai.

MARTESA
Burri është duke shikuar televizor
dhe bërtet:
- Thuaj JOOO, çfarë po bën, budalla!
Gruaja e dëgjon dhe e pyet: Çfarë ke
që bërtet?
- Asgjë, isha duke shikuar videon e
martesës.

Dashuritë janë si perandoritë, kur
ideja mbi të cilën ato janë ngritur

shembet, edhe ato zbehen dhe 
zhduken. (Milan Kundera)

Kangurët për herë të parë u para-
qitën në kontinentin e
Australisë. Në fil-
lim u quajt Kan-
guru, që në
gjuhën e vjetër
australiane i bie
si kafshë kërcim-
tare. Sot, kemi kan-
gurë në vende të ndryshme të botës.

Akademia e parë në botë ishte ajo e
Platonit. Nxënës i tij ishte Aristoteli, i
cili më vonë u bë
mësues dhe
shkencëtar. Pla-
toni e themeloi
Akademinë në
vitin 387 p.e.s. Në
hyrje të kësaj Aka-
demie shkruhet: “Asku-
sh mos të hyjë në Akademi, nëse nuk
di gjeometri”.
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Ekspertët parashikojnë se bota mund tëmbetet pa çokollatë brenda 40 viteve, sepselulet e kakaos po kanë probleme të mbijetojnënë klimat e ngrohta. Pemët e kakaos mund tërriten vetëm brenda 20 gradëve në veri dhe nëjug të Ekuatorit - dhe rriten vetëm në lagështitë madhe. Por një rritje e temperaturës prejvetëm 2.1 gradëve Celsius përgjatë 30 vjetëve tëardhshme që mund të shkaktohet nga ngrohjaglobale mund të jetë shkas i ‘vrasjes’ së këtyrepemëve - dhe industria e çokollatës mund tëshuhet! Rritja e merkurit bën që të shtrydhetmë shumë ujë nga pemët dhe toka, ndërsashkencëtarët besojnë se shiu nuk do të mjaf-tojë që ta kompensojë këtë humbje të lagësh-tisë te pemët e kakaos.

Ja lloji i
celularit që
i trembet
policia…
Kompania britanike Zanco ka
prezantuar një model të ri të
telefonit celular, i cili është më
i vogël se sa një kartë krediti.
Pajisja punon në rrjetin 2G,
peshon 13 gramë, është 46.7
mm i gjatë dhe 21 mm i gjerë.
Ekrani i tij është kaq i vogël, sa
vetëm numri që ju merr është
i dukshëm. Ka një bateri prej
200 mAh që zgjat tre ditë ose
180 minuta kohë bisede, dhe
ngarkohet nëpërmjet një mik-
ro USB. Zanco Tiny t1, i cili
ende nuk ka dalë në shitje,
përveç thirrjeve, të jep
mundësinë e dërgimit të me-
sazheve. Policia tashmë ka sh-
prehur frikën se ky telefon do
të jetë shumë popullor në
burgje për shkak të lehtësisë
së kontrabandës dhe aftësisë
për t’u fshehur lehtë.
Megjithëse trendi global
është drejt telefonave të
mëdhenj, disa kompani me
sukses vazhdojnë të
prodhojnë telefona të vegjël
dhe të lehtë për t’u përdorur, si
ato në treg që nuk ndjekin zh-
villimet teknologjike.

Një çift më diferencë moshe prej 42 vitesh
nuk është lejuar të martohet nga Bashkia e
Canyon-sir-Mer, në Alpet franceze të Primorës.
Dasma u shty ndërsa kërkesa iu dërgua
gjykatës, sipas gazetës franceze "Nis-Maten".
Zyrtari mori këtë vendim për shkak të dife-

rencës së madhe në moshë midis dy të da-
shuruarve, duke ngjallur dyshime rreth sinqe-
ritetit e qëllimeve të tyre martesore. Jean-
Claude (80 vjeç) dhe Debora (38 vjeç) kanë
qenë të dashur për rreth 2 vite, por duhet të
presin derisa gjykata të lejojë martesës e tyre.

Një xhami në Amerikë
ka ndjekur rrugën e më-
shirës gjatë festave dhe ka
ndihmuar me pagesë perso-
nin që vandalizoi vendin e
tyre të adhurimit, duke viza-
tuar një svastikë në derë.
Xhamia Masjid Al Salam në
Fort Smith, Alabama,
mblodhi rreth 1,700 dollarë
për të paguar gjobat e per-
sonit që kishte vizatuar sim-
bole të urretjes gjatë muajit
tetor të vitit 2016, shkruan
“NBC”. Ambraham Davis ish-
te dënuar për vandalizëm
dhe duhet të paguante një
gjobë të majme. “Ne kemi
dëgjuar se ai kishte proble-
me financiare”, tha Louay
Nassri, presidenti i Al Salam,
për NBC. “Nëse ne nuk ja pa-

guajmë gjobën, ai detyrohet
të mbajë gjashtë vite burg,
prandaj ne nuk duam që të
ndodhë kjo.” Davis u dënua

për krim në vitin 2016, pasi
ai është parë duke vandali-
zuar xhaminë përmes ka-
merave të sigurisë.

Bota mund të mbetet 
pa çokollatë brenda 40 vjetëve

Xhamia paguan gjobat e njeriut
që vandalizoi hyrjen e saj

Kishin 42 vite diferencë, 
çifti nuk lejohet të martohet
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