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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 22 shkurt - Maqedonia renditet ndër
dhjetët shtetet e para në botë për nga numri i
madh i popullatës që jetojnë jashtë saj. Sipas
analizës së Qendrës "Per Vju" të bazuar në sta-
tistikën e Kombeve të Bashkuara për vitin 2015,
në Maqedoni - 21 për qind e popullatës apo 510
mijë banorë janë mërgimtarë. Me këtë shifër, si
shtet renditemi në vendin e 8 në botë për nga
përqindja tepër e lartë e popullatës që jeton

dhe punon jashtë shtetit të tyre. Shkaqet krye-
sore të mërgimit masovik nga Maqedonia thek-
sohen të jenë dallimet në nivelin e të ardhura-
ve për kokë banori, cilësia e institucioneve si
dhe mundësia për punësim. Në ndërkohë, ek-
spertët ekonomik vlerësojnë se rezultatet e Ma-
qedonisë në aspektin politik dhe ekonomik në
25 vitet e kaluara lënë për të dëshiruar dhe kjo
ka qenë çelësi i ikjes kaq të madhe...

Një e pesta e popullatës jeton jashtë shtetit 

15 DEN
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Një dekadë
me vetëm 
një shqiptar!

Gati dhjetë vite pas formimit të
saj, Prokuroria për ndjekjen e
korrupsionit dhe krimit të organi-
zuar vazhdon të funksionojë me
vetëm një prokuror shqiptar.
Dhe, ka shumë arsyetime se pse
kjo Prokurori, e cila trajton rastet
më të rënda në vend, vazhdon të
mbajë larg shqiptarët. Zyrtarët
shqiptarë të Këshillit të Proku-
rorëve Publik fajin e hedhin tek
mungesa e interesimit të vet
prokurorëve shqiptarë, të cilët si-
pas KPP-së, nuk duan të marrë
përgjegjësi për...
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"shkelë" mbi
refugjatët
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Ikën Qose, 
vjen pema e të 
drejtave të njeriut
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Jo vetëm Enver Kurtishi, por edhe dy punonjësve tjerë shqiptarë do t'u ndërpriten vendimet e
punës, pasi të njëjtëve, edhe pse me disa vite përvojë pune në Aeroport, MPB nuk u ka vazhduar
certifikatat e sigurisë
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Kuvendi i Dukagjinit (1601-1602) ishte mbledhje e
krerëve kryengritës që u mbajt në abacinë e Shën
Aleksandrit apo të Llezhdrit, me sa duket në
fshatin Dukagjin të Matit pranë Macukullit. Morën
pjesë përfaqësues nga 13 krahina shqiptare. Aktet e
këtij kuvendi që u nënshkruan prej 52 krerëve
kryesorë, 4 për çdo krahinë, ishin: 1. Projekti i luftës
për çlirim në bashkërendim me shtetet evropiane;

përpjekjet për të fituar përkrahjen e këtyre të
fundit nuk patën rezultat. 2. Protesta energjike
pranë papës kundër prelatëve sllavë të dërguar
prej tij në Shqipëri të cilët përçmonin dhe luftonin
çdo gjë që ishte shqiptare. Përpjekjet në këtë
drejtim patën si rezultat zëvendësimin e peshkopit
raguzan të Lezhës me peshkopin shqiptar Gjergj
Vladanji.

KUR I MERRTE VENDIMET ME PESHË 
BASHKIMI SOVJETIK?
“Në komunizëm, sidomos në Bashkimin Sovjetik,
vendimet me peshë politike janë marrë në fund të
ditës, ndërsa mbledhjet nëpër institucione e organizata
të shtetit rrallë herë janë mbajtë në mëngjes. Në
Bashkimin Sovjetik, për shembull, edhe tubimet me
popull, me punëtorë e me klasën politike i kanë mbajt
pas orarit të punës. Idetë e mëdha me pasoja afatgjata i
kanë promovuar pak para pushimeve vjetore. Më e liga,
heqja dorë nga besimet dhe idealet është kërkuar pasi
njerëzit i kanë lodhur ekonomikisht dhe i kanë mbajtur
gjatë nën presione politike. E gjithë kjo është bërë me
qëllim dhe me prapavijë mirë të menduar. Pra, kur
njerëzit lodhen e rraskapiten, qoftë për shkak të orarit
të punës, të presionit të punës, apo për shkak të
presioneve ekonomike e politike, ata, si të pa imunitet
që mbesin, janë të prirë të lëshojnë pe më lehtë, dhe,
gjithsesi të dorëzohen më lehtë...! Edhe sot, sidomos
shtete dhe shoqëri te konsoliduara dhe të fuqishme,
herë herë e përsorin kete metodë makabër. Kur të
dorëzohesh ekonomikisht dhe kur të humbësh
imunitetin për shkak të presioneve të jetës, njeri qoftë
apo shoqëri, lëshon pef si mos me kanë”, ka shkruar në
profilin e tij në FB, teologu Mustafa Bajrami.

KU MBETET EKSPERTËT NDËRKOMBËTARË
"Për sterilitetin tonë intelektual dhe akademik
dëshmon edhe fakti që edhe përkundër asaj që për
momentin në Lindjen e Mesme (Siri) zhvillohet njëra
ndër luftërat më e ashpër diplomatike dhe ushtarake
që pas përfundimit të Luftës së Ftohtë, akoma nuk
kemi parë asnjë emision debativ, seminarë apo ndonjë
analizë e mirëfilltë politike vendore. Nga ana tjetër
pretendohet se universitetet i kemi plot  me ekspert e
ku di çka!", shkruan në Facebook, profesori Murat Aliu.

AI FUT TRUMPIN
NË MESIN E
SHKELËSVE TË
TË DREJTAVE 
TË NJERIUT

Grupi për të drejtat e njeriut
Amnesty International akuzoi
presidentin e Shteteve të
Bashkuara, Donald Trump, për
"politika të urrejtjes" dhe për
"të qenët kërcënim për të
drejtat e njeriut". "Presidenti
Trump bën veprime që shkelin
të drejtat e njeriut në SHBA
dhe jashtë", tha Amnesty
International.
Në raportin e saj vjetor, të
titulluar Gjendja e të Drejtave
të Njeriut në Botë, organizata
e vuri Trumpin në të njëjtin
grup me udhëheqësit e
Egjiptit, Rusisë, Kinës,
Filipineve dhe Venezuelës.
"Spektri i urrejtjes dhe i frikës
tani duket i madh në çështjet
botërore. Ne kemi pak qeveri
që mbështesin të drejtat e
njeriut në këto kohë
shqetësuese", tha Salil Shetty,
udhëheqës i Amnesty
International.
Në raport, mes tjerash, thuhet
se politika e Trumpit, për t'iu
ndaluar hyrjen në SHBA
qytetarëve të disa shteteve me
shumicë myslimane, ka qenë
një "veprim transparent i
urrejtjes".  Në mesin e
çështjeve të tjera që nxjerr në
dukje raporti i Amnesty
International, janë: "fushata e
tmerrshme ushtarake e
spastrimit etnik" kundër
myslimanëve Rohingya në
Mianmar, "krimet kundër
njerëzimit" dhe krimet e luftës
në Irak, Sudanin Jugor, Siri dhe
Jemen, shtypjet e komunitetit
LGBT në Çeçeni dhe Egjipt e të
tjera.

(REL, 22  shkurt)
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Neve shqiptarëve na mungon një shkencë që do të merrej eksklu-
zivisht me studimin e pasojave të patriotizmit të tepruar te njerëzit
me aftësi të përqendruara në çështje e tema të caktuara. Ka të
ngjarë që në shumë raste ky lloj patriotizmi ka qenë karta dhe ar-
syeja kryesore e shumë aparatçikëve të politikës të kenë hequr dorë
nga insistimi për të çuar një projekt a ide zhvillimore deri në fund.
Jo gjithkush e kupton këtë filozofi veprimi të kësaj kategorie njerë-
zish, mirëpo është shumë e vërtetë se në kartën e patriotizmit thir-
ret turli horri, paçka se ata tinëz dhe larg syve të opinionit publik
bëjnë dallavere me tonelata. 

Nuk do të hynim ta analizojmë produktin final të kësaj dallavere, se-
pse gjithkush mund ta merr me mend, por ajo që mbetet interesan-
te për ta zbërthyer shkenca e patriotologjisë do të ishte përmasa e
mistershme e profilimit psikologjik të një aparatçiku i cili e merr
peng interesin e kombit të tij dhe e tregton në pazarin e lirë të
plaçkurinave idiotike të interesave meskine. 

Çka na mbetet neve të shkretëve që nuk jemi patriot? 

Ose të pajtohemi me shkëlqimin kinez të ambalazhës së tij të lirë,
që na e shet si angazhim madhor, ose të provojmë ta kundërshtojmë,
duke hedhur ndonjë argument të vetmuar në shkretëtirën e madhe
të konformizmit publik. Gjithë ata që kanë provuar të rreshtohen te
ky grupimi i dytë, ose janë ekskomunikuar nga mediat e afërta me
shpikësit e patriotizmit tonë vulgar, ose kanë provuar mbi kurrizin
e tyre forma të ndryshme diskriminimi e padrejtësie. 

Ne jemi ende shoqëri tribale që i bindemi argumentit të forcës e jo
forcës së argumentit. Sa e sa veteran arsimi janë shuar pa iu dhënë
vendi i merituar në këtë sistem të çoroditur vlerash? Sa e sa pjesëtarë
të heshtur të luftërave çlirimtare të shqiptarëve sot presin para am-
basadave të huaja për t’u pajisur me një vizë punë në ndonjë shtet
të huaj, sepse patriotizmi i tepruar sot është bërë licencë meritash,
e fotokopjuar në ndonjë podrum, të cilin patriologjia mund ta quaj
edhe laborator ku përcaktohet masa kinezo-partizane e vlerave
dhe virtyteve të atyre që duhet të jenë dikund, në ndonjë vend, për
ndonjë punë që asnjëherë s'do ta çoj deri në fund. Sot ka edhe
shumë student që marrjen e diplomës nuk e quajnë ndonjë ku-
rorëzim dijesh akademike, sa e konsiderojnë privilegj njohjen me
ndonjë gjysëm analfabet të politikës, sepse kjo është bileta që i si-
guron hipjen në këtë tren të hutuar që bart turli vlera e turli merita,
ku më pak të vlefshmit gjithsesi i ke në klasin e parë, me kolltukë të
buta e me kabina të ngrohta dimrit e ajër të kondicionuar verës.

Gjuhësisht mund të mos jetë shumë i përshtatshëm ky term, por pa-
triotologjia si sarkazëm dhe humor i zi edhe një kohë do të vazhdojë
të na merr kohë, sepse çdo kungull që sot merr guximin të quhet pa-
triot e rren mendja se brenda natës mund të bëhet shalqinj, aq më
tepër që shartimi nuk është ndonjë praktikë e huaj e atyre që mer-
ren me klonimin e vlerave dhe me transformimini e biografive.

Patriotologjia
EDITORIAL |||||||||||||||||||||||

Emin AZEMI

Çfarë ishte Kuvendi i Dukagjinit?

MANAFERRAT E FQIUT
"Një hajmali që punëve tona, do t’i sillte mbarësi.
Dikur moti, babait tim i parashtrova pyetjen se pse je i
'sikletosur' që fqinji ynë e kishte mbjellë arrën e vet me
manaferra. Ai ma ktheu: nuk ia ka dertin arës së tij, por
brengosem se ato manaferra nesër mund të shtrihen
edhe në arën tonë!? Këtë 'dert' të babait e kuptova pas
shumë motesh. Kishte pasur të drejtë", shkruan
publicisti nga Tetovë, Fadil Lushi.

KUSHTRIMI PËR KULTURË
"Kulturocid i pashembullt ndaj shqiptarëve në
Maqedoni! Të gjithë ata që e kuptojnë këtë gjëmë të
madhe duhet të nisin protestat dhe tribunat me
moton 'Kushtrim për kulturë'! Kjo nuk ka ndodhur
vetëm këtë vit, kjo po na ndodh me vite të tëra. Disa
përbindësh të paskrupullt kanë dëmtuar rëndë etninë
shqiptare në Maqedoni", shkruan në profilin e tij në
Facebook, gazetari Enver Neziri.

GJËRAT E KOTA TË RAMËS
"Kryeministri i Republikës së Shqipërisë, Edi Rama, nuk
duhet të merret me gjëra të kota sikur kjo iniciativa për
‘Presidentin e Përbashkët’. Edi Rama duhet ta suprimoj
tërë qeverisjen dhe administratën qendrore të Kosovës
dhe ta qeverisë këtë pjesë të Shqipërisë nga Tirana.
Natyrisht, nëse mundet. Nëse jo, duhet t’i kursej fjalët
dhe t’ia lëshoj rrugën dikujt që mundet", shkruan
gazetari dhe publicisti nga Londra, Daut Dauti.

Organizata e vuri
Trumpin në të
njëjtin grup me
udhëheqësit e
Egjiptit, Rusisë,
Kinës, Filipineve
dhe Venezuelës

Sot ka shumë studentë që marrjen e
diplomës nuk e quajnë ndonjë
kurorëzim dijesh akademike, sa e
konsiderojnë privilegj njohjen me
ndonjë gjysëm analfabet të politikës,
sepse kjo është bileta që i siguron hipjen
në këtë tren të hutuar që bart turli vlera e
turli merita, ku më pak të vlefshmit
gjithsesi i ke në klasin e parë, me kolltukë
të buta e me kabina të ngrohta dimrit e
ajër të kondicionuar verës



3AKTUALE
Koha, e premte 23 shkurt, 2018 

Shkup, 22 shkurt - Kryeministri Zo-
ran Zaev në seancën e djeshme
plenare duke iu përgjigjur pyetjes
së deputetit Amdi Bajram, tha se
angazhohen për miratim të ligjit
për mjekim falas spitalor si një prej
masave për tejkalim të varfërisë.
"Personat e rrezikuar social kanë

të drejtë për mjekim falas spitalor,
ta shfrytëzojnë këtë moment si qy-
tetarë, ndërsa institucionet janë të
obliguar ta respektojnë ligjin.
Bëjmë përpjekje që deri në fund
të këtij viti t'i sigurojmë ato 5,5 mi-
lionë euro të cilat do të thonë par-
ticipim në pjesën e mjekimit spita-

lor", tha mes tjerash Zaev. Këtë, siç
shtoi kryeministri, e bëjnë për
shkak të qytetarëve të varfër, sepse
të pasurit nuk e kanë problem ta
paguajnë participimin.

"Por, nëse dëshirojmë të jemi
shtet ku në pajtueshmëri me Kush-
tetutën, aspekti social do të jetë i

rëndësishëm, atëherë iniciativat e
tilla shpresoj se do të hasin në
mbështetje para së gjithash nga
institucionet. Jam i bindur se Parla-
menti do të jepte mbështetje për
vendimet e këtilla të cilat do ta
lehtësojnë jetën e qytetarëve të
varfër", tha Zaev. (F.R)

LAVROVI SËRISH ME
ZGJERIMIN E NATO-s
NË BALLKAN
Maqedonia në
NATO është një
konfrontim
Beograd, 22 shkurt - Shefi i diplo-
macisë ruse, Sergej Lavrov, edhe
në konferencën e dytë në Beo-
grad, këtë herë me ministrin serb
të Punëve të Jashtme Ivica Daçiq,
sërish u përqendrua në rajonin
dhe zgjerimin e NATO-s drejt Ma-
qedonisë e vlerësoi si konfrontim.
"E shqyrtojmë situatën në Evropë,
e cila, për fat të keq, nuk është e
shëndoshë, për shkak të tentime-
ve të disa anëtarëve të NATO-s
dhe të BE-së, të cilat e rrisin kon-
frontimin me zgjerimin e Unionit
veriatlantik gjithnjë e më shumë
drejt Lindjes. Me këtë rast nuk
merret parasysh mendimi i qyte-
tarëve nga disa vende, siç ishte
rasti në Malin e Zi dhe siç tani
tentojnë të zbatojnë në Maqedo-
ni dhe në BeH", thotë Lavrov. Ai
deklaroi se janë të përkushtuar
ndaj marrëveshjes paraprake të
cilat deri më tani janë arritur në
Këshillin e Sigurimit dhe kjo ka të
bëjë edhe për  Kosovën dhe për
zgjidhjen e situatës në BeH, në
bazë të Marrëveshjes së Dejtonit.
"Me Serbinë kemi përputhje të
madhe të qëndrimeve rreth çë-
shtjeve ndërkombëtare", konsta-
toi Lavrov. Daçiq iu falënderua
ndihmës dhe mirëkuptimit që
Rusia ia jep Serbisë për zgjidhjen
e çështjes me Kosovën, me ç'rast
u përqendrua në deklaratën e
Hashim Thaçit "se shumë do të
ndihmonin nëse Rusia e njeh pa-
varësinë e Kosovës, me çka do të
ndërpritet mitologjia te Serbëve".
Në konferencën e djeshme për
shtyp me presidentin  Aleksan-
dar Vuçiq, Lavrov vlerësoi se rajo-
ni po përballet me shumë pro-
bleme, duke i theksuar aspiratat
për Shqipëri të Madhe. Theksoi
se është i shqetësuar për shkak të
pasivitetit të BE-së dhe si shem-
bull e theksoi Maqedoninë dhe
shkeljen e Marrëveshjes së Ohrit.
Sergej Lavrov, Ivica Daçiqit në ce-
remoninë solemne ia dorëzoi
Dekoratën për miqësi, me të cilin
u dekorua nga presidenti rus Vl-
ladimir Putin, me çka përfundoi
vizita e tij dyditore në Serbi.

Fatos RUSHITI

Shkup, 22 shkurt - Vrasja e qëllimsh-
me e vogëlushit Almir Aliu do të
përfundojë si "aksident komunika-
cioni", ndërsa dorasi Boban Iliq, do
t'i shpëtojë dënimit të merituar.
Është vet kryeprokurori Lubomir
Jovevski ai i cili para deputetëve të
Maqedonisë, në seancën e pyetje-
ve drejtuar zyrtarëve qeveritar, ka
konfirmuar se lënda për vrasjen e
4-vjeçarit nga Kumanova, Almir
Aliu, më 25 qershor të vitit 2016, do
të përfundojë si "aksident komu-
nikacioni". Për rikualifikimin e
lëndës, Jovevski fajin ia ka hedhur
ish-kryeprokurorit Marko Zvërlev-
ski, për të cilin tha se vendimi është
marrë njëherë në Prokurorinë pu-
blike, ndërsa më pas është votuar
në Prokurorinë republikane.

"Vendimi për rikualifikimin e
këtij rasti është marrë në Prokuro-
rinë Publike që para se unë të emë-
rohesha si kryeprokurorë publik.
Më pas lënda është dërguar në
Prokurorinë Republikane, ku edhe
është votuar për rikualifikim nga
'vrasje' në 'aksident në komunika-
cion'. Ky vendim është marrë për
shkak të pamundësisë për të për-
caktuar paramendimin në vepër
tek i akuzuari për vrasje", tha Jovev-
ski në pyetjen e deputetit të Lë-
vizjes BESA, Rexhep Memedi. Me

të marrë këtë përgjigje, deputeti
Memedi i kërkoi Jovevskit të mos e
ndjek rrugën e paraardhësit të tij,
Marko Zvërlevski, si dhe të merret
parasysh aktakuza për "vrasje" të
vogëlushit dhe jo "aksident komu-
nikacioni", siç ka vendosur tashmë
Prokuroria. “Kërkojmë nga krye-
prokurori aktual që të mos e ndjekë
shembullin dhe hapat e pa-
raardhësit të tij, Marko Zvërlevski.
Të mos rikualifikohet lënda e vra-
sjes së vogëlushit Almir Aliu në 'ak-
sident në komunikacion'", tha de-
puteti Memedi. Deputeti i BESËS
ka komentuar edhe rastin "Alfa",
rast ky ku tre shqiptarë tashmë
vuajnë dënime me burg të përjet-
shëm. "Tashmë avokatët e lëndës
kanë kërkuar rigjykim të rastit dhe
se në rast se nuk veprojnë organet
e drejtësisë, Prokuroria dhe gjyka-
ta, do të veprojnë avokatët dhe fa-

miljarët e të akuzuarve. Dua ta
pyes ministrin e Punëve të Brend-
shme se a kanë filluar të veprojnë
për zbardhjen e rastin 'Alfa', në
mënyrë që të zbulohen autorët e
vërtetë", ka thënë Memedi, duke e
komentuar një video që thuhet se
paraqet autorët e vërtet të vrasjes
së policit dhe plagosjes së dy të
tjerëve në afërsi të Fakultetit Mate-
matiko-Natyror. Në përgjigjen e tij,
zëvendësministri i Punëve të
Brendshme, Agim Nuhiu, tha se
tha se po bashkëpunojnë me
gjykatën dhe prokurorinë që të
zbardhet rasti në fjalë.

Deputeti i LSDM-së, Muhamed
Zekiri, njëherësh edhe nënkryetar
i kësaj partie, kërkoi nga Ministria e
Punëve të Brendshme dhe nga
Prokuroria që të veprojnë kundrejt
kreut të BFI-së, Sulejman Rexhepi,
pas publikimit të një fotografie në

të cilën kreu i BFI-së shihet me
armë në dorë. Zeqiri kërkoi edhe
reagim të institucioneve shtetëro-
re që të marrin masa hetuese edhe
kundrejt priftit Agatangell për fja-
lorin e tij të urrejtjes. “Bashkësitë
fetare nuk janë mbi ligjet. Në rrje-
tet sociale ka fotografi të kryetarit
të Bashkësisë Fetare Islame me
armë në duar, që është e palejuesh-
me. A do të ndërmarrë diçka MPB?
Dhe a do të ndërmarrë masa MPB
kundër peshkopit Agatangell, i cili
me deklaratat e tij nxit urrejtje mes
qytetarëve dhe bën thirrje për
gjakderdhje”, pyeti deputeti Zekiri.
Zëvendësministri i Punëve të
Brendshme, Agim Nuhiu tha se
nëse mblidhen dëshmi të mjaftue-
shme, ministria do të veprojë. Ai
shtoi se deputetit në mënyrë të
shkruar do t’i përgjigjet më plotë-
sisht. 

ZAEVI EDHE NJË PREMTIM PËR SHËNDETËSINË

Mjekimin falas spitalor për më të varfrit

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

JOVEVSKI ARSYETOHET, ILIQ I SHPËTON DËNIMIT TË MERITUAR 

Për rikualifikimin e lëndës, Jovevski fajin ia ka hedhur ish-kryeprokurorit Marko Zvërlevski, për të cilin tha se
vendimi është marrë njëherë në Prokurorinë publike, ndërsa më pas është votuar në Prokurorinë republikane

ASGJË TË RE PËR KUFIRIN BELLANOC-STANQIQ 

Deputeti i BDI-së, Rexhail Ismaili pyeti
zëvendëskryeministrin për çështje evropiane
Bujar Osmani se përse po vonohet hapja e pikës
kufitare Bellanoc-Stanqiq, sidomos tani, siç tha
Ismaili, kur rrugët tashmë janë ndërtuar nga të
dyja shtetet. "Është e vërtetë se kjo u zgjat
shumë dhe banorët e kësaj komune prej nga vjen
dhe deputeti në fjalë, presin një kohë të gjatë
dhe kanë të drejtë të irritohen. Arsyeja se pse

jemi vonuar është se ka procedura burokratike
në lidhje me ndërtimin e pikave kufitare në të
dyja vendet. E them këtë meqë jam i ngarkuar
nga Qeveria për menaxhimin me Fondet IPA
sepse me paratë e këtyre fondeve po ndërtohen
pikat kufitare. Gjithçka do të jetë e qartë edhe në
takimin e përbashkët mes dy qeverive që do ta
kemi në fund të muajit mars”, ishte përgjigja e
zëvendëskryeministrit Osmani. 

Vrasja 
e Almirit 
përfundon 
si "aksident"

Koha



Shkup, 22 shkurt - Lidhur me
mënjanimin e përmendores së An-
don Janev Qoses prej para Gjykatës
Supreme në Shkup, Komuna
Qendër dje kumtoi se pas hetimit
të hollësishëm të gjendjes faktike,
shërbimet e tyre kompetente sol-
lën vendim se bëhet fjalë për ndër-
tim pa leje. Gjatë ekspertizës së in-
spektorit të autorizuar ndërtimor
të komunës Qendër, siç citohet,
është konstatuar se përmendorja
nuk është vendosur në mikro loka-

cionin e miratuar dhe vendimit të
dhënë nga ana e Qytetit të Shkupit.
Nga komuna theksojnë se vendimi
për ngritjen e përmendores së An-
don Janev Qoses e ka sjellë Këshil-
li i atëhershëm i komunës Qendër
më 28.12.2012 dhe këtu është bërë
edhe shkelja themelore e ligjit, se-
pse në nenin 1 qëndron se "vendimi
sillet për shkak të shënimit të ve-
prës dhe respektit ndaj komitit
maqedonas dhe revolucionarit të

periudhës së Ilindenit". Sipas Ligjit
për përmendoret memoriale dhe
monumentet, ngjarjet dhe perso-
nalitetet që shënohen me përmen-
dore memoriale duhet të jenë
kryesisht të një rëndësie për zhvil-
limin e shtetësisë së Republikës së
Maqedonisë dhe për kontinuitetin
e tij shtetëror-juridik dhe të jenë
të sendërtuara në zhvillimin histo-
rik të vendit. Përmendore memo-
riale mund të vendosë Kuvendi i

Republikës së Maqedonisë, Këshil-
li i komunave, i qytetit të Shkupit
dhe i komunave në qytetin e Shku-
pit për shënim me monumente të
ngjarjeve dhe personaliteteve që
janë me rëndësi të posaçme, duke
paraqitur program për shënimin e
ngjarjeve të rëndësishme dhe per-
sonaliteteve të shquara me monu-
mente. Vendimi për vendosjen e
përmendores së Andon Janev Qo-
ses është marrë nga ish-Këshilli i

qytetit të Shkupit në mbledhjen e
mbajtur më 14.07.2014, infor-
mojnë nga Komuna Qendër. Lar-
gimin e përmendores së Qoses e
ka komentuar edhe kryetari i Qyte-
tit të Shkupit, Petre Shilegov. "Në
Qytetin e Shkupit nuk do të tole-
rohet më tutje paligjshmëria dhe
veprimi i palejuar dhe fillon proce-
si i përballjes me projektin 'Shkupi
2014'. Të gjitha aktivitetet arbitra-
re të kryera deri më tani të pushte-
tit paraprak në qytet do të traj-
tohen në mënyrë adekuate ligjore",
tha Shilegov, duke shtuar se në
vendin ku ndodhej përmendorja
e Qoses, Qyteti i Shkupit do të
mbjellë drurin e të drejtave të nje-
riut, ku do të vendoset pllaka e gra-
vuar të cilën do ta marrin nga qyte-
ti i binjakëzuar i Nyrnbergut ku do
të shkruhet neni 10 i Deklaratës
universale të KB-së për të drejta të
njeriut. Ai sqaroi se druri do të si-
gurohet përmes furnizimeve pu-
blike, ndërsa procedura për furni-
zim të drunjve në qytet dhe në
parqe dhe gjelbërime është nga
fundi. Dy furnizimet do të jenë në
shumë prej rreth 40 milionë de-
narëve. (E.H)

Omer XHAFERI

Shkup, 22 shkurt - Përvoja e gjatë e
punës dhe angazhimi profesional
i shumë shqiptarëve të punësuar
në Aeroportin e Shkupit nuk para-
qet arsye të mjaftueshme që të
njëjtit mos të largohen nga puna.
Pavarësisht pozitës dhe vendit të
punës, punonjësit shqiptarë ta-
shmë nuk janë të sigurt se do të
vijojnë punët e tyre në aeroportin
më të madh në vend, edhe atë falë
diskriminimit që atyre po u bënë
Ministria e Punëve të Brendshme
me ndarjen e certifikatave të sigu-
risë. Jo më larg se dje, përgjigje ne-
gative për certifikatë sigurie ka
marrë edhe Enver Kurtishi, rreth
50-vjeçar, me përvojë mbi 20 vjet
në aeroport. Enveri, nga dje është
shtruar në Klinikat e Shkupit, pasi
ka përjetuar sulm në zemër pas re-
fuzimit të MPB-së për certifikatë

sigurie. Dhe jo vetëm Enveri, por
vetëm këtë javë, edhe dy punonjë-
sve tjerë shqiptarë do t'u ndërpri-
ten vendimet e punës, pasi të
njëjtëve, edhe pse me disa vite për-
vojë pune, MPB nuk u ka vazhduar
certifikatat e sigurisë.

Në ndërkohë, zëvendësmini-
stri i Punëve të Brendshme, Agim
Nuhiu, tha se është i njoftuar për
procedurën të cilën MPB është
duke e zhvilluar me Aeroportin e

Shkupit, megjithatë për raste
konkrete tha se nuk posedon të
dhëna momentale. Ai siguroi se do
të angazhohet personalisht dhe
pas marrjes së informacioneve sh-
tesë, të njëjtat do t’i shpalos për
opinion. Trendi i përjashtimit të të
punësuarve shqiptarë nga ky ae-
roport është më i theksuar viteve të
fundit, ndërsa gjithçka lidhet me
mos dhënien e certifikatave të si-
gurisë nga ana e Ministrisë së

Punëve të Brendshme. Kumanova
dhe Shkupi janë dy qytetet nga ku
vijnë punonjësit e larguar nga
puna, gjithmonë duke u "shpallë" si
persona të dyshimtë nga policia.

"Pas shtatë vitesh përvojë pune
në Aeroport, është Ministria e
Punëve të Brendshme ajo që më
vazhdoi certifikatën e sigurisë, e
cila për çdo vit, vet Aeroporti i
kërkon policisë. Me automatizëm,
në momentin që merr përgjigje

negative, të pushon edhe vendi i
punës", thotë një ish-punonjës nga
Kumanova në Aeroportin e Shku-
pit. Ai tregon se jo vetëm atij, por
edhe dhjetëra punonjësve tjerë i
është mohuar vazhdimi i punës
pikërisht për shkak të mungesës
së certifikatës së sigurisë. 

Në bazë të dispozitave ligjore
apo rregullores së aeroportit, nëse
Ministria e Punëve të Brendshme
një të punësuari në Aeroport si in-
stitucion specifik dhe që lidhet
edhe me sigurinë, nuk i jep certi-
fikatën e sigurisë, atëherë atij me
automatizëm i pushon vendi i
punës. Informatat e gazetës KOHA
flasin se nga dhjetëra kërkesë,
vetëm tre shqiptarëve nuk i është
dhënë certifikata e sigurisë, edhe
pse të njëjtit kishin deri në 20 vjet
përvojë pune.

QYTETI I SHKUPIT NIS ME "PASTRIMIN" E PROJEKTIT "SHKUPI 2014"

Ikën Qose, vjen pema e të drejtave të njeriut
Shilegov tha se në
vendin ku ndodhej
përmendorja e
Qoses, do të mbillet
pema e të drejtave të
njeriut e ku do të
vendoset pllakë e
gravuar me nenin 10
të Deklaratës
universale për të
drejta të njeriut

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

POLICIA ME QASJE DISKRIMINUESE NË NDARJEN E CERTIFIKATAVE TË SIGURISË

Falë MPB-së, shqiptarët
pushohen nga Aeroporti

Jo vetëm Enver Kurtishi, por edhe dy punonjësve tjerë
shqiptarë do t'u ndërpriten vendimet e punës, pasi të
njëjtëve, edhe pse me disa vite përvojë pune në
Aeroport, MPB nuk u ka vazhduar certifikatat e sigurisë

Zëvendësministri i Punëve të
Brendshme, Agim Nuhiu,
tha se është i njoftuar për
procedurën të cilën MPB
është duke e zhvilluar me
Aeroportin e Shkupit,
megjithatë për raste
konkrete tha se nuk posedon
të dhëna momentale. Ai
siguroi se do të angazhohet
personalisht dhe pas marrjes
së informacioneve shtesë, të
njëjtat do t’i shpalos për
opinion 

AGIM NUHIU 
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Vajza vjedh 3000 euro 
në shtëpinë e saj
45-vjeçari me iniciale N.S nga fshati Tudencë
të mërkurën ka denoncuar vjedhje në shtë-
pinë e tij, e cila në rrethana të pasqaruara
dhe pa shkaktuar kurrfarë dëmi është kryer
në periudhën mes datës 27 dhjetor të vitit të
kaluar dhe 21 shkurt të këtij viti. Në këtë pe-
riudhë kohore nga një komodë nga dhoma e
gjumit ku është gjendur një kasafortë që ha-
pej me kod, persona të panjohur kanë marrë
para dhe gjësende të ndryshme nga ari, një
gjerdan, unaza dhe gjësende të tjera, ndërsa
nga një qese e cila gjithashtu ka qenë bren-
da kasafortës - janë marrë rreth 3000 euro,
duke përfituar kështu në mënyrë të paligjsh-
me rreth 10 mijë euro. Menjëherë pas de-
noncimit të rastit, me një angazhim efikas
të pjesëtarëve të policisë nga Sektori për Punë
të Brendshme në Tetovë, vjedhja në tërësi
është zbardhur dhe dyshohet se të njëjtën e
ka kryer vajza e N.S, i cili rastin e ka denoncuar
në polici.

Burg për tetovarin 
që u kap me armatim
Të mërkurën në burgun e Tetovës është dorë-
zuar 33-vjeçari me iniciale R.M nga fshati
Sedllarcë për vuajtjen e masës së paraburgi-
mit prej 30 ditësh. Një ditë më parë, rreth
orës 11 në rrugën "172" në Reçicë të vogël, pas
kontrollit të kryer në veturën e tij të tipit Volk-
sfagen Lupo me targa të Gostivarit, është gje-
tur një pushkë automatike dhe një kornizë
me gjashtë plumba, ndërsa pak më vonë në
banesën e tij në të cilën ka qëndruar me qera
në Tetovë, janë gjetur poashtu edhe 26 plum-
ba të kalibrit 7.62 milimetër municion për
pistoletë.

Aksident në rrugën
industriale, dy të lënduar
Në udhëkryqin e rrugëve "Marshall Tito" dhe
"Vidoja Smilevski Bato" në Tetovë të
mërkurën rreth orës 11 ka ndodhur një aksi-
dent komunikacioni në të cilin janë përfshirë
dy automjete. Një kamion Fiat Dukato me
targa të Shkupit, të cilën e ka drejtuar 70-
vjeçari me iniciale B.I nga Shkupi si dhe një
veturë e tipit Pezho 206 me targa të Tetovës,
e drejtuar nga 33-vjeçarja me iniciale D.J nga
Tetova. Në këtë aksident, lëndime trupore
kanë marrë dy bashkudhëtarët që janë gjen-
dur në veturën Pezho të moshës nga 11 deri
në 45-vjeç, të cilët pas marrjes së ndihmës
mjekësore në Spitalin Klinik të Tetovës, janë
lëshuar për mjekim shtëpiak. Sipas të dhëna-
ve fillestare që bazohen në ekspertizën e
kryer në vendin e ngjarjes, si shkak për këtë
aksident është mos respektimi i përparësisë
së kalimit përderisa dëmi i shkaktuar mate-
rial vlerësohet të jetë rreth 30 mijë denarë.

Gruaja largohet nga shtëpia
Njëzet e nëntë vjeçari me iniciale M.M nga
fshati Vranjofcë i Gostivarit të mërkurën rreth
orës 17.30 minuta ka denoncuar se gruaja e tij
- 26-vjeçarja me iniciale L.M me të cilën ka
qenë në lidhje martesore për 4 vjet, një ditë
më parë në kohën nga ora 18 deri në orën 23
është larguar nga shtëpia, dhe me vete ka
marrë edhe vajzën tre vjeçare, si dhe doku-
mentet e udhëtimit. Po ndërmerren masa
dhe aktivitete për gjetjen e dy personave në
fjalë. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 22 shkurt - Gati dhjetë vite pas for-
mimit të saj, Prokuroria për ndjekjen e
korrupsionit dhe krimit të organizuar
vazhdon të funksionojë me vetëm një
prokuror shqiptar. Dhe, ka shumë arsyeti-
me se pse kjo Prokurori, e cila trajton rastet
më të rënda në vend, vazhdon të mbajë
larg shqiptarët. Zyrtarët shqiptarë të Kë-
shillit të Prokurorëve Publik fajin e hedhin
tek mungesa e interesimit të vet proku-
rorëve shqiptarë, të cilët sipas KPP-së, nuk
duan të marrë përgjegjësi për rastet më të
rënda që ndodhin në vend.

Anëtari shqiptar i Këshillit të Proku-
rorëve Publike, Arbër Isaku, thotë për ga-
zetën KOHA, se mungon interesimi i kan-
didatëve shqiptarë, ndërsa ata nuk
mundet t’i detyrojnë prokurorët shqiptar
që të konkurrojnë në konkurset e kësaj
prokurorie. “Prokuroria për krim të organi-
zuar për momentin ka 10 prokurorë, plus
shefin e kësaj prokurorie. Pra, në këtë
përbërje kemi vetëm një prokuror shqip-
tar. Edhe para konkursit të fundit në këtë
prokurori ka pasur vetëm një prokurore
shqiptare. Konkursi i fundit për prokuror

në Prokurorinë e krimit të organizuar, ish-
te i shpallur për shtatë prokurorë, ku kishin
konkurruar dy shqiptarë, por është pra-
nuar një prokurore shqiptare. Ditëve në
vijim pritet të shpallet konkurs i ri edhe
për tre prokurorët shtesë që kanë ngelur
pa u zgjedhur. Ky vendim është miratuar
ditën e mërkurë. Besoj se në këtë konkurs
ka hapësirë për tu zgjedhur edhe një
prokuror shqiptar, nëse paraprakisht kup-
tohet - shprehet interes nga prokurorët
për të konkurruar. Duhet të bëhet dallimi
se në këtë rast nuk bëhet fjalë për punësi-
me, por se prokurorët duhet të shprehin
interes dhe dëshirë për të qenë pjesë ë kë-
saj prokurorie”, thotë Isaku.

Pothuajse të njëjtin arsyetim e jep ish-
anëtari shqiptar i Këshillit të Prokurorëve
Publik, Miralem Asani. Ai thotë se paga jo
e madhe dhe rreziku nga procedimi dhe
shqyrtimi i lëndëve është shumë më i
madh sesa në Prokuroritë tjera.

“Në bazë të informative të mia dhe për-
vojës që e kam pasur, prokurorët shqip-
tarë, numri i të cilëve në nivel shtetëror
është tejet i ulët, nuk shprehin interes për
tu bërë pjesë e Prokurorisë për krim të or-
ganizuar, për dy gjëra. Fillimisht lartësia e
pagës së prokurorëve në krim të organi-
zuar, është gati se e njëjtë me ato të proku-
rorëve në Prokuroritë Themelore,
ndërkohë rreziku nga procedimi dhe sh-
qyrtimi i lëndëve është shumë më i madh.
Nga ana tjetër, në Prokurorinë për krim të
organizuar, volumi i lëndëve është shumë
ma i madh dhe angazhimi pothuajse
është i dyfishtë për dallim nga puna e një
prokurori në Prokuroritë Themelore. Duke
i pasur parasysh këto rrethana, prokurorët

shqiptarë thonë se nuk kanë stimul dhe
pse të konkurrojnë në këtë Prokurori, kur
përgjegjësia është tejet e madhe, ndërsa
pagat pothuajse nuk dallojnë nga proku-
rorët themelor”, thekson Asani. Ndryshe,
krahas prokurores Imrane Osmane, e cila
që nga fillimi e deri para disa kohe ishte
pjesë Prokurorisë për krim të organizuar,
me konkursin e fundit, pjesë e kësaj proku-
rori është bërë prokurorja e Engjellusha
Kadriu-Leshi. Në tetor të vitit 2008,
përbërja e atëhershme parlamentare me
dy të tretat e votës e themeloi Prokuro-
rinë për ndjekjen e korrupsionit dhe krimit
të organizuar. Pjesë e kësaj prokurorie më
vonë u bënë edhe prokurorët kontrovers
Marko Zvërlevski, i njohur me rastin “Alfa”,
Gordana Geshkovska e njohur në rastin
“Monstra”, si dhe Villma Ruskovska me ra-
stin “Lagja e Trimave”.

Numri i vogël i prokurorëve shqiptar
në nivel shtetëror lidhet edhe me kriteret
e larta për tu pranuar në Akademinë për
gjykatës dhe prokuror publik. Nota me-
satare 8 dhe njohja e gjuhës angleze, sipas
njohësve të rrethanave në prokuroritë e
vendit, mendohet të jenë arsyet kryesore
se pse juristët shqiptarë, të cilët e kanë ka-
luar provimin e jurisprudencës, nuk mund
t’i nënshtrohen trajnimit në këtë Akademi,
e cila paraqet filtrin kryesor për punësi-
met dhe profilizimin e prokurorëve. Sido-
qoftë, ashtu siç qëndron në Propozim-
ligjin aktual për gjykata, nota mesatare 8
për pranim të kandidatëve për gjykatës
pritet të shfuqizohet, ndërsa kërkesë e
njëjtë - që të hiqet nota mesatare 8, është
paralajmëruar të bëhet edhe nga Këshilli
i Prokurorëve Publik. 

Shkup, 2 shkurt - Deputeti Sasho Vasilev-
ski, shefi në MPB, Dushko Llazarov, shefi
i sigurimit të Trajko Veljanovskit, Goran
Gjoshevski dhe shefi i njësive  speciale
Mitko Peshov, mbesin në paraburgim,
pasi Gjykata e Apelit i konfirmoi vendi-
met e Gjykatës Penale. Gjykata e Apelit
sot duhet t'i shqyrtojë ankesat  edhe të
deputetëve Lupço Dimovski dhe Kërsto
Mukovski. Gjykata e Apelit Shkup dje ua
ndryshoi masën paraburgim në parabur-

gim shtëpiak deputetit Luben Aranau-
dov dhe të organizatorëve të protestave
për "Maqedoni të përbashkët" Boris Da-
movski dhe Bogdan Ileevski, të dyshuar
për dhunën në Kuvend më 27 prill të vitit
të kaluar. Paraburgim shtëpiak dhe
marrjen të pasaportës Apeli u përcaktoi
edhe Jane Çentos, Ivan Cvetanovskit i cili
ka punuar në kabinetin e kryetarit të Ku-
vendit Trajko Veljanovski dhe Oliver Ra-
dulovit nga DSK-ja.

Deputeti Vasilevski mbetet në paraburgim
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROKURORIA PËR KRIM TË ORGANIZUAR 

Historiku 10-vjeçar i
Prokurorisë për krim të
organizuar kryesisht është
bazuar në shqyrtimin rasteve
dhe lëndëve ku shumica e të
akuzuarve kanë qenë
shqiptarë

Një dekadë 
me vetëm 
një shqiptar!

Koha
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Shkup, 22 shkurt - Maqedonia rendi-
tet ndër dhjetët shtetet e para në
botë për nga numri i madh i popul-
latës që jetojnë jashtë saj. Sipas
analizës së Qendrës "Per Vju" të ba-
zuar në statistikën e Kombeve të
Bashkuara për vitin 2015, në Ma-
qedoni - 21 për qind e popullatës
apo 510 mijë banorë janë mërgim-
tarë. Me këtë shifër, si shtet rendite-
mi në vendin e 8 në botë për nga
përqindja tepër e lartë e popullatës
që jeton dhe punon jashtë shtetit të
tyre. 

Shkaqet kryesore të mërgimit
masovik nga Maqedonia thek-
sohen të jenë dallimet në nivelin
e të ardhurave për kokë banori,
cilësia e institucioneve si dhe
mundësia për punësim. Në
ndërkohë, ekspertët ekonomik
vlerësojnë se rezultatet e Maqe-
donisë në aspektin politik dhe
ekonomik në 25 vitet e kaluara
lënë për të dëshiruar dhe kjo ka
qenë çelësi i ikjes kaq të madhe të
popullatës nga vendlindja. 

Nga ana tjetër, në vendin e parë
në botë sipas numrit të mërgim-
tarëve është Bosnje e Hercegovina
me 30 për qind të popullatës që je-
tojnë jashtë kufijve të saj shtetë-
ror, apo me një milion e 650 mijë
mërgimtarë. Në numrin kaq të
madh të mërgimtarëve nga Bosnjë
dhe Hercegovina ka ndikuar në
mënyrë të drejtpërdrejtë edhe luf-
ta që përjetoi ky shtet në periudhën
1991-1995, tradita e trashëguar për
mërgim nga ish-shteti Jugosllav,
por edhe treguesit e dobët ekono-
mik dhe numri i madh i të papunë-
ve.

Në vendin e dytë në botë, sipas
numrit të mërgimtarëve, është Sh-
qipëria me 28 për qind të popul-
latës që jetojnë jashtë, ose
1.120.000 banorë të Shqipërisë je-

tojnë jashtë shtetit. Numri më i
madh i mërgimtarëve nga Shqipë-
ria jetojnë në Greqi dhe Itali. Largi-
mi i më shumë se çerekut të popul-
lsisë shqiptare më shumë ndodhi
në vitet e para pas rënies së dikta-
turës komuniste, ndonëse si pro-
ces vijon edhe deri në ditët e sotsh-

me. 
Përgjithësisht prirja e emi-

grantëve shqiptarë me kalimin e
viteve është orientuar drejt vende-
ve më të zhvilluara të Evropës
Perëndimore (Itali, Gjermani, Ho-
landë, vendet e Skandinavisë, Brita-
ni e Madhe etj), si dhe Shteteve të

Bashkuara të Amerikës dhe Kana-
dasë. 

Në vendin e tretë renditet Xha-
majka me 28 për qind të popullatës
jashtë shtetit, e pasuar nga Arme-
nia me 25 për qind apo afër një mi-
lion qytetarë dhe Kazakistani me
22 për qind apo afër 4 milionë qyte-
tarë. Lufta e përgjakshme në Siri
vitet e fundit ka shkaktuar një ek-
sod të vërtetë nga ky shtet arab në
drejtim të Perëndimit. Sipas të dhë-
nave të OKB-së, deri në vitin 2015,
nga Siria jashtë janë shpërngulur 5
milionë sirian apo 22 për qind e po-
pullatës së përgjithshme. Pas Sirisë,
në vendin e shtatë sipas numrit të
lartë të mërgimtarëve është shteti
i Amerikës Latine, Trinidad dhe To-
bago me 360 mijë banues jashtë
apo 22 për qind të popullatës.

Portugalia e goditur më së
shumti nga shtetet evropiane së
bashku me Italinë dhe Spanjën nga
kriza financiare botërore, me pro-
bleme të shumta ekonomike, pa-
punësi të lartë, por edhe traditë të
vjetër të mërgimit, renditet në ven-
din e 9 me 20 për qind të popul-
latës që jetojnë jashtë apo 2 mi-
lionë e 310 mijë portugez jetojnë
jashtë shtetit të tyre. 

Në ndërkohë, përqindja e mër-
gimtarëve në shtetet e ndryshme
është fituar me ndarjen e numrit
të përgjithshëm të popullatës të
lindur në shtetet e origjinës, ose
numri i banorëve në shtetet e mër-
gimtarëve në vitin 2015 plus num-
ri i mërgimtarëve nga të njëjtat sh-
tete dhe minus numri i banorëve
që kanë migruar.

Evis HALILI 

Shkup, 22 shkurt - Agjencia e Filmit
ka shpallur konkursin vjetor për fi-
nancimin e filmave me metrazh të
gjatë dhe të shkurtër, artistikë,
dokumentarë e të animuar. Priori-
tet do t’i jepet atyre projekteve fil-

mike që krahas cilësisë artistike
posedojnë edhe potencialin e
qarkullimit, afirmojnë Maqedo-
ninë, janë tematike universale dhe
në një formë pasqyrojnë rrjedhat e
jetës në të gjitha kuptimet, ashtu si
edhe projekte filmike autentike
nga autorë me renome, autorë të
rinj – debutues dhe kooproduksio-
ne të vogla të cilat do të kontri-
buojnë në avancimin e kinemato-

grafisë maqedonase, thuhet në
njoftimin në faqen zyrtare të këtij
institucioni.  

Konkurrimi shtrihet në dy afa-
te, i pari zgjat deri në 12 mars,
ndërsa afati i dytë deri në mesin e
muajit gusht. Konkursi i saposh-
pallur është një mundësi konkur-
rimi edhe për të gjithë ato kinea-
stë e produksione, projektet e të
cilëve u refuzuan në konkursin e

vitit të kaluar, i cili pas anulimit
dhe rishpalljes pak kohë më parë,
i publikoi rezultatet me gati një
vit vonesë. 

Rezultatet e konkursit të vitit
2027, i cili për shkak të ndryshime-
ve brenda këtij institucioni, mun-
gesës së anëtarëve të Këshillit
Drejtues u shpallën në fund të
muajit janar përfshinin disa
projekte nga kineastë shqiptarë,
në kategorinë e kooproduksioneve
(dy projekte “Rrugica” -Macja e
Zezë Produksion me regjisore Bler-
ta Basholli -Kosovë dhe “Vera që
nuk kthehet”,Arb Film me regjisor
Besnik Bisha,Shqipëri), një film
dokumentar me metrazh të gjatë (
Kastriot Abdylit “Skënderbeu në
Shkup” – Dardania dhe një film në
kategorinë e metrazhit të shkurtër
( “Bebja” -Kodra Produksion, regji-
sor Ben Apolloni). Për këtë vit
Agjencia e Filmit do të funksionojë
me një buxhet të kufizuar, kraha-
suar me vitet e tjera. Por Ministri-
së së Kulturës do të shfrytëzohen të

gjitha mekanizmat për konverti-
min e mjeteve dhe rebalancin e
buxhetit për të rimbushuar buxhe-
tin për filmin në vitin e ardhshëm,
në një shkallë të mjaftueshme për
financimin e projekteve që i përm-
bushin kriteret e cilësisë. Pak ditë
më parë ministri i Kulturës, Robert
Allagjozovski paralajmëroi refor-
mat në sektorin filmik, si pjesë e
planit aksionar për zhvillimin e
kulturës gjatë dy viteve të ardhsh-
me. Sipas Strategjisë së Ministrisë
së Kulturës do të rishikohet mode-
li i financimit të Agjencisë së Fil-
mit, për të gjetur zgjidhjen më të
mirë. Po ashtu pritet të përfundojë
edhe revizioni për të gjitha projek-
tet e financuara deri tani, shqyrti-
mi i detyrimeve mes palëve kon-
traktuese dhe producentëve,
respektimi i afateve, buxhetet e
përfituara dhe cilësia e filmave të
prodhuara me fondet e ndara nga
Agjencia. Në hartim e sipër është
edhe strategjia për zhvillimin e ak-
tivitetit filmik. (E.H)

AGJENCIA E FILMIT SHPALL KONKURSIN VJETOR 

Mars dhe gusht, dy afatet e konkursit për filma 
Konkurrimi shtrihet në
dy afate, i pari zgjat deri
në 12 mars, ndërsa afati i
dytë deri në mesin e
muajit gusht. Konkursi i
saposhpallur është një
mundësi konkurrimi
edhe për të gjithë ato
kineastë e produksione,
projektet e të cilëve u
refuzuan në konkursin e
vitit të kaluar

Koha
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MAQEDONIA NDËR DHJETË REKORDERËT NEGATIV NË BOTË 

Një e pesta e popullatës jeton jashtë shtetit 
Sipas analizës së
Qendrës "Per Vju" të
bazuar në statistikën e
Kombeve të Bashkuara
për vitin 2015, në
Maqedoni - 21 për qind e
popullatës apo 510 mijë
banorë janë mërgimtarë

Koha

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



Paga mesatare në
dhjetor 23.850
Shkup, 22 shkurt - Neto rroga e paguar mesatare
mujore për një të punësuar, në dhjetor të vitit 2017
ishte 23.850 denarë dhe është më e lartë për 1.7 për
qind nga dhjetori i vitit 2016, deklaroi Enti shtetë-
ror për statistikë. Rritja ka të bëjë, para së gjitha-
sh, në rrogën më të lartë të paguar në sektoret: Ve-
primtari tjera shërbyese (9.8%), Industria
përpunuese (9.3%) dhe Objekte për strehim dhe
veprimtari shërbyese me ushqim (8.9%). Rritja
është vërejtur edhe në sektoret: Informacione dhe
komunikime (13.7%), Veprimtari profesionale,
shkencore dhe teknike (10.6%) dhe Industrinë
përpunuese (10.3%). Në dhjetor të vitit 2017, 1.2
për qind e të punësuarve në Republikën e Maqe-
donisë nuk kanë marrë paga.

Marrëveshje për
pagesën e shkallës 
së karrierës 
Shkup, 22 shkurt - Ministri i Shoqërisë Informatike
dhe Administratë, Damjan Mançeski, në lidhje
me pagesën e shkallës së karrierës, rekomandoi që
institucionet të cilat munden menjëherë t'i pa-
guajnë këto mjete për të punësuarit, këtë ta bëjnë,
ndërsa ato institucione ku kjo nuk është e mundur
të bëhet menjëherë, të merren vesh me të punë-
suarit për dinamikën e pagesës. "Kishim konklu-
dim në Qeveri ku jepet rekomandim deri te insti-
tucionet dhe të punësuarit të ulen dhe të merren
vesh për dinamikën e pagesës së këtyre mjeteve.
E kuptojmë se njerëzit u liruan dhe filluan t'i
kërkojnë  të drejtat e tyre, por gjithashtu kërkojmë
mirëkuptim nga ana e tyre sepse brenda natës në
të gjitha institucionet nuk do të mund të paguhen
këto mjete. Në disa institucione bëhet fjalë për
harxhime në lartësi prej 10 për qind nga buxheti i
institucionit dhe është serioze ngarkesa që duhet
ta ndërmarrin institucionet", tha Mançevski. Ai
shtoi se aspak nuk kanë dhënë udhëzime për
marrëveshje bllanko dhe se do kontaktojnë me
Sindikatën e AOGJSH-së  që të reagohet në
mënyrë adekuate. Sindikata e AOGJSH-së dje në
konferencën për media shpalosi se në disa institu-
cione të punësuarve u jepen marrëveshje bllanko
për vërtetimin e shkallës së karrierës, ndërsa në
disa tjera aspak nuk jepen marrëveshje.

Telekomi i Maqedonisë
me fitim të rritur neto
Shkup, 22 shkurt - Fitimi i përgjithshëm neto i kom-
panisë të telekomunikimeve Telekomi i Maqedo-
nisë (TM) SHA në fund të vitit të kaluar arrin
1.381.000.000 denarë dhe është rritur për 33.3 për
qind në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit pa-
raprak. Të ardhurat nga shitja në vitin 2017 arrijnë
10.221 milionë denarë dhe janë ulur për 2.5 për
qind në krahasim me vitin 2016, kumtoi sot TM-
jas. Në tregun e telefonisë celulare, kompania ka
pjesë prej 48.6 për qind, ndërsa baza e parapague-
sve në fund të vitit të kaluar arrin 1.203.000. Kom-
pania arrin rritje për 1.8 për qind të të ardhurave
nga shitja  me pakicë nga TV internet dhe digjita-
le nëpërmjet Protokollit të Internetit (IPTV) në
fund të vitit 2017 krahasuar me vitin e kaluar.
Numri i përgjithshëm i internetit me shtrirje të
gjerë në fund të vitit 2017 është stabil dhe arrin 194
mijë, derisa pjesa e tregut të internetit me shtrirje
të gjerë në fund të vitit 2017 arrin 46 për qind, si-
pas vlerësimeve të internetit.

KRONIKË
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Zejnulla VESELI

Shkup, 22 shkurt - Borxhi total i shfrytëzue-
sve buxhetor, gjegjësisht detyrimet e papa-
guara të institucioneve shtetërore dhe
ndërmarrjeve publike ndaj shtetit, përfun-
dimisht me muajin maj të vitit 2017 kap
shifrën prej 22 miliard denarë apo 363 mi-
lionë euro. Kështu tregojnë të dhënat e
fundit të Ministrisë së Financave të pu-
blikuara në ueb faqen e saj. Nga shuma e
borxhit total prej 363 milionë euro, pjesa
më e madhe bie mbi institucionet dhe
ndërmarrjet e formuara nga Republika e
Maqedonisë. Në mesin e shfrytëzuesve
buxhetor që nuk kanë kryer detyrimet ndaj
shtetit dhe kanë borxhe më të larta, në
vendin e parë janë ndërmarrjet shtetërore
të formuara nga R.M. ne vlerë totale prej 6
miliard denarë apo rreth 100 milionë euro.
Borxhlinjtë të dytë janë komunat me
borxh prej 4,6 miliard denarë apo rreth 80
milionë euro ndërsa në vendin e tretë janë
institucionet shëndetësore me borxh vlerë
prej 3.2 miliard denarë ose mbi 50 milionë
euro. Vendi i katërt i takon ministrisë së
Kulturës me borxh që kap shifrën prej 2.4
miliard denarë apo 40 milionë euro. Në
vendin e pestë radhiten ndërvaret publike
të themeluara nga komunat me borxh to-
tal prej 2.5 miliard denarë apo 40 milionë

euro. 
Nga gjithsejtë 120 kompa-

ni, 31 nga këto ndërmarrje vitin
2016 dhe vitin 2017 nuk kanë
qenë aspak profitabile dhe kësh-
tu kanë treguar rezultate financiare nega-
tive që i bie që çdo e katërta firmë shtetë-
rore ka punuar me humbje. 

Sipas bazës së të dhënave të Ministrisë
së Financave, 18 ndërmarrjeve shtetërore
nga sektori publik, gati tre vitet e fundit
punojnë me humbje. Në top listën e
dhjetëshit të par të kompanive që punojnë
me humbje, si kompani shtetërore që për
çdo vit i shkakton humbje është SH.A.
“Hekurudhat e Maqedonisë - Transporti”
dhe deri në muajin maj të vitit 2017
humbjet në këtë ndërmarrje publike kapin
shifrën prej 2.439.000.000 denarë apo 40
milionë euro. Kjo kompani shtetërore që
nga viti 2014 vazhdimisht punon me
humbje. I dyti në listë gjendet kompania
shtetërore MEPSO me humbje prej 977 mi-
lionë denarë ose 15 milion euro. Me
humbje prej 779 milion denarë apo 12.5
milionë euro, i treti në listë është “Rrugët e
Maqedonisë”. Edhe kjo kompani shtetëro-
re tani e tre vite punon me humbje. E katër-
ta në listë si kompani e cila i ka borxh shte-
tit është kompania shtetërore “ELEM” me
borxh prej 641 milionë denarë apo 10.5 mi-

lionë euro. Televizioni i Ma-
qedonisë radhitet në vendin e pestë me
borxh në vlerë prej 462 milionë denarë apo
7.5 milionë euro ndërsa vendi i pestë i
takon kompanisë shtetërore “Hekurudhat
e Maqedonisë- Infrastruktura” me borxh
prej 238 milionë denarë apo 3.8 milionë
euro. Në vendin e gjashtë radhitet ndër-
marrja shtetërore për resurse energjetike
“MER” me humbje prej 160 milionë denarë
ose 2. 6 milionë euro. Shoqata aksionare
“Ujësjellësi” në listën e kompanive që më
shumti i kanë borxhe shtetit gjendet në
vendit e shtatë me borxh total prej 111 mi-
lion denarë apo 1.8 milion euro. ‘Pyjet e
Maqedonisë” është kompania e 8-të sh-
tetërore që ndaj shtetit ka borxh në vlerë
prej 99 milionë denarë ose 1.6 milionë
euro. Në vendin e nëntë është kompania
shtetërore Drejtoria për menaxhim me
hapësirat afariste dhe objekteve të banimit
e cila shtetit i ka krijuar humbje në vlerë
prej 74 milionë denarë ose 1.1 milion euro.
Nëntë kompanitë e tjera nga gjithsejtë 18-
të të cilat gjatë tre viteve të fundit punojnë
me humbje janë kompani që shtetit i kanë
borxhe më pak se 1 milion euro. 

Shkup, 22 shkurt - Relacionet ekonomiko-
tregtare midis Maqedonisë dhe Italisë,
mundësitë për avancimin dhe shfrytëzi-
min e potencialeve të tyre për investim në
Republikën e Maqedonisë, kanë qenë
tema në takimin e djeshëm të ministres së
Investimeve të Huaja Zorica Apostolska
me ambasadorin e Italisë në Maqedoni
Karlo Romeo. Siç theksohet në kumtesën
nga Kabineti i Apostolloskës, ambasadori
Romeo ka theksuar se ekziston hapësirë

për rritje të mëtejshme të shkëmbimit të
mirë ekzistues midis dy vendeve, përfshirë
edhe investimet. Ai e ka informuar për in-
teresin e rritur të investuesve nga Italia dhe
e ka potencuar rëndësinë që e ka Konfede-
rata e industrisë italiane "Konfindustria"
në Maqedoni për avancimin e raporteve
ekonomike.

Ministrja Apostolloska, siç theksohet,
ka theksuar se stabilizimi i ambientit poli-
tik pozitivisht reflektohet në intereson e

kompanive të huaja të investojnë në Ma-
qedoni, në këtë rast duke theksuar se me
Planin qeveritar për rritje ekonomike dhe
format të mbështetjes financiare, të cilat
janë të kapshme për kompanitë të cilat
duan të investojnë apo kanë kanë filluar
me investime, pritet interesi të jetë edhe
më i madh. Sipas ambasadorit Romeo, sta-
biliteti i shtetit pozitivisht reflektohet inte-
resi i kompanive italiane për tregun e Ma-
qedonisë, si pjesë e tregut të gjerë rajonal.

APOSTOLLSKA TAKON AMBASADORIN ROMEO 

Hapësirë për rritje tregtare me Italinë

SEKTORI PUBLIK ME PROBLEM FINANCIARE

Çdo e katërta kompani
punon me humbje 

Nga borxhi total prej 363 milionë euro, pjesa më e
madhe bie mbi institucionet dhe ndërmarrjet e
formuara nga vet shteti, edhe atë në vlerë totale
prej 6 miliard denarë apo rreth 100 milionë euro

Koha

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Koha, e premte 23 shkurt, 2018 

 
 

Në bazë të Programit për aktivitetet e Qytetit të Shkupit nga fusha e bashkëpunimit me shoqata civile dhe fondacione për vitin 2018 (Lajmëtari zyrtar i Qytetit të Shkupit numër 27-871/1 të datës 02.01.2018) Qyteti i Shkupit shpall 
  

Thirrje publike 
për grumbullimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018, të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve  

 
Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018 Nënprogrami  
EO, nënzëri 463190 – Transferime deri te shoqatat joqeveritare, Nënprogrami EO, 
nënzëri 463110 – përkrahje e iniciativave dhe manifestimeve të shoqatave dhe 
fondacioneve të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave 
civile dhe fondacioneve, do të kryhet në përputhje me Kodeksin e praktikave të 
mira për përkrahjen financiare të shoqatave civile dhe fondacioneve (“Gazeta 
zyrtare e RM”, nr. 27/871/1), dhe në bazë të Programit për aktivitetet e Qytetit të 
Shkupit nga fusha e bashkëpunimit me shoqata civile dhe fondacione për vitin 
2018 dhe kritereve dhe prioriteteve të dhëna në këtë thirrje publike.  
 
I. Lloji i projekteve të cilat do të përkrahen  
Në suazat e kësaj Thirrjeje publike do të përkrahen nga ana financiare:  
a) Aktivitete programore të shoqatave dhe fondacioneve në vlerë të 
përgjithshme prej 1.500.000,00 denarë, nëpërmjet grandeve për projekte nga 
fushat prioritare të mëposhtme:  
 Zhvillimi i qëndrueshëm i Qytetit të Shkupit (efikasiteti energjetik, transporti, 

burime të ripërtërishme të energjisë, qytet i mençur – inovacione) 
 Mbrojtja e ambientit jetësor dhe përkrahja e shprehive të shëndetshme 

jetësore  
 Ngritja e vetëdijes dhe përkrahja e iniciativave për sipërmarrje sociale dhe 

rinore tek organizatat civile 
 Përkrahja e pjesëmarrjes aktive në iniciativat rajonale, projekteve dhe 

projekteve nga programet evropiane  
 Ndërtimi i kapaciteteve të shoqatave për përgatitjen e projekteve në përputhje 

me programet e Bashkimit Evropian  
Vlera minimale:      60.000,00 denarë 
Vlera maksimale: 300.000,00 denarë 
b) Manifestime të shoqatave dhe fondacioneve, me vlerë të përgjitshme 
500.000,00 denarë, nëpërmjet grandeve për projekte nga fushat prioritare të 
mëposhtme:  
 Përkrahje e manifestimeve të lidhura me ndryshimet klimaterike 
 Përkrahje e manifestimeve për kremtimin e ditëve nga fusha e shëndetësisë 
 Përkrahje e manifestimeve dhe evenimenteve me rëndësi për Qytetin e 

Shkupit 
 Dita e shoqatave dhe fondacioneve;  

Vlera minimale:      30.000,00 denarë 
Vlera maksimale: 150.000,00 denarë  
2. Korniza kohore dhe mjetet e përgjithshme të parashikuara/të arritshme 
Mjetet kanë të bëjnë për vitin 2018. 
Shfrytëzimi i mjeteve të ndara do të specifikohet në Kontratën ndërmjet shoqatës/ 
fondacionit dhe Qytetit të Shkupit.  
3. Kriteret themelore organizative 
Kriteret themelore organizative që duhet t’i plotësojnë shoqatat dhe fondacionet 
që marrin pjesë në këtë thirrje janë:  
o Të jenë të regjistruara në përputhje me Ligjin për shoqatat civile dhe 
fondacione me seli në Shkup; 
o Të mos kenë fituar mjete ose të kenë deponuar fletëparaqitje nga/pranë 
ndonjë organi tjetër të administratës shtetërore ose burime të tjera për qëllimin e 

njëjtë dhe aktivitetet për të cilat deponojnë fletëparaqitje, që do të nënkuptonte 
financim të dyfishtë të aktiviteteve të njëjta nga burime të ndryshme. 
4. Vlerësimi i kualitetit të projekteve 
Vlerësimin e kualitetit të projekteve të shoqatave dhe fondacioneve të cilat 
plotësojnë kriteret themelore organizative, do të bëhet në bazë të kritereve 
programore vijuese: 

Kritere Pikët 
maksimale 

1. Struktura organizative dhe resurset 40
1.1. A kanë shoqata civile dhe fondacioni strukturën e 
nevojshme dhe resurset humane për realizimin e projektit (të 
punësuar, vullnetarë aktiv, persona të angazhuar me honorar, 
përfaqësim të balancuar të grave dhe burrave në organizatë) 

10

1.2. Profesionistë që marrin pjesë në realizimin e projektit 10
1.3. A disponon shoqata civile dhe fondacioni me ambiente 
zyrash dhe pajisje teknike për realizimin e projektit 

10
 

1.4. A e tejkalon buxheti vjetor i shoqatës dhe fondacionit për 
vitin e fundit të kalendarit vlerën e grandit 

 

2. Bashkëfinancimi i projektit 10
2.1.A siguron shoqata dhe fondacioni përqindje të pjesëmarrjes 
së saj në realizimin e projektit   

10

3. Kualiteti i projektit 50
3.1. Sa qëllimi i përgjithshëm i projektit do të kontribuojë drejt 
realizimit të prioriteteve të dhëna, sa është i qartë dhe i 
përcaktuar në mënyrë adekuate 

10

3.2. Zgjidhje kualitative dhe inovative të ofruara në propozim - 
projekt  

10

3.3. Sigurimi i përfshirjes së institucioneve dhe organizatave të 
tjera  

10

3.4. A është i qartë dhe i realizueshëm plani për realizimin e 
projektit   

10

3.5. A është real plani financiar i propozuar (përshkrimi i 
shpenzimeve nëpër kategori, pozicione  përshtatet me  çmimet e 
tregut). 

10

 
Çdo fushë e kritereve të veçanta programore do të vlerësohet me 1 pikë, 5 pikë 
ose 10 pikë, me këtë kuptim: 1-jo; 5-pjesërisht dhe 10-po. 
5. Dokumentacioni i nevojshëm të cilin shoqata/fondacioni duhet ta 
deponojë së bashku me Fletëparaqitjen për përkrahje financiare të 
shoqatave dhe fondacioneve. 
Përveç Fletëparaqitjes për përkrahje financiare të shoqatave dhe fondacioneve, 
që duhet të plotësohet (me shkronja të shtypit në alfabetin cirilik), të nënshkruar 
nga ana e përfaqësuesit të shoqatës ose fondacionit dhe të verifikuar me vulë të 
shoqatës ose fondacionit, shoqata ose fondacioni detyrimisht duhet t’i deponojë 
dokumentet e mëposhtme: 
 Statuti i shoqatës ose fondacionit;  
 Fotokopje e vendimit për regjistrim të shoqatës ose fondacionit; 
 Formular i plotësuar kompjuterik për Propozim projektin;  

 Raport për mjetet e fituara nga Buxheti i Qytetit të Shkupit në vitin e kaluar 
fiskal si dhe mënyrën e realizimit (nëse organizata ka qenë shfrytëzues i mjeteve 
të ndara nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017); 
 Raport vjetor të shoqatës ose fondacionit për vitin 2017; 
 Fotokopje nga llogaria përfundimtare e fundit; 
 Vërtetim për tatime të paguara, të lëshuar nga organet tatimore. 

 
6. Dokumentacioni përcjellës 
Shoqatat dhe fondacionet si shtojcë mund të deponojnë edhe dokumentacionin 
përcjellës në vijim:  
 biografi profesionale të ekspertëve që do të angazhohen në realizimin e 

projektit,  
 listë referente ose dëshmi (p.sh.:kontratë e nënshkruar) për më së paku 2 

projekte të realizuara nga fusha për të cilën aplikohet,  
 së paku dy mendime/referenca nga partnerë ose donatorë për realizimin e 

projekteve të mëparshme, dhe  
 përkrahje në formë të shkruar nga organizata të tjera ose institucione për të 

cilat është planifikuar që të marrin pjesë në realizimin e projektit. 
Shoqatat civile dhe fondacionet mund të deponojnë vetëm një fletëparaqitje për 
përkrahje financiare për projekt ose manifestim. 
Vërejtje: Fletëparaqitjet me dokumentacionin jo të plotë ose pas përfundimit 
të afatit të parashikuar nuk do të shqyrtohen! Shtojcat e deponuara nuk 
kthehen.  
 
7. Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve 
Afati për deponimin e fletëparaqitjeve është deri më 16.03.2018 deri në orën 15. 
8. Periudha e realizimit të projekteve  
Deri më 1 (një) dhjetor 2018 
Fletëparaqitja me dokumentacionin e plotë duhet të deponohet nëpërmjet postës, 
në zarf të mbyllur në adresën: Qyteti i Shkupit, Seksioni për bashkëpunim dhe 
përkrahje të shoqatave civile dhe fondacioneve, bul. “Ilinden” nr. 82, 1000 
Shkup nëpërmjet arkivit të Qytetit të Shkupit deri në orën 15 (me shënimin – 
Seksioni për bashkëpunim dhe përkrahje të shoqatave civile dhe fondacioneve – 
Fletëparaqitje për thirrje publike). 
Shoqatat ose fondacionet pjesëmarrëse në thirrjen publike do të njoftohen për 
rezultatet në një afat prej 10 ditësh nga dita e sjelljes së Vendimit për përcaktimin 
e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018, të destinuara për 
financimin e aktiviteteve programore të shoqatave dhe fondacioneve.  
Fletëparaqitja për përkrahje financiare të shoqatave dhe fondacioneve dhe 
Formulari për Propozim – projektin, mund të merren në ambientet e Qytetit të 
Shkupit, Sektori për bashkëpunim dhe përkrahje të shoqatave civile dhe 
fondacioneve dhe në faqen e internetit të Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk.  
Pyetje për sqarime plotësuese mund të parashtrohen në formë të shkruar ose në 
formë elektronike deri te Seksioni për bashkëpunim dhe përkrahje të shoqatave 
civile dhe fondacioneve. 
Kontakti: Seksioni për bashkëpunim dhe përkrahje të shoqatave civile dhe 
fondacioneve,Tel: (02) 3 207-525, e-mail adresa:  
antonio.karalanov@skopje.gov.mk saranda.bekiri@skopje.gov.mk. 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

KËSHILLI I PROKURORËVE PUBLIK TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

Këshilli i prokurorëve publik i Republikës së Maqedonisë në bazë të nenit 36 të Ligjit për Këshillin e Prokurorëve publik të 
Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 150/07),  publikon  

SH P A LL J E  
për zgjedhje të  

          
I 

1. Prokuror të lartë publik në Prokurorinë e lartë publike Shkup  
II 

2. Prokuror të lartë publik në Prokurorinë e lartë publike Gostivar  
III 

3. Prokuror të lartë publik në Prokurorinë e lartë publike Manastir 
IV 

4. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Shkup 
V 

5. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit – Shkup 
VI 

6. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Kriva Pallankë 
VII 

7. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Kumanovë 
VIII 

8. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Veles 
IX 

9. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Kavadarë 
X 

10. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Ohër 
XI 

11. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Dibër 
XII 

12. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Kërçovë 
XIII 

13. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Koçanë 
XIV 

14. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Gostivar 
XV 

15. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Strugë 
XVI 

16. Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore në Resnjë 
 
    Të gjithë kandidatët për zgjedhjen e prokurorit publik përveç kushteve të parashikuara në nenin 44, 45 dhe nenin 46 të 

Ligjit për prokurori publike (Gazeta zyrtare e RM nr. 150/07) dhe Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për prokurori 
publike (Gazeta zyrtare numër 111/08), nevojitet që si kusht të veçantë të plotësojnë: 

I.   Kandidatët për zgjedhje për Prokuror të lartë publik në Prokurorinë e lartë publike Gostivar dhe Manastir,  është e 
nevojshme si kusht të posaçëm të ketë përvojë pune prej së paku pesë vjet stazh si prokuror publik, me rezultate të vërtetuara 
në punë.  

II.  Kandidatët për zgjedhje për Prokuror publik themelor në Prokurorinë publike themelore është e nevojshme si kusht të 
posaçëm të ketë përvojë pune prej së paku tre vjet stazh si prokuror publik, me rezultate të vërtetuara në punë. 

III. Kandidatët për zgjedhje për prokurorë publik në Prokurorinë publike themelore për ndjekje të krimit të organizuar dhe 
korrupsionit prokurorë publik në Prokurorinë publike themelore për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, është e 
nevojshme si kusht të posaçëm të ketë përvojë pune prej së paku katër vjet stazh si prokuror publik, me rezultate të vërtetuara në 
punë. 

   Kandidatët e interesuar fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, në origjinal ose kopje të vërtetuara në 
noter, certifikata e shtetësisë dhe certifikata e mjekut (të mos jetë më e vjetër se gjashtë muaj, prej ditës së dorëzimit), dëshmi 
për stazh të punës, diplomë ose certifikatë për Fakultet juridik të mbaruar dhe vërtetim për provimin e dhënë të jurisprudencës 
në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter  t`i dorëzojnë deri në Këshillin e prokurorëve publik të Republikës së Maqedonisë 
rr. Kej. “Dimitar Vllahov” nr. 4, kati i V në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë". 

   Pranimi i dokumenteve do të bëhet çdo ditë pune prej orës 08:00 deri në orën 15:00  
   Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.                                                  
Nr. 08-85/1                                                             
Shkup, 21.02.2018 

KËSHILLI I PROKURORËVE PUBLIK  
TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

     KRYETAR 

Republika e Maqedonisë 
Qeveria e Republikës së Maqedonisë 

 
Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 alineja 6, paragrafi 5, paragrafi 8, paragrafi 11 alineja 9 paragrafi 13 dhe paragrafi 14 e Ligjit për 
punësim në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14 dhe 27/16), nenit 22, 23, 24, 25, 26 
dhe 27 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 
114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 
113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 dhe 27/2016), Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Sekretariatin 
e përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nr. 43-5893/1 të datës 9.6.2015 dhe Rregulloreve për ndryshim dhe 
plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Sekretariatin e përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së 
Maqedonisë nr. 43-5893/5 të datës 23.11.2015, nr. 04-5107/1 të datës 28.6.2016, nr. 04-5107/4 të datës 14.7.2016, nr. 47-2375/1 
të datës 30.5.2017, nr. 47-2375/3 të datës 4.8.2017, nr. 47-2375/8 të datës 11.12.2017, nr. 04-1317/2 të datës 31.1.2018 dhe nr. 
04-1317/4 të datës 12.2.2018, Sekretariati i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 01/2018 
 
Për punësimin e (1) realizuesi këshilltar i posaçëm në Kabinetin e ministrit pa resor, përgjegjës për implementimin e Strategjisë 
nacionale për përmirësimin e gjendjes së Romëve në Republikën e Maqedonisë për kohë të caktuar në Sekretariatin e 
përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
 
Sekretariati i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për shkak të plotësimit të vendit të posaçëm të punës në 
Kabinetin e ministrit pa resor, përgjegjës për implementimin e Strategjisë nacionale për përmirësimin e gjendjes së Romëve në 
Republikën e Maqedonisë për shkak të realizimit të detyrave të punës të këshilltarit të posaçëm, për angazhimin e 1 personi për 
kohë të caktuar, deri në kalimin e mandatit të funksionarit në të cilin kabinet punësohet, publikon shpallje publike për pozitën në 
vijim:  
 

1. Këshilltar të posaçëm për avancim dhe zhvillim të arsimit dhe kulturës së komunitetit rom në Republikën e 
Maqedonisë në Kabinetin e ministrit pa resor (Dekada e Romëve) 

Kualifikimet e nevojshme:  
- Të arritura së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit, Fusha shkencore: Arsim; 
- Njohje të shkëlqyeshme të gjuhës angleze dhe gjuhës rome; 
- Punë me kompjuter; 
- Përvojë pune prej së paku 3 vjet në profesion, si dhe të ketë përvojë në procesin e integrimit të Romëve në sistemin 

arsimor dhe kryesisht në procesin e evaluimit të strukturës së komponentëve për konceptin për arsim të integruar;  
- Neto pagesa 36.873,00 denarë.  

 
Orari ditor i punës prej ora 7:30 deri në ora 15:30/prej ora 8:30 deri në ora 16:30, orari javor i punës 40 orë – prej ditës së hënë 
deri ditën e premte.  
 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët e interesuar obligohen të parashtrojnë dokumentacionin në vijim:  

- Fletëparaqitje të nënshkruar vet me dorë për vendin e punës për të cilin paraqiten; 
- Biografi të shkurtë CV me kontakt telefon dhe adresë detyrimisht të theksuar; 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Dëshmi për përvojën e kërkuar të punës dhe vërtetime ose certifikata përkatëse për përvojën e posaçme të punës që 

kërkohet; 
- Diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit që kërkohet për vendin e punës; 
- Dëshmi për njohje të gjuhës angleze dhe gjuhës rome dhe  
- Dëshmi për njohje të aftësive kompjuterike.  

 
Dokumentacioni i nevojshëm në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter të parashtrohen në arkivin e Sekretariatit të 
përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ose përmes postës në adresën në vijim: Sekretariati i përgjithshëm të 
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Sektori për resurse njerëzore, bul. “Ilinden” nr. 2, 1000 Shkup (me shenjë “për 
shpalljen për punësim”). Në anën tjetër të zarfit të shënohet vendi i punës për të cilin aplikon.  
 
Afati për parashtrimin e dokumentacionit të nevojshëm është pesë (5) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit të 
shpalljes në shtypin ditor, gjegjësisht deri më 1.3.2018 në ora 16:30.  
Fletëparaqitja dhe dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i pakompletuar nuk do të shqyrtohet.  
 
Pas përzgjedhjes së realizuar të kandidatëve të paraqitur për plotësimin e vendit të theksuar të punës, kandidatët e zgjedhur 
enkas do të ftohen në intervistë në lokalet e Sekretariatit të përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.  
 
Sekretariati i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë do të realizojë përzgjedhje në afatin e caktuar në pajtim me 
nenin 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune.  



Laura PAPARNIKU

Shkup, 22 shkurt - Kryetari i Ko-
munës së Gostivarit, Arben Tara-
vari, nuk do të mund të ushtrojë
kompetenca e tij në shkollat fillo-
re dhe të mesme të kësaj komune,
pasi të njëjtat i janë privuar me
vendim të formës së prerë nga ana
e Ministrisë të Arsimit dhe
Shkencës. Të mërkurën, ministrja
Renata Deskovka kishte nënshk-
ruar vendimin për marrjen e kom-
petencave në kryerjen e detyrave
kryetarit të Komunës së Gostiva-
rit, vendim ky i cili ka hyrë në fuqi
ditën e nesërme pra të enjten. Në
kumtesën që ka lëshuar MASH-i
për këtë problematikë, thuhet se
“vendimi është sjellë në bazë të ra-
porteve të kontrollit nga ana e In-
spektoratit Shtetëror të Arsimit me
qëllim që të mundësohet kryerja e
pa ndërprerë e punëve në sferën e
arsimit fillor dhe të mesëm”. 

“Me këtë vendim, MASH i merr
kryetarit të Komunës së Gostivarit
kompetencat për emërimin dhe
shkarkimin e drejtorëve të shkolla-
ve fillore dhe të mesme në merito-
rin e Komunës së Gostivarit,
konform nenit 171 të Ligjit për ar-
sim fillor dhe nenit 108-b të Ligjit
për arsim të mesëm”, thuhet në
vendimin me numër 08-2339/1, të
datës 21.02.2018. Kryerjen e punë-
ve nga kompetencat e marra të
kryetarit të Gostivarit, thuhet më
tej do ti merr përsipër MASH-i. Do
të thotë, emërimin dhe shkarkimin
e drejtorëve e të gjitha shkollave
fillore dhe të mesme që gravitojnë
në këtë komunë, do ti bëjë mini-
stria Deskovska, pasi kompetencat
në fjalë e të cilat në situatë të rre-
gullt u takojnë kryetarëve të ko-
munave, sa i përket Gostivarit i
kanë kaluar ministres për Arsim.
Konkretisht, këto kompetenca,
sikurse qëndron në Vendimin
përkatës, “MASH do ti kryejë në
llogari të Komunës së Gostivarit”.

Në arsyetimin me disa pika, i
cili shoqëron vendimin për
marrjen e kompetencave në sferën
e arsimit, Taravari thuhet se "ka
bërë shkarkime dhe emërime të
drejtorëve në kundërshtim me
ligjin". Kontrolli i Inspektoratit ka
konstatuar se janë shkelë një serë
predispozita ligjore edhe atë ne-
net 132,133,134, 135 dhe 136 të Ligjit
për arsim fillor, si dhe nenet 93, 93-
b, 93-v dhe 93-g të Ligjit për arsim
të mesëm. ISHA ka qëndruar në
shkollën e mesme “Gostivari” në
datën 18 dhjetor 2017, me çrast ka
konstatuar se për shkarkimin e
drejtorit Agron Alili, është vepruar
në kundërshtim me nenet e
lartpërmendura. ISHA, sipas arsye-
timeve të MASH-it, i është drejtuar
kryetarit të Komunës së Gostivarit
me vërejtje që në afat prej 15 ditë të
merr masa për korrigjimin e
shkeljeve ligjore dhe për shkarki-
min e ushtruesit të detyrës së drej-
torit në këtë shkollë, Jeton Sulej-
mani. Mirëpo, pas kontrollit të dytë
të ISHA në këtë shkollë, është kon-
statuar gjendej e pandryshuar për
çka MASH-i bazuar në raportet
gjegjëse të inspektorëve, ka hapur

procedurën për sjelljen e Vendimit
për marrjen e ingerencave të krye-
tarit të Komunës së Gostivarit për
emërimin dhe shkarkimin e drej-
torëve të shkollave fillore dhe të
mesme në territorin e kësaj komu-
ne. Parregullsi të njëjta nga ana e
ISHA-së në punën e kryetarit Ta-
ravari janë konstatuar edhe për
shkarkimin nga ana e tij të Bejtul-
la Zajmit, drejtorit të shkollës fillo-
re "Ismail Qemali" dhe emërimit
në këtë post si ushtruese e detyrës
të drejtorit Shpresa Useinit. Kon-
trolli i parë në këtë shkollë është
bërë më 15 dhjetor 2017, ndërsa i
dyti në datën 21 janar këtë vit.

Ndërkaq, në survejimin e sipër
janë rastet e shkarkimeve dhe
emërimeve të drejtorëve në shkol-
lën fillore “Forinë” të fshatit me të
njëjtin emër, të shkollës fillore “Li-
ria” në fshatin Vrutok, “Gjon Bu-
zuku” të fshatit Sërbinovë dhe “Faik
Konica” në fshatit Dëbresh. Për të
gjitha këto raste, ISHA ka dërguar
raport në Ministri dhe pritet që e
njëjta të veprojë në shembullin e
dy shkollave fillore, pra të shfuqi-
zohen vendimet e Taravarit për
shkarkimin e drejtorëve të vjetër
dhe emërimin e ushtruesve të
detyrës të drejtorëve në ato katër
shkolla fillore.

DESKOVKSA I MERR KOMPETENCAT TARAVARIT

Në Gostivar kthehen
drejtorët e vjetër

MASH-i, pas raporteve
të Inspektoratit për
shkelje ligjore në emë -
rimin dhe shkar kimin e
drejtorëve të shkollave
fillore dhe të mesme në
Gostivar, ka sjellë
vendim për marrjen e
kompetencave të
kryetarit Arben Taravari

TARAVARI: ZAEVI NUK DALLON NGA GRUEVSKI 
Sot Zaev ia mori ingerencat Komunës së Gostivarit
dhe ia dha BDI-së. Kjo ndodhi edhe vitin 2010 kur
Gruevski e bëri po të njëjtën gjë. Kështu shkruan
në profilin e tij në Facebook, kryetari i Komunës
së Gostivarit, Arben Taravari, duke ju përgjigjur
kështu vendimit të MASH-it për kompetencat e
arsimit në Gostivar. "Ku është dallimi ndërmjet
viteve 2010 vs 2018? Sot Zaev ia mori ingerencat Komunës
së Gostivarit dhe ia dha BDI-së. Kjo ndodhi edhe vitin 2010 kur Gruevski
e bëri po të njëjtën gjë. Mentaliteti, kush nuk mendon si ne duhet
zhdukur!  Ju lumtë, pikërisht 'shoqëri për të gjithë'", reagon Taravari.  

Shkup, 22 shkurt - Ohri është i yni,
por edhe pasuri kulturore botëro-
re, i cili është në mbrojtje të UNE-
SKO-s. Qytetit i duhet zhvillim
ekonomik, për në asnjë rast as për
çmim ta humbasë këtë status. Për
këtë shkak janë ndalur të gjitha
ndërtimet e paralajmëruara të
detyruara, ndërsa gjithçka që në të
ardhmen do të bëhet do të jetë në
konsultim me UNESKO-n dhe në

bazë të rekomandimeve të tij, po-
rositi kryeministri i Maqedonisë
Zoran Zaev duke u përgjigjur në
pyetjen e deputetëve. "Paralajmë-
rimi për ndërtime në Ohër është
ndërprerë. Ohri duhet të zhvil-
lohet dhe të shkojë përpara, por
edhe përmes projekti të detyruar
si ata nga India, Dubai, për hotele
grandioze, për pushtimin e
natyrës, traditën dhe kulturën.

Ohrit i duhet zhvillim, por para së
gjithash zhvillimi në Ohër do të
dimensionohet përmes prolongi-
mit dhe ekspeditës së sezonit turi-
stik", tha kryeministri i Maqedo-
nisë.

Zaev informoi se është mira-
tuar plan veprues për vendosjen
sipas rekomandimeve të UNE-
SKO-s të cilat tashmë po reali-
zohen si plan veprues më 13 shkurt

Qeveria e ka miratuar Raportin për
progresin në zbatimin rekoman-
dimeve të cilat tashmë është dorë-
zuar në UNESKO. Raporti i ardh-
shëm për progresin do të dërgohet
më 1 dhjetor të këtij viti, ndërsa
deri atëherë do të punohet në
përmbushjen e rekomandimeve.
Gjendjen që e kemi hasur, tha
Zaev, ka qenë alarmante sepse Mi-
sioni i vëzhgimit të UNESKO-s që

e ka vizituar rajonin në prill dhe
maj të vitit 2017 qartë e ka bërë të
ditur se punët e kryera dhe projek-
tet e planifikuara të pushtetit pa-
raprak paraqesin shkelje të ashpër
të të gjitha standardeve të UNE-
SKO-s dhe të gjithë së bashku janë
rrezik për mjedisin e jetesës dhe
trashëgiminë kulturore në Ohër
dhe kërcënim për humbjen e sta-
tusit të trashëgimisë botërore.

Shkup, 22 shkurt - Gjatë javës së
fundit (nga 12 shkurti  deri më 18
shkurt) në Maqedoni janë regji-
struar 3728 të sëmurë nga gripi,
që është rritje për 26 për qind në
krahasim me javën para saj kur
ishin regjistruar 2964 persona të
sëmurë, theksohet në raportin
që në ueb faqen e tij sot e pu-
blikoi Instituti për shëndet pu-
blik. Numri i rasteve të regji-
struara është disa herë më i lartë
në krahasim me javën e shtatë
të sezonit të kaluar i cili u dallua
me fillim të hershëm. Regji-
strohet rritje e lehtë prej 15 për
qind në krahasim me inci-
dencën e pritur të gripit për këtë
javë. Incidenca e regjistruar
edhe këtë javë përshtatet me
aktivitetin mesatar të virusit dhe
të gripit. Në javën e shtatë num-
ri më i madh i sëmurëve - 2201
janë paraqitur në grupin më të
madh të moshës prej 15-64 vjeç,
ndërsa incidenca më e lartë prej
377.2 në 100.000 banorë regji-
strohet te fëmijët e moshës 5-14
vjeç. Këtë javë numri më i madh
i personave të sëmurë - 541 janë
paraqitur nga rajonin e Qendrës
për shëndet publik Shkup ,
ndërsa incidenca më e lartë
590.2 në 100.000 banorë është
regjistruar në rajonin e Njësisë
rajonale Kavadar. Nga gjithsej 31
njësi raportuese në vend, vetëm
në rajonin e territorit të njësisë
rajonale Dibër, Shën Nikollë, Re-
snje, Kavadar dhe Qendrën për
shëndet publik Prilep regji-
strohet aktivitet shumë i lartë -
në katër - aktivitet i lartë, shtatë
qendra për shëndet pu-
blik/njësite rajonale paraqesin
aktivitet të mesëm, 11 qendra
për shëndet publik/njësite rajo-
nale - aktivitet të ulët, ndërsa në
njësite regjistrohet aktivitet
shumë i ulët i gripit. Deri më
tani në sezonin 2017/2018, gjith-
sej  12.171 raste të gripit me inci-
dencë 588,2 në 100.000. Numri i
regjistruar i rasteve është disa
herë i vogël në krahasim me pe-
riudhën e njëjtë nga sezoni i ka-
luar (34.103).

ZAEVI PËRGJIGJET NË PYETJET E DEPUTETËVE

Ohrit i duhet zhvillim, por edhe mbrojtje
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Për një javë,
mbi  3700 
të sëmurë 
nga gripi
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U
në jam një dikush që e
dua Kosovën mbase më
shumë se Shqipërinë,
për shumë arsye të miat

personale, megjithëse nuk i ndaj
dot. Ndaj, ide të tilla si kjo e “Presi-
dentit kombëtar” që lëshoi lideri
ynë sot, do të më pëlqenin shumë
dhe do të më kishin ngazëllyer
mjaft, po të mos ishin ca thera të
vërtetash që më pengojnë.

Do të më pëlqenin, po të mos
ishte një shashkë që do të na
marrë ca ditë kohë vëmendjen sa
të firmosen ca hidrocentale të reja
vrasës të natyrës sonë, dhe ca PPP
të reja që do t’i shesin dhe kubatu-
rat e fundit te ajrit që kemi ne sh-
qiptarët. Do të më pëlqenin, po të
mos fshihnin prapa ëndrra vuaje-
riste sulltanati të dukshme mes li-
derëve shqiptarë, veçmas të atyre
që besojnë se janë burra shteti
dhe kanë autoritetin e fjalës së
madhe, mu si e “dhëndrit në da-
sëm”. Do të më pëlqenin, sikur li-
derët tanë të kishin bërë minimu-
min për bashkimin shqiptar, në
heshtje, me veprime konkrete, për
gjëra vërtet utilitare kombëtare.

Vetëm pak javë më parë, mi-
nistri shqiptar i Diasporës deklaroi
se nuk hiqet dogana shqiptaro-sh-
qiptare, sepse nuk e lënë intere-
sat e tregtarëve. Të kujt tregtarëve?
Cilët tregtarë kanë fuqi të domi-
nojnë politikat tregtare të një
kombi, përveç në qofshin vetë po-
litikanët tregtarët që kanë mono-
polet në dorë këtej dhe andej ku-
firit. Deklarata e sinqertë e
ministrit shqiptar (një ndër të rral-
lat e sinqerta historikisht), ishte
certifikimi i një shteti të kapur. Pas
kësaj deklarate, në një vend de-
mokratik normal, do të kishin pa-
suar dorëheqje ministrash shqip-
tarë në të dy qeveritë, në Shqipëri
e Kosovë, por askush nuk u shqetë-
sua.

A e dinë këta zotërinj se për
shkak të asaj dogane shqiptaro-
shqiptare, një pjesë e librave (një
zero e papërfillshme në shifrat e
doganave shqiptare) shtegton me
mushka maleve që të shkojë në
Kosovë apo anasjelltas? Kur ende
libri dhe gjuha shqipe nuk mund
të komunikojnë të lirë mes nesh,
çfarë pritet për të tjerat? Në Sh-
qipëri hyjnë më lirë krundet serbe
për furrat e bukës se specat dhe
kajmaku i Kosovës.

Do të më pëlqenin, sikur të
mos kishte qenë e përsëritur sjel-
lja fyese personale e tij ndaj “al-

pinëve” dhe gjuhës së gegëve dhe
atyre që jetojnë jashtë territorit hi-
storik të “çunave te Tironës”, një
gjuhë që e flet dy e treta e kombit.
Një lider kombëtar i do njësoj si hie-
nat e pasurive tona dhe ata “të kor-
ruptuarit” që shesin majdanos te
cepi i rrugës. Mbi të gjitha, një lider
i madh përkulet para më të dobëtit,
qytetarit të thjeshtë, edhe kur ai me
padijen e tij të fyen me gabimet
gjuhësore në virtualitet.

Deklarime të tilla do të më pël-
qenin, po të mos e dija se një pjesë
e mirë e atyre që flasin sot për
marrëdhëniet për Kosovën, madje
dhe të atyre na përfaqësojnë në
botë, të mos ishin bijtë e atyre që e
hoqën Kosovën nga mësimi në
shkollat tona tek rriteshim. As tani,
nuk është se Kosova është aq gjerë-
sisht në tekstet tona të shkollore,
mjafton të shohësh lajmet në tele-
vizionet shqiptare, kur Kosova për-
mendjet tek lajmet e rajonit, sikur-
se mbase edhe në televizionet e
Kosovës, lajmet nga Shqipëria
mund të jenë më periferike, aty afër
atyre të huaja.

Por, ka një ndryshim të madh
mes një shteti të brishtë si i Kosovës,
i cili po bëhet shtet edhe pse me au-

toritet të cenuar nga liderët e tij të
korruptuar, dhe një Shqipërie që
kurrë nuk u bë shtet nga hajdutët e
vet me pushtet. Shqipëria mjerisht
ka shtetin më qesharak në botë, e
kam fjalën nga Presidenti e poshtë.
Krahasimin mes dy shteteve shqip-
tare e nxjerr lehtë kushdo, mjafton
të takosh një polic në rrugë në tra-
fik në Kosovë dhe në Shqipëri. Pro-
vojeni dhe do ta shihni ndryshimin.

Ose shkoni në ndonjë spital, ose
shkoni për pushime diku atje. Kësh-
tu që edhe liderit tonë, dhe kujtdo
lideri pseudonacionalist, u ka sh-
tegtuar e drejta për deklarata të til-
la, sepse ato në vend që ta ndih-
mojnë Kosovën këto ditë, mund t’i
zgjojnë nga hutimi armiqtë e saj
dhe ta keqpërdorin kundër nesh
këtë deklaratë të parakohshme, në
mos të rrezikshme, të liderit tonë
të madh. Dhe nuk më duket aspak
çudi që deklarata ndodh në të
njëjtën kohë kur Cipras deklaron
në Greqi se i ka dhënë viston mini-
strit të tij të jashtë të përmbyllë dhe
ta vulosë marrëveshjen e detit me
Shqipërinë (edhe të tjerat që nuk
iu bënë kurrë transparente kom-
bit), sepse piketat janë vënë dhe
dollia e shqymjes së re shqiptare,

është ngritur.
Ndaj, bëni një herë detyrat e vo-

gla, se të mëdhatë i bën koha vetë. Pra,
filloni nga gjëra të vogla, nga libri që
juve mund t’ju duket “humbje” e
madhe po ta lini të qarkullojë i lirë.
Unë merrem me librin dhe gjuhën,
ndaj ato po përmend. Po qarkulloi li-
bri, qarkullon thelbi ynë. Dhe… kur t’ju
bjerë rruga nëpër Kosovë, pasi të
ktheheni nga takimet me liderë serbë,
mos i vini këmbët në tavolinë me
krekosje para atyre që ju shërbejnë të
paguar me taksat e shqptarëve, mos
iu gërçisni atyre që nuk ua paskan bërë
bukën në kohë, pasi duart e tyre të
lodhura janë më të ngadalta se rrotat
e makinave tuaja luksoze. Dhe i prisni
thonjtë dhe e gdhendni pak gjuhën,
mund të humbim fonde të Europës,
por edhe territore, kur firmosni dhe fli-
sni në emrin tonë. Kështu, duke i sjel-
lë në mend të gjitha këto, më bren dy-
shimi se deklarata e “Presidentit
kombëtar” (lexo, “Hajdutit kombëtar!”)
është një show i zbarët kombëtar. Lide-
ri ynë largpamës, pasi nuk mundi dot
ta bindë Merkelin për të qenë lider i
Ballkanit, me gjithë atletet e tij, po për-
piqet mbase për një sulltanat shqiptar.
Epo, kot nuk e kemi “kardesh” ne Erdo-
ganin!

Një pjesë e
mirë e atyre që
flasin sot për
marrëdhëniet
për Kosovën,
madje dhe të
atyre na
përfaqësojnë
në botë, janë
bijtë e atyre që
e hoqën
Kosovën nga
mësimi në
shkollat tona
tek rriteshim 

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Në Shqipëri hyjnë më lirë krundet
serbe se kajmaku i Kosovës

Flutura Açka



Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 
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REMZI NESIMI, 
erudit dhe gdhëndës i fjalës shqipe

Agim POLOSKA 

Me 4 shkurt në varrezat e fshatit
Odër të Tetovës, anëtarët e familjes
më të ngushtë, bashkëfshatarët, ko-
legët e Katedrës së Gjuhës dhe të
Letërsisë Shqiptare në Shkup dhe in-
telektualë e dashamirë të tjerë u për-
shëndetën për herë të fundit me tru-
pin e pajetë të profesor Remzi
Nesimit.

Kujtimi i tij për një kohë shumë të
gjatë do të mbetet i pashlyer nga
mendja e të gjithë atyre që e kanë
njohur profesorin Remzi. Ne, sot do
t’i ruajmë kujtimet më të mira për
të, ndërsa breznitë e ardhshme jo
vetëm që do të krenohen se patën
një pedagog e studiues të palodh-
shëm të gjuhës, letërsisë dhe kul-
turës shqiptare në Maqedoni e më
gjerë, por pse qe edhe një shëmbël-
ltyrë e veçantë ndaj të cilit gjithmonë
do të shprehim respektin dhe mira-
dijen tonë. 

Profesor Remzi Nesimi është
ndër themeluesit e parë të  arsimit të
lartë në gjuhën shqipe, si dhe stu-
diues i zellshëm dhe i pasionuar. Me
përgatitjen e tij të thellë shkencore,
profesionalizmin, bujarinë dhe sin-
qeritetin e pashoq nuk mburret
vetëm Katedra dhe Fakulteti ynë, por,
me këto virtyte të larta njerëzore,
mund të mburren edhe të gjithë sh-
qiptarët e Maqedonisë dhe më gjerë.

BIOGRAFIA
Prof. Remzi Nesimi lindi më 25

dhjetor të vitit 1933 në fshatin Odër të
Tetovës. Shkollën fillore e mbaroi në
vendlindje, ndërsa të mesmen në
gjimnazin Kiril Pejçinoviq të Tetovës.
Në vitin akademik 1955-1956 regji-
strohet në Fakultetin Filozofik të Beo-
gradit, në degën e Albanologjisë, ku
edhe u diplomua. Pas kryerjes së stu-
dimeve, në shkurt të vitit 1960, profe-
sor Nesimi kryet detyrën e lektorit
dhe të redaktorit në Redaksinë e Bo-
timeve të NGB Rilindja, në Prishtinë.
Në të njëjtën detyrë ka punuar edhe
në Redaksinë e Flakës së vëllazëri-
mit, gjer në tetor të vitit 1962. Në vi-
tin shkollor 1964/65 zgjidhet peda-
gog i gjuhës shqipe në Akademinë
Pedagogjike “Kliment Ohridski” në
Shkup, ndërsa në vitin 1967 në po të
njëjtin institucion, zgjidhet profesor
i shkollës së lartë. Prej vitit 1975 e gjer
në vitin shkollor 1998/99 punon në
Fakultetin Filologjik të Universitetit
të Shkupit, në fillim si pedagog, pa-
staj si profesor inordinar dhe ordi-
nar. Aty do të ligjërojë gjuhën e sot-
me shqipe (fonetikë, morfologji dhe
sintaksë). Ligjëratat e profesor Nesi-
mit shquheshin për nivelin e lartë
akademik. Gjithnjë i përcillte
rrjedhat e shkencave albanologjike, e
sidomos ato që kishin të bëjnë me

zbatimin e normave të gjuhës letra-
re shqipe. 

KONSOLIDUES I GJUHËS 
LETRARE SHQIPE

S’ka dyshim se profesor Nesimi
është një emër mjaft i njohur i
shkencës albanologjike. Është midis
gjuhëtarëve më në zë të gjuhësisë
shqiptare të gjysmës së dytë të
shekullit XX dhe të fillimit të shekul-
lit XXI. Gjatë kësaj periudhe ai u
përjetësua dhe bashkudhëtoi me
studimet e gjuhës letrare shqipe. Pro-
fesor Nesimi bën pjesë në brezin e
studiuesve të gjuhës shqipe, i cili ki-
shte barrën e përkujdesjes në kon-
stituimin, kristalizimin dhe standar-
dizimin e saj në të gjitha
institucionet arsimore, shkencore
dhe kulturore në Maqedoni. Si rrallë
kush, profesor Remziu përkujdesej
me përkushtim për konsolidimin e
gjuhës letrare shqipes, si dhe të
ngritjes së nivelit të studimeve alba-
nologjike në baza të shëndosha e të
qëndrueshme shkencore. Kësaj dety-
re dhe këtij obligimi, profesor Nesimi
ia doli në krye me sukses të lakmue-
shëm, falë një angazhimi dhe pune
të palodhshme hulumtuese e kërki-
more-shkencore, që e dha në Kate-
drën tonë (1975-1998).Fusha më e
ngushtë e interesimit shkencor të
profesor Nesimit ka qenë gjuha letra-
re shqipe, sidomos disilpina e saj -
Sintaksa e gjuhës shqipe. Theks së
veçantë i jepte përdorimit të drejtë
dhe pastërtisë së saj në të folur dhe
në të shkruar.

Përveç angazhimit të tij në Fakul-
tet, profesor Nesimi kontributin e tij
do ta japë edhe në përpilimin dhe
hartimin e shumë teksteve shkollore
të të gjitha niveleve ( në ciklin e ulët,
të mesëm dhe universitar). Kështu,
për nevojat e shkollave fillore dhe të
mesme në gjuhën shqipe do të har-
tojë tekste shkollore, gjashtë grama-
tika (disa në koautorësi). Gjithashtu,
për nevojat e studentëve, të cilët sh-
qipen nuk e kanë gjuhë amtare, pro-
fesor Nesimi, në koautorësi me Gj.
Shushkën, do të përpilojnë një tekst
universitar për mësimin dhe përvetë-
simin e gjuhës shqipe, i cili do të bo-
tohet në dy versione, serbokroatisht
(Prishtinë, 1987) dhe maqedonisht
(Shkup, 1989). Deri më tani ky tekst
universitar, në mjediset arsimore e
shkencore, është më i përshtatshmi
dhe më praktik për zotërimin e shqi-
pes nga të huajt në Maqedoni, Sh-
qipëri dhe Kosovë.

VEPRIMTARIA SHKENCORE
Me studimin e gjuhës shqipe pro-

fesori Remzi fillon të merret që në vi-
tin 1960, kur në faqet e gazetës Ri-
lindja boton tre artikuj lidhur me

pastërtinë e gjuhës shqipe. Çështja e
pastërtisë së gjuhës dhe zbatimi
praktik i normës letrare do të jetë
preokupim i tij thuajse gjatë gjithë
veprimtarisë shkencore,  hulumtue-
se dhe kërkimore në fushë të shqi-
pes letrare.  Kështu, në vitin 1970 në
faqet e gazetës “Flaka e vëllazërimit”,
në shtatë numra të njëpasnjëshëm, e
shtron dhe e arsyeton  rolin, rëndë-
sinë dhe nevojën e përdorimit të një
gjuhe të përbashkët letrare shqipe.
Me këtë rast, do të veçonim punimet
e profesorit, siç janë Rreth fillimit të
shqipes në Maqedoni gjatë luftës
dhe pas Luftës së Dytë Botërore, pa-
staj Flaka dhe shqipja e shkruar te
ne, Procesi i njësimit të shqipes le-
trare në Maqedoni etj. Veprimtaria
e tij shkencore është mjaft e pasur.
Siç dihet, profesor Nesimi është autor
i një numri shumë të madh artikujsh,
në formë kumtesash e  njoftimesh,
studimesh dhe monografish, që
kamë të bëjnë me studimin e gjuhës
letrare shqipe, në të gjitha rrafshet
(fonetikë, morfologji, leksikologji e
sintaksë). Në këtë kontekst vlen të
përmendim se veprimtaria e pasur
kërkimore-shkencore e profesor Ne-
simit lidhet edhe me kontributin e
tij që dha për gjuhën e shkrimtarëve
tanë të Rilindjes Kombëtare si dhe
të letërsisë bashkëkohore. Disa prej
tyre do ti botojë në studimin me titull
Çështje gjuhësore (Shkup, 1997). Në
këtë studim profesori bën një ana-
lizë të thuktë për kontributin që kanë
dhënë përfaqësuesit e Rilindjes
Kombëtare për gjuhën shqipe,  (S.
Frashëri, N. Frashëri, V. Pasha etj).
Vend të merituar në këtë studim të
profesorit zënë edhe kontributet dhe
përpjekjet e disa albanologëve të sh-
quar shqiptarë e të huaj për studi-
min e gjuhës shqipe në diakroni dhe
në sinkroni (A. Xhuvani, E. Çabej,
etj.). Gjithashtu, në punimet shken-
core të profesor Remziut vërehen
përpjekjet e tij të vazhdueshme për
ruajtjen, dhe pastërtinë e gjuhës sh-
qipe nga ndikimet e jashtme të
gjuhëve, me të cilat shqipja është në
kontakt të vazhdueshëm, siç janë
maqedonishtja dhe serbokroati-
shtja.  Me një pasion të pashoq inte-
resohej që shqipja të ruhet nga ndiki-
met e tilla, sidomos në strukturën
gramatikore, leksikore, fjalëformue-
se, frazeologjike etj. Këto ndikime i
vërente gjatë aktit të përkthimit, si-
domos në shtyp, radio, televizion, në
tekstet shkollore, në teatër etj. Këto
pikëpamje të tij, profesori shpe-
shherë i prezantonte në simpoziu-
met, konferencat dhe tubimet e
ndryshme shkencore, me karakter
kombëtar dhe ndërkombëtar.

Siç dihet, profesor Nesimi ba-
shkudhëtoi me përpjekjet e studiue-

sve më në zë albanologë në konsoli-
dimin dhe ngritjen e gjuhës letrare
shqipe. Si kryetar i Lidhjes së shoqa-
tave të arsimtarëve të Gjuhës dhe të
Letërsisë Shqiptare ishte njëri ndër
organizatorët kryesorë për përga-
titjen e Konferencës Shkencore për
shënimin e 20 vjetorit të Kongresit
të Drejtshkrimit (1972), që u mbajt
në Tetovë (1992).

Një veprimtari e posaçme e pro-
fesor Nesimit gjatë viteve 1995-1997
qe puna për vjeljen e pasurisë gjuhë-
sore të të folmeve shqipe në territorin
e Maqedonisë, projekt të  cilin profe-
sori  me aq përkushtim dhe sukses e
realizoi. Nuk ka dyshim, se kontribut
të çmueshëm profesor Nesimi ka
dhënë edhe në fushën e dialekto-
logjisë shqiptare. Me këtë rast, do
veçojmë dy monografitë voluminoze
Veçoritë fonetike të së folmes shqipe
të rrethit të Tetovës (dorëshkrim( dhe
disertacioni i doktoratës me titull E
folmja e Dervenit. Të dy monogra-
fitë  e profesorit janë vlerësuar si një
arritje e madhe për shkencat alba-
nologjike dhe si të tilla ato shërbejnë
si gurrëthemel për studime dhe hu-
lumtime të mirëfillta dialektologjike.

Një vend të veçantë në punën
shkencore të profesorit  zë edhe ve-
primtaria  përkthyese. Në këtë fushë
profesor Nesimi është dëshmuar si
përkthyes i shkëlqyeshëm, që rral-
lëkush mund ta ketë. Ka përkthyer
dhe shqipëruar mbi 20 tituj veprash
letrare të autorëve të njohur të letër-
sisë botërore, jugosllave dhe  maqe-
donase.Veprimtaria e tij shkencore
dallohet edhe si recensues i shumë
teksteve shkollore të gjuhës shqipe
për shkollat tetëvjeçare dhe të me-
sme të botuara në Shkup dhe në Pri-
shtinë. Po kështu vlen të përmendim
edhe ndihmesën e tij të madhe që
dha si recensent në përpilimin e Fja-
lorit sllovenisht-shqip.

Për profesor Remzi Nesimin dhe
veprën e tij madhore mund të flitet
shumë. Pas çdo leximi dhe analize të
veprimtarisë së tij shkencore, ato tek
studiuesit zgjojnë kërshëri dhe inte-
resim të madh për analizë shkenco-
re.

Për rezultatet e arritura dhe kon-
tributin që dha në fushën e arsimit,
edukimit dhe shkencës, profesor
Remziu është shpërblyer dhe nde-
ruar me mirënjohje, diploma e me-
dalje në Maqedoni, Shqipëri dhe Ko-
sovë.Vdekja e papritur dhe e
parakohshme e profesor Remzi Nesi-
mit krijon një boshllëk në studimet
albanologjike. Mungesa e tij për një
kohë të gjatë do të jetë e ndjeshme
në mjedisin ton[.

I përjetshëm qoftë kujtimi i tij.
Lavdi pastë!

Shkup, më 19. 02. 2018

S’ka dyshim se
profesor Nesimi është
një emër mjaft i
njohur i shkencës
albanologjike. Është
midis gjuhëtarëve më
në zë të gjuhësisë
shqiptare të gjysmës
së dytë të shekullit XX
dhe të fillimit të
shekullit XXI. Gjatë
kësaj periudhe ai u
përjetësua dhe
bashkudhëtoi me
studimet e gjuhës
letrare shqipe.
Profesor Nesimi bën
pjesë në brezin e
studiuesve të gjuhës
shqipe, i cili kishte
barrën e përkujdesjes
në konstituimin,
kristalizimin dhe
standardizimin e saj
në të gjitha
institucionet
arsimore, shkencore
dhe kulturore në
Maqedoni.
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Neuroshkencëtarët francezë
përmes një eksperimenti me maj-
munin e llojit “makao” kanë bërë
disa hapa para në zgjidhjen e pa-
ralizës me ndihmën e stimulimit
elektrik të trurit. Ekipi i tij kishte
përdorur një teh për prerjen e një
fete përmes kurrizit të kafshës,
duke paralizuar këmbën e
djathtë. Neuroshkencëtari Gre-
goire Courtine dëshiron të provojë
nëse majmuni mund të ecë përsë-
ri. Për ta bërë këtë, ai dhe kolegët
e tij kishin instaluar një pajisje
regjistruese nën kafkën e majmu-
nit, duke prekur korteksin e tij mo-
torik dhe i kishin instaluar disa
elektroda elastike rreth kordës
kurrizore të kafshës, poshtë vendit
ku është ndërhyrë kirurgjikisht.
Një lidhje wireless u bashkua me
dy pajisjet elektronike. Rezultati

ishte: një sistem teknologjik që
lexonte qëllimet e majmunit kur
lëvizte dhe më pas e transmeton-
te menjëherë në formën e

shpërthimeve të stimulimit elek-
trik në shpinë të tij.

Në mënyrë të shpejtë, këmba
e djathtë e majmunit filloi të lë-

vizë. “Majmuni ishte duke men-
duar, dhe pastaj bum, ajo ishte në
këmbë,” kujton Courtine, një pro-
fesor në Universitetin e Lozanës
të Zvicrës, raporton “Technology-
review”. Në vitet e fundit, kafshët
e laboratorit dhe disa njerëz kanë
kontrolluar kursorët kompjute-
rikë ose armët robotike që mat-
nin mendimet e tyre, falë një im-
plantimi të trurit të lidhur me
aparate. Tani hulumtuesit po
ndërmarrin një hap tjetër të
rëndësishëm tjetër drejt kthimit
të paralizës njëherë e përgjith-
monë. Ata lidhin me valë tekno-
logjinë e leximit të trurit drejtpër-
drejt me stimuluesit elektrikë në
trup, duke krijuar atë që Courtine
i quan një “anashkalim nervor” në
mënyrë që mendimet e njerëzve
përsëri të lëvizin gjymtyrët e tyre.

Si ta largojmë
lemzën
Shurupet kundër kollës dhe
trajtimet tjera mund ta qetë-
sojnë gjendjen, por ju gjith-
monë duhet vizituar mjekun e
përgjithshëm nëse keni lemzë
të vazhdueshme. Lemza është
një lloj i kollës së thatë që
mund të irritojë fytin dhe mu-
shkëritë tuaja, si dhe të shkak-
tojë probleme tjera në fyt. Por,
ju mund të liroheni nga simpto-
mat e lemzës duke pirë mjaltë
me çaj të nxehtë. Nëse gjendja
vështirësohet shumë shpejt,
ose nëse keni dhimbje në gjoks,
ju gjithashtu duhet të vizitoni
një mjek profesional. Shumica e
kollit shkaktohen nga të ftohtit
ose gripi. Ju mund të ulni rre-
zikun nga zhvillimi i kollës duke
pastruar rregullisht duart tuaja.

Të gjithë janë dakord që për
të qenë në formë dhe shëndet
kemi nevojë të bëjmë të paktën
10 mijë hapa në ditë. Por të ecësh
në fakt është një mënyrë trajnimi
i bërë vetë, për të djegur kaloritë
dhe për të mbajtur metabolizmin
aktiv.

Sa duhet të ecim? 10 mijë hapa
korrespondojnë me 7.5 kilometra,
për të përshkuar që nga momen-
ti kur zgjohesh dhe kur fle, pra
dhe me fraksione gjatë ditës.
Numërimi i tyre, i disponueshëm
në shumë aplikacione në telefon,
bëhen kështu një mjet i çmuar për
të matur aktivitetin tonë të për-
ditshëm fizik. Në të kundërt mjaf-
tojnë 30-40 minuta në ditë ecje e

shpejtë. Kush mund të ecë? Ecja
është një aktivitet i përshtatshëm
për personat me shëndet të plotë.

Por duhet të kenë kujdes dhe kon-
troll mjekësor personat që vuajnë
nga zemra, të prekur nga shqetë-

simet me këmbët apo probleme
të tjera me kyçet.

Pse duhet të ecim? Është një
aktivitet fizik që përmirëson funk-
sionalitetin kardiovaskular dhe
pulmonar, zhvillon muskujt dhe
kockat. Të ecësh rregullisht ndih-
mon dhe në rënien në peshë,
nëse kjo kombinohet me ush-
qyerjen e duhur, zgjon metabo-
lizmin, ka efekte pozitive në ten-
sionin e gjakut, nivelin e
kolesterolit të keq, dhe trigliceri-
det e diabetit. Ecja është edhe një
farë terapie psikologjike, pasi lar-
gohesh nga vendet e rutinës, am-
bientet e mbyllura, merr ajër të
pastër, qetëson mendjen dhe lar-
gon stresin.

TOKOPHOBIA,
fobia nga procesi
i lindjes
Është e natyrshme që gratë të
ndihen të shqetësuara lidhur me
procesin e lindjes. Brengosja për
dhimbjet e kontraksioneve dhe
të intervenimeve si dhe pasiguria
për procesin nuk janë të pa-
zakonshme. Megjithatë për disa
gra, frika nga procesi i lindjes
mund të jetë aq e madhe sa të
ndikojë në funksionet e përditsh-
me. Kjo frikë e madhe nga lindja
quhet “tokophobia” që nënkup-
ton fobi nga procesi i lindjes së
fëmijës. Për disa gra nënkupton
edhe neveri nga shtatzënia. Kjo
fobi mund të ndahet në dy tipe,
primar dhe sekondar. Tokopho-
bia primare ndodh tek gratë që
nuk kanë lindur më parë, që
zakonisht lidhet me ndonjë
traumë që kanë përjetuar më
parë, duke përfshirë edhe abuzi-
met seksuale. Gjithashtu lidhet
edhe me ekspozimin ndaj
imazheve të lindjeve të vështira,
apo nëse kanë dëgjuar për histori
të tilla. Ndërsa gratë që vuajnë
nga tokophobia sekondare kanë
pasur eksperiencë traumatike të
lindjes më parë, e cila i ka lënë të
frikësuara ta përjetojnë atë pro-
ces përsëri. Është e vështirë të
thuhet se sa është i lartë numri i
grave që vuajnë nga ky çrregul-
lim. Studiuesit besojnë që shifrat
sillen nga 2.5% deri në 14%.

Ekspertët ndërkombëtarë kanë ngritur alarmin mbi
rreziqet e një përdorimi armiqësor të inteligjencës ar-
tificiale (IA) nga shtetet që nuk respektojnë rregullat

ndërkombëtare, kriminelët, terroristët, në një ra-
port të publikuar dje. Sipas tyre, në 10 vitet e ardh-

shme, efikasiteti në rritje i IA rrezikon të
riforcojë kriminalitetin kibernetik,
por gjithashtu të çojë në përdori-
min e dronëve apo robotëve për
qëllime terroriste. Ajo gjitha-
shtu mund të lehtësojë mani-
pulimin e zgjedhjeve

nëpërmjet rrjeteve sociale në
sajë të llogarive të automatizua-

ra. Ky raport prej 100 faqesh u har-
tua nga 26 ekspertë specialistë për in-

teligjencën artificiale (IA), sigurinë
kibernetike dhe robotike, tran-

smeton ATSH rapor-
timin e AFP-së.

Ata janë pje-
së e universiteteve

të Cambridge, Oxford, Yale, Stanford dhe organizatave
joqeveritare ”OpenAI”, ”Center for a New American Se-
curity” dhe ”Electronic Frontier Foundation”. Këta ek-
spertë i kërkojnë qeverisë dhe aktorëve të ndryshëm
përkatës të marrin masa për limitimin e kërcënimeve
potenciale lidhur me inteligjencën artificiale. “Ne men-

dojmë se sulmet që do të lejohen nga përdorimi në
rritje i IA do të jenë veçanërisht efikase, të foku-

suara në mënyrë fine dhe të vështirë për t’u
atribuuar”, nënvizon raporti. Për të ilustruar
frikën e tyre, këta specialistë përmendin disa
skenare hipotetike të përdorimit dashake-
qës të IA. Ata nënvizojnë se terroristët mund
të modifikojnë sistemet e IA, të disponuesh-
me në tregti (dronë, automjete autonome),
për të shkaktuar rrëzime avionësh, përplasje
apo shpërthime. Shahar Avin, nga Qendra

për Studime të Riskut për Ekzistencë në Cam-
bridge, shpjegoi se raporti është fokusuar në

fushat ku IA është e qasshme aktualisht apo
mund të jetë brenda pesë vjetëve të ardhshme,

dhe se nuk kanë analizuar të ardhmen e largët.

Rreziqet që vijnë 
nga Inteligjenca Artificiale

Të ecësh, për sport dhe shëndet

Shkencëtarët gjejnë zgjidhje për paralizën
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Magjia 
vdekjeprurëse 
e hirit të vullkanit
Sinabung

Disa foto të shkrepura në Indonezinë e largët, ku pasqyrohet shpërthimi i vul-
lkanit që ndodhet në malin Sinabung, po bëjnë xhiron e rrjeteve sociale. Në foto
shihet sesi kolona e hirit me zjarr ngrihet pothuajse pesë kilometra në qiell
dhe banorët lokalë vrapojnë për të shpëtuar jetën e tyre. Gjithashtu shihet edhe
sesi shumë të tjerë nuk e ndërpresin rutinën e tyre të përditshme, duke kryer
punët e shtëpisë, apo duke shkuar në shkollë. Mali Sinabung kishte qëndruar në
“gjumë” për katër shekuj para se të shpërthente në vitin 2010, në një ngjarje ku
u vranë dy persona. Ndërsa kur shpërtheu në 2014, më shumë se 100 persona u
vranë dhe mijëra u evakuuan. 



Në jugperëndim të Sarajevës është
themeluar qyteti “Sarajevo Resort
Osenik”, qyteti i parë arab në Bo-
snje e Hercegovinë, banorët e të
cilit janë të gjithë arabë. Shtëpitë
nuk janë të larta, por janë të ven-
dosura në një pozicion perfekt, të
rrethuara nga uji dhe shumë larg
zhurmës. Ndërkohë vendasve nuk
u lejohet të hyjnë në këto banesa,
përveç atyre që janë të punësuar si
roje sigurimi, kamerierë apo pa-

strues. Pronarët e shtëpive janë
arabë dhe ata nuk duan të përzihet
me popullatën lokale vendase. Ata
kanë traditat dhe zakonet e tyre,
stilin e veshjes, sjelljet dhe ritualin,
e nuk duan që askush t’i shqetë-
sojë dhe t’i vëzhgojë, ka thënë një
person i vendbanimit që ka dashur
të mbetet anonim. Mësohet se
shtëpitë janë nxjerrë në shitje në
Kuvajt dhe se vlera e tyre arrin deri
në 150-160.000 euro.

Qytet në Bosnjë, jo për vendësi, vetëm për arabët
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Seanca e Kuvendit të Kosovës
për Marrëveshjen e Demarkacionit
ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi
është shtyrë për të premten, në ora
10:00. Kryetari i Kuvendit të Ko-
sovës, Kadri Veseli bëri të ditur se
vazhdon të jetë optimist se do të
arrijnë konsensus lidhur për këtë
çështje. “Dua të përçoj mesazh tek
qytetarëve se do të arrijmë që së ba-
shku të jemi në këtë rrugëtim të
përbashkët në agjendën drejt BE-së
dhe t’i hapim perspektivë qytetarë-
ve tonë që të kenë liberalizimin e
vizave në një të ardhme të afërt”,
tha Veseli, raporton Telegrafi. De-
putetët e Listës serbe nuk do ta vo-
tojnë Projektligjin e Demarkacio-
nit ndërmjet Kosovës dhe Malit të
Zi. Kështu thuhet në komunikatën
e kësaj partie.

“Lista serbe nuk do ta votojë De-
markacionin me Malin e Zi
përkundër gënjeshtrave dhe dek-
laratave tendencioze në të gjitha
mediat shqiptare, të cilat i ka pu-

blikuar edhe një pjesë e medieve
serbe…Ne do të vazhdojmë të pu-
nojmë për interesat e serbëve në
Kosovë…”, thuhet ndër të tjera në
komunikatë.

Ndërkaq, deputetja në Parla-
mentin Evropian, Tanja Fajon, me
një postim në Twitter, thotë se është
duke e përcjell me interes të madh
debatin dhe votimin e demarkacio-
nit në Kuvendin e Kosovës dhe uron
të gjithë miqtë, partnerët dhe qyte-
tarët që po tregojnë angazhim për
liberalizimin e vizave. “Jam duke e
ndjekur me interes të madh deba-
tin dhe votimin e demarkacionit në
Kuvendin e Kosovës. Uroj gjithë të
mirat për miqtë, partnerët dhe qy-
tetarët që po tregojnë një demon-
strim dhe angazhimit të vërtetë për
liberalizim e vizave”, shkruan Fajon

në Twitter. Nga ana tjetër, çështja e
demarkacionit të kufirit me Malin e
Zi ka shkaktuar jo pak konfuzion
edhe brenda pjesëtarëve të ndry-
shëm të koalicionit qeverisës. De-
puteti i Aleancës për Ardhmërinë e
Kosovës, Rasim Selmanaj, ka thënë
se ai, por edhe kolegët tjerë të par-
tisë së tij do të votojnë kundër De-
markacionit, nëse ai vije në Kuvend
pa raportin e Shpejtim Bulliqit, njof-
ton Klan Kosova. “Nëse nuk është
edhe raporti i Bulliqt vota ime do
të jetë kundër, gjithashtu edhe ajo
e Aleancës për Ardhmërinë e Ko-
sovës”, ka deklaruar Selmanaj.

“Përpjekja për ta larguar këtë
raport është e papranueshme, se-
pse ky raport konstaton gabimet që
duhet të korrigjohen”.

“Vota ime është kundër në qoftë

se hiqet raporti i Bulliqit”.
“Gazeta Blic” ka marrë vesh nga

burime të saja se arsye për dështi-
min e seancës së jashtëzakonshme
për ratifikimin e Demarkacionit
është raporti i komisionit të Shpej-
tim Bulliqit. Sipas këtyre burimeve,
madje ky raport e ka thyer edhe
koalicionin aktual. Partia Demok-
ratike e Kosovës po e mbështet
Lidhjen Demokratike të Kosovës që
të mos futet në projektligj raporti i
Bulliqit, derisa në anën tjetër AAK e
Nisma janë kundër.“PDK është pro
qëndrimit të LDK-së që në projek-
tligjin për Demarkacionin me Malin
e Zi të hiqet raporti i Komisionit të
Shpejtim Bulliqit. Ndërkaq, AAK e
Nisma me çdo kusht duan qe në
projektligj të përfshihet edhe ky ra-
port”, thonë këto burime.

Është hedhur pajisje shpërthyese
në ndërtesën e ambasadës së Sh-
teteve të Bashkuara në Podgo-
ricë, konfirmoi Qeveria e Malit të
Zi. Sulmi ndodhi në orët e para të
ditës së enjtes, thuhet në njofti-
min e postuar në Twitter.
“Një person i panjohur bëri vetë-
vrasje me një pajisje shpërthyese.
Para kësaj, ai person hodhi një
pajisje shpërthyese nga kryqëzi-
mi pranë Qendrës së Sporteve në
ambasadën e Shteteve të Ba-
shkuara”, thuhet në njoftim. Qe-
veria tha se pajisja e hedhur në
ambasadë “ka shumë të ngjarë”
të ketë qenë granatë dore dhe se
hetimet janë në proces. Amba-
sada amerikane në Podgoricë po
ashtu e konfirmoi sulmin për
Shërbimin e Ballkanit të Radios
Evropa e Lirë. 
Policia malazeze dyshon se Dali-
bor Jaukoviç (43-vjeçar), është
personi që hodhi bombën në
oborrin e Ambasadës amerika-
ne gjatë natës së mbrëmshme
dhe pastaj vdiq në një shpërthim
tjetër, raportojnë mediet mala-
zeze. Jaukoviç ka jetuar në Pod-
goricë dhe është i lindur në
Kraljevë. “Nuk ka viktima të tjera
në shpërthim, dhe motivi është
ende i panjohur”, raportojnë me-
diat. Në profilin e tij në Facebook,
shihet se Jaukoviq ishte nderuar
me medalje për merita në fushën
e mbrojtjes dhe sigurisë së Re-
publikës Federale të Jugosllavisë
në vitin 1999. Jaukoviç iu dha me-
dalje për “angazhim të jashtë-
zakonshëm në kryerjen e dety-
rave në mbrojtje të vendit”.

Në një intervistë për “Die Welt”,
komisioneri Johanes Hahn është
shprehur se KE do të rekomandojë
hapjen e negociatave me Shqipë-
rinë. Sipas tij negociatat ka shumë
mundësi që të hapen në verë,
ndërsa vlerësoi arritjet e qeverisë
shqiptare. 

“Komisioni i BE së shpejti do të
rekomandojë hapjen e negociata-
ve me Shqipërinë. Ka shumë të
ngjarë deri në verë të hapin nego-
ciatat me Shqipërinë” tha komisio-
neri i zgjerimit Hahn.

Ndër të tjera ai është shprehur
se njerëzit në Shqipëri dhe në Bal-

lkanin Perëndimor meritojnë një
perspektivë Europiane.

“Shqipëria ka bërë shumë në

luftën kundër krimit të organizuar.
Njerëzit meritojnë një të ardhme
Europiane” theksoi Hahn.

Serbia kërkon 
6 helikopterë
rus anti-tank 
Serbia ka marrë masa për fuqi-
zimin e ushtrisë, teksa së fund-
mi është e interesuar për
blerjen e së paku gjashtë he-
likopterëve anti-tank Mi-35 të
prodhimit rus. Sipas mediave
lokale, avjonët do të blehen në
Bjellorusi, ndërkohë që Rusia
ka një rol kyç pasi si prodhues,
duhet të pajtohet me dorëzi-
min, shkruan “Vecernje Novo-
sti”. Blerja e këtyre helikopterë-
ve do të jetë një nga temat e
vizitës së ardhshme të Ministrit
të Mbrojtjes së Serbisë Alexan-
der Vulin në Minsk. “Forcat ser-
be kanë nevojë për këta avionë
për të pajisur njësitë për vepri-
me të shpejta, të cilat janë një
përparësi për pajisjen e siste-
mit tonë të mbrojtjes”, shpje-
goi Ministria e Mbrojtjes. Një
nga opsionet është blerja e një
modeli të modernizuar Mi-24.
Një tjetër opsion është helikop-
teri Mi-35, i cili është pjesë e
ushtrisë ruse. Helikopteri Mi-
35 është projektuar kryesisht
për luftimin anti-ciklon, por in-
stalimi i raketave ajër-ajër
mund të përdoret gjithashtu
për të luftuar.

Dështoi Demarkacioni,
mblidhet sërish Kuvendi

Dështimin e seancës së
jashtëzakonshme për
ratifikimin e
Demarkacionit është
raporti i komisionit të
Shpejtim Bulliqit . Kjo ka
qenë arsyeja që çështja e
demarkacionit të kufirit
me Malin e Zi të ketë
shkaktuar jo pak
konfuzion edhe brenda
pjesëtarëve të ndryshëm
të koalicionit qeverisës

Hahn: Në verë pritet të hapen 
negociatat me Shqipërinë

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Deputetja portugeze në Parla-
mentit Evropian (PE) Ana Gomes
thotë se si një evropiane ndihet e
turpëruar nga politika e Bashki-
mit Evropian (BE) për refugjatët
dhe nga situata në të cilën
ndodhen, raporton Anadolu
Agency (AA). "BE-ja ka trajtuar
shumë keq problemin e refugjatë-
ve. Ka tradhtuar vlerat thelbësore
dhe vlerat kombëtare të Evropës",
tha Gomes për politikat e BE-së
mbi krizën e refugjatëve që
shpërtheu në 2015, duke u
përgjigjur në pyetjet e gazetarit
të AA-së në PE në Bruksel mbi po-
litikën e BE-së ndaj refugjatëve.
Duke vënë në dukje se një nga ar-
syet kryesore për dështimin e po-
litikës së refugjatëve të BE-së
është ndryshimi midis vendeve
anëtare, Gomes tha se është i
drejtë vendimi i Këshillit të
Evropës për vendosjen e 160 mijë
refugjatëve nga Italia dhe Greqia

në vendet anëtare me sistemin e
detyruar të kuotave. Gomes dekla-
roi se Këshilli me këtë vendim ka
për qëllim ti përgjigjet brenda një
"uniteti" problemit të refugjatëve
që rrjedh nga lufta siriane dhe nuk
donte ti ngarkonte me gjithë
barrën vendet kufitare si Italia dhe
Greqia, në të cilat refugjatët u
dyndën.

"Është për të ardhur keq që
nga disa vende të vihet në
pikëpyetje ky vendim, i cili i lidh të
gjitha shtetet anëtare", tha Gomes
duke rikujtuar vendet e Vishegra-
dit nën udhëheqjen e Austrisë
janë të veshur me retorikë dhe
qëndrime anti-evropiane që nxi-
sin ksenofobinë. Ndër të tjera pasi
ka tërhequr vëmendjen se edhe
në vendet që pranojnë refugjatë,
janë formuar politika kontradik-
tore Gomes tha se është një si-
tuatë e pakuptueshme kur në
njërën anë Gjermania që ka ha-

pur dyert për afër një milion re-
fugjatë nga ana tjetër është vendi
i parë që ka pezulluar sistemin
Shengen. Duke theksuar se emi-
grimi mund të jetë shumë i dobi-
shëm për komunitetet, Gomes tha
se vendi i saj, Portugalia, u ka ha-
pur dyert refugjatëve për aq sa
mund të pranojë dhe ka shtuar se
"Anti-imigracioni është budallal-
lëk, është populizëm dhe një tra-
ditë shumë e shëmtuar për mua".
"Në të vërtetë nuk mendoj se ka
një krizë refugjatësh. Kriza e vër-
tetë goditi vlerat tona. Krizën e ka
nxjerrë në pah mënyra jonë për të
trajtuar refugjatët e larguar nga
lufta, tirania dhe konflikti", tha Go-
mes. Pasi ka theksuar se politikat
e brendshme dhe të jashtme të
BE-së duhet të respektohen në
këtë kontekst, Gomes ka dhënë
shembullin se BE-ja duke ndjekur
një politikë tjetër në kontekstin si-
rian mund të parandalojë shumë

njerëz që të largohen nga vendi.
Ajo tha se shumë vende nuk i kanë
përmbushur përgjegjësitë e tyre
ligjore dhe morale për refugjatët.
"BE-ja po dështon seriozisht. Si
evropiane unë ndihem e turpëruar
nga politika e BE-së për refugjatët
dhe nga situata në të cilën
ndodhemi", tha Gomes. Pasi ka
bërë disa kritika në lidhje me
marrëveshjen e refugjatëve Tur-
qi-BE Gomes rikujtoi se kjo marrë-
veshje është nënshkruar nën drej-
timin e kancelares gjermane
Angela Merkel. Gomes tha se
marrëveshja ishte me probleme
në aspektin moral dhe ligjor dhe
se marrëveshja u bë për të shty-
pur retorikën ksenofobe në rritje
të partive të krahut të djathtë,
veçanërisht në Gjermani. Gjitha-
shtu Gomes vuri në dukje se
marrëveshja në të njëjtën kohë
bëri që refugjatët t'i drejtoheshin
rrugëve alternative.

Problemet me drejtësinë, de-
mokracinë dhe të drejtat e njeriut
po detyrojnë milionerët të brakti-
sin Turqinë për t’u vendosur në
vende të tjera.  Sipas partisë opozi-
tare CHP, e cila ka kërkuar ngritjen
e një komisioni hetimor parlamen-
tar për ikjen e parasë dhe të trurit
nga vendi, në 3 vitet e fundit nga
Turqia janë larguar plot 13 000 mi-

lionerë. Sipas raportit të paraqitur
para parlamentit turk nga depu-
teti Murat Bakan, Turqia po përje-
ton largimin më intensiv të trurit
në historinë e saj.

Në raport i jepet vend edhe
studimit të përgatitur nga “New

World Wealth”, sipas të cilit në
krahasim me popullsinë dhe num-
rin e milionerëve, Turqia është sh-
teti që po përjeton largimin më të
madh të të pasurve. Sipas rapor-
tit, në vitin 2015 nga Turqia janë
larguar vetëm 1000 milionerë,

ndërsa pas grushtit të dështuar të
shtetit, numri është rritur ndje-
shëm duke shkuar në 6000 në vitin
2016.

“Përgjatë 3 viteve të fundit janë
larguar 13.000 milionerë nga Tur-
qia. Nga këta, 12.000 janë larguar
në 2 vitet e fundit”, thuhet në ra-
port, duke nënvizuar se milionerët
po largohen si pasojë e shqetësi-
meve për mungesën e drejtësisë,
demokracisë dhe shkeljes së të
drejtave të njeriut në vend. Çështja
e largimit të të pasurve duket se
ka shqetësuar edhe Presidentin
turk, Rexhep Tajip Erdogan, i cili
në muajin Dhjetor tha: “Shikoj që
ka përpjekje të disa biznesmenëve
të transferojnë jashtë pasuritë e
tyre. Së pari i bëj thirrje qeverisë:
Nuk duhet të lejoni largimin e
tyre”.

Situata 
në Gutën
Lindore është
"ferr në tokë"
Sekretari i përgjithshëm i Kom-
beve të Bashkuara, Antonio Gu-
terres, bëri thirrje për fundin e
menjëhershëm të luftimeve në
enklavën e Gutës Lindore në
Siri, duke e përshkruar situatën
atje si "ferr në tokë". "Besoj se
Guta Lindore nuk mund të pre-
së", tha Guterres para Këshillit
të Sigurimit të OKB-së. Këtij in-
stitucioni po i kërkohet të sh-
qyrtojë një rezolutë, e cila do të
kërkonte armëpushim 30-ditë-
sh në Siri. Guta Lindore, në tre
ditët e fundit, është duke u sul-
muar nga forcat qeveritare të
Sirisë, të mbështetura nga Ru-
sia. Vëzhguesi Sirian i të Drejta-
ve të Njeriut ka thënë se së
paku 250 civilë, përfshirë 58 fë-
mijë, janë vrarë në Gutën Lin-
dore që nga mbrëmja e 18
shkurtit dhe se 1200 të tjerë
janë plagosur. Rajoni është
zona e fundit e madhe që ka
mbetur nën kontrollin e rebelë-
ve në Siri. Rajoni me një territor
prej 104 kilometra katrorë që
përfshin disa komuna dhe zona
në lindje të Damaskut është
bërë skenë e katastrofës më të
madhe të luftës së brendshme.
Foshnjat dhe fëmijët janë vikti-
mat më të mëdha në Gutën
Lindore të cilën regjimi i Asadit
krahas sulmeve ajrore dhe
tokësore e godet edhe me
"armën e urisë". Në shumë raste
mediat kanë filmuar vërehen
se foshnjat dhe fëmijët
ndodhen në një situatë ku
edhe "kockat u numërohen nga
uria" por gjithashtu vërehet se
nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër
veçse të presin vdekjen në he-
shtje. Përafërsisht një vit, ush-
qimi i mjaftueshëm dhe furni-
zimet mjekësore nuk mund të
hyjnë në rajon. Foshnjat, fë-
mijët dhe pacientët e sëmurë
vdesin sepse nuk mund të ush-
qehen mjaftueshëm dhe nuk
mund të shërohen. Regjimi i
Asadit i vret me armët kimike,
me bomba fuçi, vakum, thërr-
muese, bomba për shkatërri-
min e bunkerëve dhe mortaja.

BE po "shkelë"
mbi refugjatët
"BE-ja ka trajtuar shumë keq problemin
e refugjatëve. Ka tradhtuar vlerat
thelbësore dhe vlerat kombëtare të
Evropës", tha deputetja portugeze në PE,
Ana Gomes

Turqia po braktiset nga të pasurit,
largohen 13.000 milionerë
Sipas raportit, në vitin
2015 nga Turqia janë
larguar vetëm 1000
milionerë, ndërsa pas
grushtit të dështuar të
shtetit, numri është rritur
ndjeshëm duke shkuar
në 6000 në vitin 2016

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nr. 10 147/4
22.02.2018

Dibër
Në bazë të nenit 35 alineja (3) nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gaz.

zyrtare e RM nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 163/16), Kryetari i Komunës së Dibrës shpall këtë:
LAJMËRIM 

Lajmërohen të gjithë qytetarët dhe personat juridik, se Komuna Dibër organizon prezantim
dhe anketë publike për here të dytë për Propozim “PLANIN DETAL URBANISTIK PËR PJESË TË BU 3,
LOKALITETI ''A'' DIBËR, 2016 2021”, me sipërfaqe prej 10,25 ha, me këta kufij:

Veri: bul. ''Shkupi'' dhe rr. ''Atanasie Iliq'';
Perëndim: rr. ''Beton'' dhe rr. ''Velko Vlahoviq'';
Jug: rr. ''100'' (Bul. Ilirija);
Lindje: rr. ''E re e planifikuar 1'' dhe rr. ''8 të Shtatori''.

           Propozim Plani do të ekspozohet në ambientet e Komunës Dibër. Anketa publike do të zgjasë
së paku 10 ditë pune, gjegjësisht prej më datë 01.03.2018 deri më datë 15.03.2018 (nga ora 800 deri
më 1600). Në këtë afat kohor qytetarët dhe personat juridik të interesuar nga territori konkret i
përfshirë me Plan mund të paraqesin vërejtje, propozime dhe mendime deri te organizatori i
anketës publike duke plotësuar dhe dorëzuar fletë anketë në formë të shkruar ose formë
elektronike përmes sistemit e urbanizëm.

Prezantimi publik profesional për Propozim planin do të mbahet me dt. 06.03.2018 në ora
13.00, në hapësirat e Komunës Dibër, respektivisht në sallën e Këshillit të Komunës së Dibrës, rr. “8
Shtatori ” nr. 72.

Kryetar
Ruzhdi Lata

NJËSIA E VETADMINISTRIMIT LOKAL
KOMUNA DIBËR

KRYETARI

 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15 – tekst i pastruar), nenit
60 paragrafi 2 i Ligjit për arsim të mesëm dhe Pëlqimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nr. 12 282/2 të datës 02.02.2018
SHMQSH “Georgi Dimitrov” – Shkup publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim të kuadrit mësimor për kohë të caktuar për vitin shkollor

2017/2018
1. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase – 1 realizues me 20 orë mësimore zëvendësim për punëtorin që

mungon (pushim mjekësor) deri në kthimin e punëtorit, neto pagesa bazë prej 21.000,00 denarë.
2. Mësimdhënës të lëndëve profesionale të pylltarisë – drejtimit të përpunimit të drurit 1 realizues me 20 orë

mësimore zëvendësim për punëtorin që mungon (pushim mjekësor) deri më 31.08.2018, neto pagesa bazë prej
21.000,00 denarë.
Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje, krahas kushteve themelore të parapara me Ligjin për marrëdhënie
pune, duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me nenin 59 të Ligjit për arsim të mesëm dhe
Normativin për kuadër mësimor në arsim të mesëm për lëndën që ligjërojnë.
Orari i punës është rregulluar në pesë ditë pune nga dita e hënë deri ditën e premte, në pajtim me Orarin e orëve për

vitin shkollor 2017/2018. Orari ditor i punës bëhet në dy ndërrime edhe atë: ndërrimi i parë prej 0730 deri më 1305 dhe Ndërrimi
i dytë prej më 1400 deri në ora 1935.

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

kandidatët për vendin e punës me numër rendor 2,
- Certifikatë e shtetësisë,

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor.
Vendimi për zgjedhje konkrete do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje në shpallje.
Dokumentet e nevojshme parashtrohen në adresë të shkollës rr. Varshavska nr. 3 1000 Shkup ose drejtpërdrejtë në

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

SHMQSH “Georgi Dimitrov”
Shkup

Në pajtim me nenin 22 dhe nenin 23 të Ligjit për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015), dhe
paragrafi 3 dhe 4 nenit 82 të LAF (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 103/2008 deri numër 67/2017)
si dhe Lajmërimi numër 12 1052/1 nga data 29.01.2018 nga Ministria e arsimit dhe shkencës dhe Pasqyra nr.6 të
pëlqimeve të caktuara për punësim në shkollat fillore në kohë të pacaktuar të orarit të punës financim i vjetër për
vitin shkollor 2017/2018 nr SHFK “Vojdan Çernodrinski” Shkup publikon

SHPALLJE PUBLIKE
për punësim për kohë të caktuar të punës

1. Një mirëmbajtës të higjienës në kohë të pacaktuar të punës. Kandidatët duhet të kenë shkollë fillore.
Orari javor i punës është 40 orë të radhitur prej të hënës deri të premten. Orari ditor i punës 8 orë pune e renditur
në ndërrime pre orës 6,00 deri në ora 14,00 apo prej orës 11,00 deri në ora 19,00. Kandidatët kanë të drejtë në
pushim ditor, javor dhe vjetor sipas LMP me neto pagesë prej 12.000,00 denarë; Përpos kushtet e përgjithshme të
parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet ti plotësojnë edhe kushtet e veçanta të parapara në
nenin 79 d dhe neni 82 nga Ligji për arsim fillor.

Me fletëparaqitjet duhet të parashtrohen edhe dokumentet në vijim:
CV
të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë
diplomë për arsim përkatës të kryer
ta njohë gjuhën maqedonase dhe shkrimin e saj cirilik

Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm dorëzohen në SHFK “Vojdan Çernodrinski” Shkup,
rr."Drezdenska" nr.3 origjinal apo të verifikuara në noter. Personi për kontakt Verica Llazarevska Trpovska,
tel.02/3066 610. Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e botimit në shtypin ditor, ndërsa zgjedhja do të realizohet në
afat prej 30 ditë pune pas përfundimit të shpalljes. Dokumentet e pakompletuara dhe jo në kohë të dorëzuara nuk
do të shqyrtohen.

SHFK “Vojdan Çernodrinski” Shkup

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 62/2005, 
106/2008, 61/2008, 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) pëlqimit të MASH nr.   të 
datës 19.02.2018 dhe vendimit të drejtorit për publikim të shpalljes nr. 03-  të 2018, SHFK 
“Bratstvo” – Shkup me seli në rr. “Moskovska” nr. 18, publikon  
 

PROPOZIM SHPALLJE PUBLIKE 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për vitin shkollor 2017/2018 në bazë të financimit të ri 
 
Dy mësimdhënës të mësimit klasor për mësimin në gjuhën shqipe me fond javor të mësimit prej 

20 orë mësimore për kohë të caktuar më së voni deri më 31.08.2018.  
Java e punës zgjatë pesë ditë pune edhe atë: ndërrimi i parë prej ora 08,00 deri në ora 12,00 

dhe ndërrimi i dytë prej ora 12,00  deri në ora 16,00. 
Neto pagesa fillestare është 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. 

Së bashku me fletëparaqitjet kandidatët duhet të parashtrohen: diplomë për arsimin e mbaruar 
përkatës në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter dhe certifikatë e shtetësisë. 

Fletëparaqitjet parashtrohen deri në SHFK “Bratstvo” – Shkup në rr. “Moskovska” nr. 18 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes, ndërsa zgjedhja do të 

realizohet në afat prej  ditëve nga dita e kalimit të afatit për paraqitje.  
Personi për kontakt – sekretari, tel. 3077-889 
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh.  

Për kandidatët të cilët aplikojnë për plotësimin vendin e lartpërmendur të punës më  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. 

        Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 16/2010), Drejtori i SHFK 
“Vasil Gllavinov” Veles më datë 21.02.2018 ka sjellë Vendim për publikim të  

SHPALLJE  
Për pranim për kohë të pacaktuar të punës  

            
           1. Mirëmbajtës të higjienës – 2 realizues për kohë të pacaktuar të punës me orar të plotë të punës. 
            Dokumentet e nevojshme: 
Fletëparaqitje me të dhëna personale për kontakt, Dëftesë për arsim të mbaruar dhe certifikatë të shtetësisë. 
            Orari javor i punës është 40 orë dhe pagesa fillestare është 12.000,  denarë. 
  
         Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune.  
 
 Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas përfundimit të shpalljes. Fletëparaqitjet së bashku me 
dokumentet e nevojshme të parashtrohen në arkivin e SHFK “Vasil Gllavinov”, rr. Nikolla Karev nr. 2.  

Drejtor, 
Liljana Nikolloska – Koceva   
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Nga Qerim LITA

Të premten e kaluar botuam
kërkesën e Gjyqit Kushtetues, drej-
tuar Qeverisë së RSM-së, në lidhje
me disa sqarime plotësuese ndaj
Vendimit të kësaj të fundit për the-
melimin e këshillave drejtuese në
komunat shqiptare: Tetovë e Go-
stivar. Tërë kjo i nevojitej Gjyqit,
për arsye se kohë më parë grupi i
këshilltarëve të PPD-PDP-së të
këtyre dy komunave, kishin depo-
nuar një parashtresë për nismën e
procedurës për vlerësimin e kush-
tetueshmërisë së atij vendimi.

Për rrjedhojë, Qeveria e RSM-
së, në mbledhjen e mbajtur më 22
tetor 1991, pasi e shqyrtoi kërke-
sën, ndër të tjerave konstatoi se
një vendim i tillë "mbështetje në
nenin 14-a të Ligjit Kushtetues" për
zbatimin e Amendamenteve Ku-
shtetuese të RSM-së, sipas së cilit,
në ato komuna ku nuk mund të
konstituheshin kuvendet e por-
sazgjedhura autorizohej Qeveria
e Maqedonisë të themeloj këshilla
drejtuese, të cilat do të udhëheqin
me ato komuna "deri në konstitui-
min e atyre kuvendeve". Çuditëri-
sht, një nenin e tillë, erdhi në sh-
prehje vetëm në dy komunat e
përmendura shqiptare, ku konsti-
tuimi i kuvendeve të tyre nuk vihej
në pikëpyetje, për arsye se shu-
micën e këshilltarëve e përbënin
dy partitë politike shqiptare, të ci-
lat njëherë ishin edhe në koalicion
para dhe pos-zgjedhor. Ndërkohë,
kjo nuk u zbatua në një numër të
madh të komunave me shumicë
maqedonase, përfshi këtu edhe
Qytetin e Shkupit, ku asnjëra par-
ti maqedonase nuk e kishte shu-
micën e nevojshme për konstitui-
min e kuvendeve. Nga tërë kjo
mund të konstatojmë se, Vendimi
i Qeverisë së RSM-së, i sjell më 4
maj 1991, pati për qëllim pa-
mundësimin e udhëheqjes së këty-
re dy komunave nga kryetarë sh-
qiptar, e jo siç thuhet në përgjigje
"për shkak moskonstituimit të ku-
vendeve", sepse kjo pengesë nuk
buronte nga pala shqiptare, por
nga ajo maqedonase, e cila nuk
mund ta paramendonte që në të
ardhmen këto dy komuna të
udhëhiqen nga shqiptarët. Në
vazhdim po e paraqesim mendi-
min e Qeverisë, të cilin më 28 tetor
1991 përmes sekretarit Nikolla Kër-
levsi i dorëzohet Gjyqit Kushte-
tues.

* * *
"REPUBLIKA E MAQEDONI-

SË QEVERIA E REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË

Nr. 23-1959/1
28 tetor 1991
Shkup

GJYQIT KUSHTETUES TË
MAQEDONISË

SHKUP
Qeveria e Republikës së Maqe-

donisë, në mbledhjen e mbajtur
më datë 22 tetor 1991, e shqyrtoi
kërkesën e Gjyqit Kushtetues të
Maqedonisë Nr. 127/91 nga data 7
shtator 1991 në lidhje me Inicia-
tivën për nismën e procedurës për
vlerësimin e kushtetutshmërisë
dhe ligjshmërisë së Vendimit për
themelimin e këshillave drejtuese
për kryerjen e punëve të kuvende-
ve të komunave Tetovë e Gostivar
dhe pranë së cilës e konstatoi
vlerësimin me sa vijon:

Në mesin e ndryshimeve më të
rëndësishme në fushën e sistemit
politik të cilët i kryen me Amen-
damentet të Kushtetutës së Repu-
blikës së Maqedonisë nga viti 1990,
gjithsesi se përfshihen ata të cilat
u përkasin strukturës së Kuvendit
të Republikës së Maqedonisë dhe
kuvendeve të komunave e të ba-
shkësisë së qytetit, si dhe ato të ci-
lat u përkasin pozitës dhe kompe-
tencës së re kushtetuese të
përcaktuar të komunës, e cila nga
një bashkësi shoqërore-politike
kalon në bashkësi vetëqeverisëse
të qytetarëve. Zgjidhjet e amen-
damenteve kushtetuese, me të ci-
lat u tërhoq kuvendi tre-dhomë-
sh, dhe u përcaktua struktura
njëdhomëshe të kuvendeve të cilët
i përbëjnë përfaqësuesit e qyte-
tarëve të zgjedhur përmes
zgjedhjeve të drejtpërdrejta e të
fshehta, mbështeten në ndryshi-
met tjera kushtetuese të cilat u
kryen në sistemin politik, me të ci-
lat veç tjerash u ndërpre politika
moniste dhe u fut sistemi politik
shumëpartiak në të cilin si bartës
të pushtetit janë përcaktuar vetëm
qytetarët, si dhe në ndryshimet në
fushën e përcaktimit shoqëror-
ekonomik, me të cilin u ndërpre
monopli i pronësisë shoqërore dhe
u mundësua pluralizmi i pronësisë
së barabartë për të gjitha format e
pronësisë.

Meqenëse nga njëra anë, ku-
vendet qenë konstituuar mbi
bazën e zgjedhjeve kushtetuese të
deriatëhershme ndërsa nga ana
tjetër ato zgjidhje me amenda-
mentet kushtetuese pësuan ra-
dikalizim të madh me çka krijoi
edhe diskonuitet të zgjidhjeve ku-
shtetuese të deriatëhershme në
krahasim me të rejat, ishte e
patjetërsueshme që me Ligjin Ku-
shtetues për zbatimin e Amenda-

menteve të Kushtetutës së
Republikës së Maqedonisë
të zgjidhet kalimi i punës
përkatësisht i funksionimit
të kuvendeve në përputhje
me zgjidhjet e reja kushte-
tuese. Kjo nga arsyet se, në
shpalljen e Amendamen-
teve të Kushtetutës së Re-
publikës së Maqedonisë
ishte e arsyeshme dhe e
domosdoshme të mundë-
sohet kuvendet të funk-
sionojnë vetëm si
njëdhomëshe edhe atë të
përbëra nga përfaqësues
vetëm të qytetarëve, e jo
edhe si tredhomëshe të
përbëra nga delegatë të
cilët ishin përfaqësues të
njerëzve punëtor, e jo
vetëm të qytetarëve.

Për këtë qëllim, ndër-
sa duke e marr parasysh
zgjidhjen e mëparshme
kushtetuese sipas së cilës
deri në konstituimin e ku-
vendeve të porsazgjedhu-
ra funksionin e kuvendeve
e kryejnë kuvendet e më-
parshme, që nuk për-
putheshin me ndryshimet
e reja me Amendamentet e
Kushtetutës së Republikës
së Maqedonisë, në Ligjin
Kushtetues për zbatimin e
Amendamenteve u përfshi
zgjidhje me të cilën sigu-
rohet kontinuiteti në reali-
zimin e pushtetit. Në këtë
mënyrë, me zgjidhjen e ne-
nit 14-a nga Ligji Kushtetues
për zbatimin e Amenda-
menteve të Kushtetutës së
Republikës së Maqedonisë
u autorizua Qeveria e Repu-
blikës së Maqedonisë, për-
mes këshillave drejtuese të
cilat ajo do t’i themeloj, t’i
kryej detyrat e kuvendeve
në komunat në të cilat nuk
janë konstituar kuvendet
e porsazgjedhura deri në
konstituimin e tyre në paj-
tim me zgjidhjet e reja
zgjedhore.

Për sa më sipër, autori-
zimi i Qeverisë së Repu-
blikës së Maqedonisë i
përcaktuar në nenin 14-a
të Ligjit Kushtetues është
në funksion të zbatimit

të Kushtetutës së Republikës së
Maqedonisë, mirëpo vetëm si
zgjidhje e përkohshme, që është
edhe funksioni bazë të Ligjit Ku-
shtetues, për arsye se sipas asaj
zgjidhje Qeveria është e autorizuar
funksionet e kuvendeve t’i kryej
vetëm deri në konstituimin e tyre
edhe atë në volum më të madh

nga ajo që i kanë në paj-
tim me Ligjin Kushtetues.
Nisur nga kjo, buron se
me këtë zgjidhje të Ligjit
Kushtetues për zbatimin
e Amendamenteve të Ku-
shtetutës së Republikës së
Maqedonisë, nuk kryhet
suspendimi i kuvendeve të
komunave, e as që
mohohen rezultatet nga
zgjedhjet e zbatuara, siç
pohohet në iniciativë, por
vetëm se sigurohet kalimi
nga sistemi i kaluar i rregul-
limit të marrëdhënieve në
të tanishmin, në rast kur ku-
vendet e porsazgjedhura
për arsye më të ndryshme
nuk do të konstituohen me
kohë.

Duke e pas parasysh se
në komunat Gostivar dhe Te-
tovë, deri në ditën e sjelljes
së vendimit të kontestuar
nuk qe kryer konstituimi i
kuvendeve të por-
sazgjedhura, Qeveria e Re-
publikës së Maqedonisë, në
pajtim me autorizimin nga
neni 14-a të Ligjit Kushte-
tues për zbatimin e Amen-
damenteve të Kushtetutës
së Republikës së Maqedo-
nisë, e mori drejtpërdrejt
zbatimin e funksionit
përkatësisht punës së ku-
vendeve të këtyre dy ko-
munave deri në konstitui-
min e tyre, për të cilin
qëllim edhe themeloi kë-
shilla drejtuese.Marrë pa-
rasysh të mësipërmen,
Qeveria vlerëson se ven-
dimi i kontestuar, i cili si
dispozitë zbatuese për
zbatimin e Kushtetutës
përkatësisht Amenda-
menteve të Kushtetutës së
Republikës së Maqedoni-
së e solli Qeveria e Repu-
blikës së Maqedonisë, nuk
bie ndesh me Ligjin Kush-
tetues, përkatësisht ajo si
dispozitë zbatuese nuk
mund të vlerësohet se a
është në pajtueshmëri ose
jo me Ligjin Kushtetues, për
arsye se është sjell në funk-
sion për zbatimin e vetë Ku-
shtetutës përkatësisht Ligjit
Kushtetues.

SEKRETARI I QEVERISË,
Dr.Nikolla Kërlevski".

DOKUMENTE EKSKLUZIVE

Çfarë përgjigje dha Qeveria e RSM-së
ndaj kërkesës së Gjykatës Kushtetuese?
Vendimi i Qeverisë së RSM-së, i sjell më 4 maj 1991, pati për qëllim
pamundësimin e udhëheqjes së këtyre dy komunave nga kryetarë
shqiptar, e jo siç thuhet në përgjigje "për shkak moskonstituimit të
kuvendeve", sepse kjo pengesë nuk buronte nga pala shqiptare, por nga ajo
maqedonase, e cila nuk mund ta paramendonte që në të ardhmen këto dy
komuna të udhëhiqen nga shqiptarët
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18 KULTURË
Koha, e premte 23 shkurt, 2018 

Dita ndërkombëtare e gjuhës
amtare të mërkurën është “fe-
stuar” zyrtarisht edhe në Shqipëri,
por në mjediset e kryeministrisë.
Studiues të gjuhës dhe kërkues
shkencorë nga të gjitha katedrat e
gjuhës së universiteteve shqiptare,
në Shqipëri, Kosovë e Maqedoni,
përkthyes të mirënjohur dhe insti-
tucione përgjegjëse janë
mbledhur dje në një tryezë të për-
bashkët për gjuhën amtare,
gjendjen e saj sot, njofton gazeta
Mapo.

Tryeza trajtoi në mënyrë të
zgjeruar problematika që kanë të
bëjnë me shqipen e sotme dhe sfi-
dat e saj në realitetin globalizues,
teknologjik, virtual, në sferën ad-
ministrative, politike, mediatike,
edukative e kulturore.

Takimi është moderuar nga
gjuhëtari Gjovalin Shkurtaj, njohur
për kontributin disavjeçar në so-
ciolinguistikë, ku u sollën edhe
përvoja të studiuesve të gjuhës
nga Tirana, Shkodra, Durrësi, El-
basani, Korça, Vlora dhe Gjiroka-

stra, Instituti i Gjuhësisë dhe i
Letërsisë dhe Shoqata e Gjuhësisë
Shqiptare, sjellin përvojën e tyre
të drejtpërdrejtë në punën me stu-
dentët apo kërkimin shkencor, pro-
fesorë të Universiteteve të Prish-
tinës e Prizrenit, Institutit
Albanologjik dhe Universiteteve të
Shkupit e Tetovës. Duke iu drejtuar
mediave në kritikën e tij, gjuhëta-
ri Gjovalin Shkurtaj tha se ato kanë
rëndësi edhe më të madhe se sa
shkollat në krijimin e modeleve të
të folurit. Krahas studiuesve të
gjuhës, brenda e jashtë kufijve,
pjesëtarë të tryezës me sugjerimet
dhe vërejtjet e tyre janë përkthye-
sit dhe shkrimtarët e mirënjohur,
Edmond Tupja e Mira Meksi, sh-
qipërues, si dhe redaktorë të ndry-
shëm të shtëpive botuese në vend.

Në këtë takim prof. Edmond
Tupe tha: “Nëse njerëzit dëgjojnë
nga figurat publike të politikës, si
kryeministri, i tanishëm ose jo,
fjalën “memorie” në vend të fjalës
“kujtesë”, këtu ka diçka që s’shkon.

Kjo sepse do ta imitojnë njerëzit
që e dëgjojnë këtë fjalë prej tij,
qoftë edhe pa vetëdije. E njëjta gjë
vlen për Berishën e mbi të gjitha
Fatos Nanon”. 

Kritika u bënë edhe për shkre-
sat që dërgohen në administrata,
mungesa e shkrimit të germës ë, ç,
edukimi i drejtë që në kopshte,
shkolla etj. Problem i madh mbe-
tet mungesa e lakimit të emrave
të përveçëm, sidomos kur janë
emra të huaj, e këto të fundit
duhen shkruar si në origjinal apo
siç shqiptohen në shqip? Por edhe
i foluri dialektor u pa i pranueshëm
dhe u kërkua një fjalor i plotë i sh-
qipes duke futur edhe dialektet. 

Gjatë bisedimit u kërkua dhe
u diskutua për raportin e shqipes
dhe globalizimit; realitetin virtual,
teknologjinë dhe ndikimin e me-
dias në gjuhë; gjuhën në admini-
stratën shtetërore dhe në botimet
e institucioneve publike e jopu-
blike me karakter zyrtar; gjuhën
dhe shkollën; rolin e mediave au-

diovizive në politikat kombëtare
për gjuhën; shtrirjen e standardizi-
mit të gjuhës jashtë Shqipërisë
(përtej kufijve) dhe shqipen e sot-
me si gjuhë të përkthimeve dhe
letërsisë artistike.

Dialogu publik për gjuhën iu
është lënë ekspertëve, në një
tryezë teknike dhe akademike, që
vë në dukje aspekte për t’u për-
mirësuar e propozon zgjidhje
konkrete, edhe institucionale, me
zërin e atyre që punojnë përditë
me gjuhën. Sot, shqipja brenda
dhe jashtë kufijve përballet me sfi-
da të qenësishme, ndaj, ruajtja, pa-
strimi dhe pasurimi i saj janë
kërkesa të kohës.

Materiali përfundimtar me të
gjitha punimet e zgjeruara të
tryezës do t’u kalohet institucio-
neve përgjegjëse, me sugjerimet
konkrete dhe qëndrimin ndaj çë-
shtjeve të caktuara të gjuhëtarë-
ve, përkthyesve e studiuesve të
gjuhës shqipe në Shqipëri, Kosovë
e Maqedoni.

Dua Lipa ka shkëlqyer dhe
triumfuar në ceremoninë e ndarjes
së çmimeve Brit Awards 2018. Ajo
fitoi çmimin si këngëtarja më e
mirë femër në Britani dhe atë të
këngëtares më të mirë të re. Dua

Lipa dhe Stormzy ishin dy fituesit e
mëdhenj në “Brit Award 2018”. Të
dy, lanë pas Ed Sheeran, që humbi
në katër nga nominimet; albumin
më të mirë, këngëtarin më të mire
mashkull, videon më të mirë dhe

singëllin më të mirë. Gorillaz, u
përzgjodh si grupi më i mirë brita-
nik.  Dua Lipa kishte edhe numrin
më të madh të nominimeve. Ajo,
Stormzy dhe Ed Sheeran, perfor-
muan gjatë spektaklit, bashkë me
shqiptaren tjetër të famshme, Rita
Ora.Për të marrë çmimin e dytë të
saj, ajo ngjiti në skenë vëllain dhe
motrën e saj, Gjin dhe Rina, sepse
në fund të albumit, vetë Dua shpje-
gon se donte që ata të përjetonin
nga afër magjinë dhe se ëndrrat
kthehen vërtetë në realitet.

Pavarësisht triumfit, dua, por
edhe bashkëkombësja e saj, Rita
Ora, nuk dolën pa kritika. Siç shk-
ruan e përditshmja londineze “Ex-
press”, të dyja ato, ishin ndër arti-
stet e veshura më keq.

Komediani Romesh Ranga-
nathan, ka shkuar në Shqipëri për
të realizuar një dokumentar. Sh-
qipërinë e mendonte si të varfër
dhe depresiv, por shton se shqip-
tarët janë më të kujdesshëm se
britanikët.Ranganathan ka marrë
shumë çmime në vendin e tij. Ish-
te pjesëmarrës në shumë progra-
me televizive dhe shfaqje të
lidhura me humorin. Prej vitesh
realizon një program në rrjetin
BBC. Tashmë ka nisur një tjetër
tur për të eksploruar vende të
panjohura e për të dhënë për-
shtypjet e tij. Përpara se të niste
karrierën si komedian, Ranga-
nathan ka qenë një reper i njohur

si Ranga. Ai ka studiuar për mate-
matikë në Universitetin e Londrës
dhe e ka ushtruar profesionin e
arsimtarit të matematikës.

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe
Sportit ka bërë publike thirrjen
për përkrahjen financiare të
projekteve kulturore për vitin
2018 për organizatat e regjistrua-
ra si OJQ (sipas kërkesave të legji-
slacionit në fuqi për lirinë e aso-
cimit në organizata jo-qeveritare
në Republikën e Kosovës apo në
shtetin ku është e koncentruar
diaspora), si dhe individët, pro-
grami i të cilëve është i fokusuar
në fushën e kulturës, bëhet e di-
tur përmes një komunikate për
media. Vlera totale për projektet
kulturore për këtë vit është e pla-
nifikuar është 750 mijë euro.
MKRS-ja, sipas komunikatës,
fton të gjithë të interesuarit që
të aplikojnë për mbështetje fi-
nanciare për projektet-idetë me
karakter: “Profesional, të cilat me
kualitetin e tyre formal dhe
përmbajtjesor i respektojnë
standardet krijuese evropiane
dhe botërore;  Promovues, i cili
ka për qëllim paraqitjen dhe in-
tegrimin e artistëve vendor në
skenën artistike ndërkombëtare;
Stimulues, të cilat kanë për qël-
lim evidentimin e talenteve të
reja me ide të veçanta kreative;
Tradicional, përmes të cilave do
të promovohen vlerat kulturore;
Inovativ, të cilat me formën,
përmbajtjen, frymën dhe
mënyrën e realizimit të tyre para-
qesin risi për ambientin krijues;
Kritik, të cilat me formën dhe
përmbajtjen e tyre nxisin debat
dhe diversitet artistik”.

Dua Lipa triumfon në “Brit Awards 2018” Komediani i BBC-së bën
dokumentar për Shqipërinë

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

Kosova ndan
750 mijë euro
buxhet për
kulturën

TRYEZË  MBI  PROBLEMATIKAT E SHQIPES SË SOTME

Pastrimi dhe pasurimi i
gjuhës janë kërkesa të kohës
Studiues të gjuhës dhe
kërkues shkencorë nga të
gjitha katedrat e gjuhës
së universiteteve
shqiptare, në Shqipëri,
Kosovë e Maqedoni,
përkthyes të mirënjohur
dhe institucione
përgjegjëse janë
mbledhur dje në një
tryezë të përbashkët për
gjuhën amtare, gjendjen
e saj sot
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Sadiku do 
të debutojë
kundër
Betisit?
Tre javë pas transferimit te Le-
vante në La Ligan spanjolle, Ar-
mando Sadiku ka debutuar me
skuadrën e tij. Pas rikuperimit të
plotë fizik, sulmuesi shqiptar ish-
te titullar në miqësoren që skua-
dra valenciane barazoi 1-1 për-
ballë rusëve të UFA-s. Sulmuesi
elbasanas ishte protagonist në
këtë ndeshje, sepse pas avan-
tazhit të shpejt të klubit të Pre-
mier-ligës ruse me Fatain, Levan-
te u përgjigj menjëherë, me
topin e rikuperuar nga Sadiku,
që dha asistin e golit të barazi-
mit nga Roger. Miqësorja e me-
sjavës ishte ndeshja e parë që
bomberi shqiptar luajti me Le-
vanten dhe me paraqitjen e bërë,
i dha sinjale të rëndësishme traj-
nerit Juan Ramon Lopez Muniz,
se tashmë është gati që të debu-
tojë edhe në ndeshje zyrtare.
Cekim, Ndoshta prej të hënës së
ardhshme, ku skuadra nga Va-
lencia do të presë në shtëpi Real
Betisin. Me rigjetjen e formës më
të mirë, Armando Sadiku do të
synojë hapësirat e tij në fushë
dhe ndryshimin e hierarkive në
sulmin e Levantes, ku Pacini në
qendër mbështetet nga Morales
dhe Jason nga krahët, por edhe
talenti ganez Emmanuel Boa-
teng.

Shkup, 22 shkurt - Omer Bunjaku
në të ardhmen do të ushtrojë edhe
detyrën e drejtorit sportiv te FC
Shkupi. Bunjaku ka marrë besimin
nga drejtuesit e klubit dhe përpos
pozitës së nënkryetari të klubit,
tani do të jetë në postin e drejtorit
sportiv, deri në fund të këtij sezoni.
“Është një nder për mua që drej-
tuesit e klubit kanë treguar besim
të madh tek unë dhe më kanë
dhënë mundësi që të ushtrojë
detyrën e re. Kjo është një
përgjegjësi e madhe për mua, por
edhe një shtytje , një nxitje që të
dëshmojë vetëm edhe në këtë
detyrë, për të cilën kam marrë
përkrahjen e plotë nga të gjithë.

Mirëpo, mund të t'iu them se këna-
qësi e veçantë për mua është që
pronari i klubit Shefqet Demiri, ka
qenë iniciatori kryesor që të marrë
këtë detyrë, andaj besoj se me
punë dhe përkushtim të plotë, do
të arsyetojë besimin e tij, por edhe
Bordit Drejtues të klubit", u shpreh
Bunjaku. Ai thotë se klubi dal nga
dalë po shkon drejt strukturimit të

plotë. "Natyrisht si klubi ashtu
edhe unë , dal nga dalë do të
shkojmë drejt strukturimit të
plotë, që në sezonin e ardhshëm
të vendosim themelet edhe më të
forta të strukturimit të brendshëm
, me qëllim që FC Shkupi të ngritët
në nivelet të më të larta të funk-
sionimit dhe të vendos standarde
evropiane si në pjesën organizati-

ve, ashtu edhe në atë të funksioni-
mit të brendshëm”, përfundoi
Bunjaku. Përndryshe Bunjaku be-
son se me ndryshimet e reja, FC
Shkupi do të jetë në rrugë të mbarë
të zhvillimit të plotë, ndërsa prem-
toi se në detyrën e re do të jep
maksimumin për të arsyetuar
përgjegjësinë e marrë nga drejtue-
sit e klubit.

19SPORT

Tipuriç dhe Xhan në kombinim ndaj Pobedës 
FC Shkupi ndeshjen e ardhshme kampionale do ta zhvillojë në Manastir kundër skuadrës së Pobedës. Nga klubi
njoftojnë se për këtë ndeshje trajneri Ardian Nuhiu në dispozicion do ti ketë edhe dy përforcimet e fundit Toni
Tipuriç dhe Emre Xhan Atila.  Trajneri Nuhiu mes tjerash ka thënë se dy futbollistët kanë treguar ngritje në
punën e tyre gjatë kësaj faze sa kishin kohë për të punuar dhe shpreson se do të jenë të gatshëm për duelet e
radhës. “Kemi punuar me dy futbollistët në vazhdimësi dhe nga ajo që kanë treguar deri më tani jam shumë i
kënaqur. Sigurisht se nuk është lehtë edhe për futbollistët që menjëherë të mësojnë organikën e lojës së
skuadrës, andaj do të shkojmë në hapa të sigurt dhe do të shohim momentin e duhur se kur do të jenë të
gatshëm për tu inkuadruar në formacion”, tha për faqen e klubit Nuhiu.

Koha, e premte 23 shkurt, 2018 

Shkup, 22 shkurt - Barazimi 1:1 në
fushën e Vardarit dhe dominimi i
plotë i Shkëndijës në takimin e
parë të çerekfinales së Kupës së
Maqedonisë, ka lënë ndjenja të
dyfishta në taborin kuqezi. Goli i
shënuar në transfertë është për-
parësi para ndeshjes së kthimit
më 7 mars në Tetovë, mirëpo duke
parë si rrodhën gjërat, rastet e
humbura dhe vendimet e referë-
ve në dëm të Shkëndijës, bëjnë të
pakënaqur trajnerin Osmani që
vlerëson se Shkëndija duhej të ki-
shte zgjidhur çështjen e kualifiki-
mit në gjysmëfinale në Shkup. "1-
1 sigurisht se është rezultat
pozitiv edhe pse nëse i analizojmë
ngjarjet në fushën e gjelbër men-

doj se ne ishim më afër fitores dhe
ndoshta humbëm rastin që në
Shkup të sigurojmë kualifikimin
në gjysmëfinale. Gjithashtu është
një rezultat aktiv i cili na jep për-
parësi në Tetovë dhe në fund be-
soj se ne do të jemi ata të cilët do
të plasohemi në gjysmëfinale", sh-
prehet Osmani. Ai nuk dëshiron
ti komentojë vendimet e referë-
ve, të cilët në këtë ndeshje ishin
evidente dhe ndoshta ndikuan në
rezultatin përfundimtar. "Nuk
është vetëm karton i kuq që duhej
ti jepej një futbollisti të Vardarit.
Mirëpo, është e pavlefshme të ko-
mentoj unë si trajner, më së miri
është të shihen pamjet", deklaroi
trajneri i Shkëndijës, Qatip Osma-

ni. Ndryshe, përshtypjet e tij nga
ndeshja me Vardarin i ka treguar
edhe kapiteni Hasani, i cili gjitha-
shtu thotë se referi i ndeshjes në
disa momente ka gabuar. “Pat
edhe disa gabime nga referi, si në
ndeshjen e parë që e luajtëm me
Vardarin, ashtu edhe në ndeshjen
e Kupës, Këto janë ndeshje derbi
dhe duhet të ketë refer më të
mirë. Po të ishte referi në nivelin e
duhur besoj se sot do të fitonim
edhe me rezultat më të thellë. Be-
soj se do të shkojmë në raundin
tjetër”, tha Hasani. Cekim, golin
për Shkëndijën e shënoi Besart
Ibraimi, ndërsa për vendasit nga
gjuajtja e lirë shënoi braziliani Fe-
lipe. 

TRAJNERI I SHKËNDIJËS FLET PËR TAKIMIN ME VARDARIN

Duhej në Shkup të siguronim kualifikimin
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Bunjaku, tani edhe
drejtor sportiv i FC Shkupi
“Është një nder për
mua që drejtuesit e
klubit kanë treguar
besim të madh tek
unë dhe më kanë
dhënë mundësi që të
ushtrojë detyrën e re.
Kjo është një
përgjegjësi e madhe
për mua, por edhe një
shtytje , një nxitje që
të dëshmojë vetëm
edhe në këtë detyrë,
për të cilën kam marrë
përkrahjen e plotë nga
të gjithë", pohon
Bunjaku
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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

I. Nr. 324/2014 
SHPALLJE PUBLIKE 

(në bazë të nenit 46-b, të Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për përmbarim, Gazeta Zyrtare nr. 8 të datës 17.01.2008) 
 

Përmbaruesi Vanço Markovski duke vepruar me propozim të kreditorit Eshref Ajruli, përmes aut. avokatit Branko Trajkovski nga Tetova dhe 
vendbanim në rr. Drenoec – Poroj nr. 8, kundër borxhliut Husein Memedi nga Tetova me NVAQ dhe vendbanim në rr. Lubo Bozhinovski Pish nr. 69, dhe 
borxhliut pengmarrës Imer Shaqiri nga Tetova me NVAQ dhe vendbanim në rr. Lubotenska nr. 69 në Tetovë, për shkak të realizimit në holla në shumë 
prej 24.600.000,00 denarë më datë 15.02.2018     

FTON  
Borxhliun pengmarrës Imer Shaqiri nga Tetova me NVAQ dhe vendbanim në rr. Lubotenska nr. 69 në Tetovë të paraqitet në zyrën e përmbaruesit Vanço 
Markovski në rr. Ilindenska nr. 64 Tetovë, për parashtrim të akteve në vijim: procesverbal I. nr. 324/2014 të datës 19.12.2017, të përpiluar në bazë të nenit 
84 paragrafi 8 të LP, Procesverbalin për zbrazjen dhe dhënien në pronësi të patundshmërisë I. nr. 324/2014 të datës 19.12.2017, të përpiluar në bazë të 
nenit 226 paragrafi 1 dhe 189 paragrafi 3 të LP, Procesverbal për shitjen publike me gojë I. nr. 324/2014 të datës 07.02.2018, të përpiluar në bazë të nenit 
175 paragrafi 4 nga LP, Konkluzion për shitjen e dytë publike me gojë I. nr. 324/2014 të datës 07.02.2018, Konkluzion për përcaktimin e vlerës për shitjen 
e dytë I. nr. 324/2014 të datës 07.02.2018, NË AFAT PREJ 1 (NJË) DITE, duke llogaritur nga dita e publikimit të fundit të kësaj thirrje publike në shtypin 
ditor.  

PARALAJMËROHET borxhliu pengmarrës Imer Shaqiri se mënyra e këtillë e dorëzimit llogaritet si dorëzim në rregull dhe se për pasojat 
negative që mund të dalin i bartë vet pala.  
 Kjo shpallje paraqet PUBLIKIMIN E GJASHTË të thirrjes publike  

PËRMBARUES 
Vanço Markovski 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/15 – tekst i pastruar) dhe
Pëlqimit të parashtruar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nr. 12 1041/1 të datës 29.01.2018 për punësim të personelit
ndihmës teknik për kohë të pacaktuar në bazë të financimit të vjetër SHMQSH “Georgi Dimitrov” – Shkup publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim të personelit ndihmës teknik për kohë të pacaktuar

Publikohet Shpallje publike për punësim të personelit ndihmës teknik për kohë të pacaktuar në bazë të financimit të
vjetër edhe atë:

1. Mirëmbajtës i higjienës 1 realizues me orar të plotë të punës 40 orë punë. Neto pagesa fillestare është 12.000,00
denarë.
Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje, krahas kushteve themelore të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune,
duhet të përmbushin edhe kushtet e parapara me Aktin për sistematizim të vendeve të punës në shkollë.
Orari i punës është shpërndarë në pesë ditë pune prej ditës së hënë deri ditën e premte. Orari ditor i punës është me dy

ndërrime edhe atë: Ndërrimi i parë prej ora 0600 deri në ora 1400 dhe Ndërrimi i dytë prej ora 1200 deri në ora 2000.
Dokumentet e nevojshme për paraqitje në shpallje:

- Lutje (fletëparaqitje),
- Dëshmi (dëftesë) për arsimin e mbaruar fillor,
- Certifikatë të shtetësisë,

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

shpalljes.
Dokumentet e nevojshme parashtrohen në adresën e shkollës rr. Varshavska nr. 3 1000 Shkup ose drejtpërdrejtë në

arkivin e shkollës.
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh.

SHMQSH “Georgi Dimitrov”
Shkup

Dita më e bukur e jetës, ajo kur
u bë nënë për herë të parë,
mund të ishte edhe e fundit
për tenisten amerikane Sere-
na Uilliams. 5 muaj pas
lindjes së vajzës së saj, teni-

stja amerikane ka rrëfyer në
një letër të gjatë të bërë publike
sot se ka rrezikuar të ndërronte
jetë gjatë sjelljes në jetë të fë-

mijës. Një përvojë dramatike,
për të cilën Serena ka rrëfyer
disa detaje. “Desh ndërrova

jetë në momentin që solla në
jetë vajzën time Olympia. Ndaj,
e konsideroj veten me fat. Pata

një shtatzëni të lehtë, por
ditë pas lindjes kanë qenë
të trazuara. Gjithçka nisi
pas një ftohje në mushkë-
ri”, thotë Uilliams. “Duke e
njohur historinë time
mjekësore, jetoj gjithnjë
në frikë. Ndaj, kur ndjeva

se po më mungonte ajri,
nuk prita asnjë sekondë dhe

njoftova infermieren. Kjo si-
tuatë solli komplikime të tjera,
ndaj e konsideroj veten me fat

që mbijetova”, thotë ish-numri 1 në
botë. Serena rrëfehet se ka kryer edhe
një operacion tjetër, ku u evidentua
problemi në mushkëri dhe më pas
një të dytë për të sistemuar situatën.
“”Kur u ktheva në shtëpi, pranë vajzës
time, i kam kaluar javët e para pas
lindjes në krevat, pushim absolut”,
thotë tenistja, që bën një apel: “I
kërkoj qeverisë, të çdo vendi, mjekë-
ve në spitale private e shtetërore që të
marrin masat për të shpëtuar
jetën e njerëzve”, përfundoi
Uilliams. 

RRËFEHET SERENA UILLIAMS

Kam rrezikuar jetën 
kur linda vajzën time

5 muaj pas lindjes së
vajzës së saj, tenistja
amerikane ka rrëfyer në
një letër të gjatë të bërë
publike sot se ka rrezikuar
të ndërronte jetë gjatë
sjelljes në jetë të fëmijës.
Një përvojë dramatike,
për të cilën Serena ka
rrëfyer disa detaje

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Kam luajtur i
pirë, nuk mbaj
mend asgjë nga
ajo ndeshje
Çarls Barkli, një nga ikonat e basketbollit
amerikan në vitet 80-90, ka rrëfyer sot një
episod kurioz të karrierës së tij. Në fund të vi-
teve ’80, kur Barkli luante me Filadelfia, me-
naxheri i lojtarit e lajmëron në orën 11 të
mëngjesit se ishte pranë nënshkrimit të
marrëveshjes me Los Anxhelos Lejkers. Një
lajm që ka gëzuar pa masë lojtarin, që ka ven-
dosur ta festojë këtë transferim me miqtë e tij.
Dhe nuk ishte një festë dosido, por bashkë
me një grup miqsh ata kanë nisur të pinë.
“Isha i lumtur nga ideja se do të luaja në Los
Anxhelos”, kujton Barkli. “Në mes të drekës
ishim të pirë dhe kur festa vazhdonte ende
menaxheri më merr sërish në telefon dhe më
thotë se transferimi nuk do të ndodhte, pasi
Filadelfia ishte tërhequr nga bisedimet. U
mërzita, ndërkohë që isha edhe i pirë. Pas pak
orësh duhej të isha në parket për ndeshjen e
radhës. E luajta atë ndeshje i pirë, por nuk
kujtoj asgjë nga ajo ndeshje edhe sot, nuk di
se çfarë kam bërë në atë takim”, shprehet
Çarls Barkli, që në karrierën e tij nuk ka fituar
asnjë titull në NBA, por në vitin 1993 fitoi titul-
lin MVP të sezonit të rregullt.

Kobe Brajant, legjenda e
NBA-së dhe e skuadrës së
Lejkers, ka bërë me dije se të
luash me fanellën e ekipit ka-
lifornian është një privilegj që
jo të gjithë lojtarët e kanë. “Për
të luajtur me këtë skuadër
duhet të kesh karakter të fortë,
pasi bëhet fjalë për një nga eki-
pet më të mëdha të NBA-së”, u
shpreh Brajant, 5 tituj kampion
në NBA me skuadrën e Lejkers.
“Gjëja më e rëndësishme e kë-
tij ekipi është se nuk ka nevojë
që të thërrasë lojtarë. Nëse do

të bindësh dikë për të luajtur
me Lejkers, atëherë ai lojtar
nuk është i duhuri për të luaj-

tur me këtë ekip”, tha Brajant.
Ylli i Lejkers u tërhoq dy vite
më parë, ndërkohë që vjet klu-

bi tërhoqi fanellat me numër
8 dhe 24 që mbante Brajant.
“Kur vjen për të luajtur me
Lejkers duhet të jesh gati për
të ndjerë peshën e asaj fanelle,
të ndjesh peshën e një pjese të
historisë së NBA-së. Duhet të
jesh një basketbollist dhe per-
son special për të luajtur me
këtë ekip, të kesh aftësitë e
duhura për të mbajtur presio-
nin dhe të çosh përpara një
skuadër dhe histori, ndaj është
nder të luash aty”, përfundoi
Kobi Brajant.

Te Lejkers nuk mund të luajë kushdo

Publicitet

Shes truall të urbanizuar Po+Pr+2 menjëherë në fillim të Industrisë së lehtë “Momin

Potok” – Shkup, me sipërfaqe të përgjithshme prej 890 m2 së bashku me objektet

ekzistuese prej 180 m2. Çmimi 178.000 euro. Numri i telefonit: 078 – 201 – 960 
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 Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 167/2015 dhe 27/16), ndërsa në lidhje me Vendimin për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës nr. 0204-760 të datës 
22.02.2018, Drejtori gjeneral ekzekutiv i Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
 
Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi 
të shtetit, Shkup ka nevojë për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të 
pacaktuar me punëtorët për vendet e punës në vijim: 
 
Drejtoria e SHA Ekonomia e ujërave të RM – Shkup  
- Një (1) person për vendin e punës Bashkëpunëtor për ujitje  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti i ndërtimtarisë ose bujqësisë, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 26,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Bashkëpunëtor për ujitje 
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti i ndërtimtarisë ose bujqësisë, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 26,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Bashkëpunëtor për shërbime me 

konsumatorë – subjekte juridike  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – me 

ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 26,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Bashkëpunëtor për shërbime me 

konsumatorë – subjekte fizike  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – me 

ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 26,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Bashkëpunëtor për resurse njerëzore  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti juridik, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 26,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Revizor për punë financiare  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti ekonomik, 2 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 32,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Inxhinier për automatikë përpunim të të 

dhënave (APDH)  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti matematiko-natyror – Informatikë ose elektroteknikë – informatikë, me 
ose pa përvojë pune. 

 Pagesa fillestare për vendin e punës është 26,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Përgjegjës për planifikim, zhvillim dhe 

investime  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK, me 4 

vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 32,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Udhëheqës sektori për organizim të punës 

së filialeve  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK, me 5 

vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 40,000.00 denarë. 
 
Filiali Drini i Zi – Ohër 
- Një (1) person për vendin e punës Bashkëpunëtor për çështje juridike  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti juridik, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 23,200.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Sekretar/e administrative teknike  
 Me arsim të mesëm të mbaruar shkalla IV, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Udhëheqës të sektorit për financa dhe 

administratë  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti ekonomik, 3 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 27,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Bashkëpunëtor për punë financiare, 

planifikim dhe buxhet  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti ekonomik, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 23,200.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Referent për punë financiare  
 Me arsim të mesëm të mbaruar ekonomik shkalla IV, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 14,000.00 denarë. 
 
- Një (1) person për vendin e punës Referent për shërbime me konsumatorët  
 Me arsim të mesëm të mbaruar ekonomik ose gjimnaz shkalla IV, me ose pa 

përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 14,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Udhëheqës në sektorin për eksploatim dhe 

mirëmbajte  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti i ndërtimtarisë ose bujqësisë, 3 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 27,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Inxhinier për rrjedhë dhe tërësi hidraulike  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti i ndërtimtarisë ose bujqësisë, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 24,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Inxhinier për mirëmbajtje  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti i ndërtimtarisë ose bujqësisë, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 24,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Referent për mirëmbajtje të digave  
 Me arsim të mesëm të mbaruar të makinerisë shkalla III ose IV, me ose pa 

përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,000.00 denarë. 
- Dy (2) persona për vendin e punës Referent për kullim dhe ujitje  
 Me arsim të mesëm të mbaruar të ndërtimtarisë, teknik ose bujqësor shkalla III 

ose IV, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,000.00 denarë. 
- Dy (2) persona për vendin e punës Operator të pajisjes hidromekanike  
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 

 
Filiali Pollog – Gostivar  
- Një (1) person për vendin e punës Bashkëpunëtor për çështje juridike 
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti juridik, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 23,200.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Sekretar/e administrative teknike  
 Me arsim të mesëm të mbaruar shkalla IV, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Udhëheqës të sektorit për financa dhe 

administratë  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti ekonomik, 3 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 27,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Bashkëpunëtor për punë financiare, 

planifikim dhe buxhet  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti ekonomik, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 23,200.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Referent për përllogaritje të rrogave, faturim 

dhe arkëtari  
 Me arsim të mesëm të mbaruar ekonomik ose gjimnaz shkalla IV, me ose pa 

përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 14,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Referent për shërbime dhe konsumatorë  
 Me arsim të mesëm të mbaruar ekonomik ose gjimnaz shkalla IV, me ose pa 

përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 14,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Udhëheqës në sektorin për eksploatim dhe 

mirëmbajte  

 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 
Fakulteti i ndërtimtarisë ose bujqësisë, 3 vjet përvojë pune. 

 Pagesa fillestare për vendin e punës është 27,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Inxhinier për rrjedhë dhe tërësi hidraulike  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti i ndërtimtarisë ose bujqësisë, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 24,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Inxhinier për mirëmbajtje  
 Me PSP të mbaruar shkalla VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti i ndërtimtarisë ose bujqësisë, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 24,000.00 denarë. 
- Dy (2) persona për vendin e punës Operator të pajisjes hidromekanike  
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Operator i pompave  
 Arsim të mesëm të mbaruar shkalla III ose IV, KU me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,000.00 denarë. 
 
      Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në 
pronësi të shtetit, Shkup ka nevojë për themelim të marrëdhënies së punës për 
kohë të caktuar dhe punë sezonale me punëtorët për vendet e punës në vijim: 
 
Filiali Bitollsko Pole – Manastir  
- Një (1) person për vendin e punës Sekretar administrativ teknik 
 (për periudhë deri më 31.12.2018)  
 Me arsim të mesëm të mbaruar shkalla IV, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 18,600.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës Referent për shërbime me konsumatorë  
 (për periudhë deri më 31.12.2018) 
 Me arsim të mesëm të mbaruar ekonomik ose gjimnaz shkalla IV, me ose pa 

përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 18,600.00 denarë. 
- Katër (4) persona për vendin e punës Operator të pajisjes hidromekanike 
 (për periudhë deri më 31.12.2018) 
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, KU KUL PKU me ose pa përvojë 

pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 

 
Filiali Bregallnica: 
 
- Një (1) person për vendin e punës – Ndihmës operator i kapjeve – Istibanje  
 (për periudhë deri më 31.12.2018) 
 Me arsim të mesëm të mbaruar të drejtimit elektroteknikë ose makineri shkalla 

III ose IV, 3 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 17,800.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës – Referent për marrëveshje, ankesa dhe 

apele  
 (për periudhë deri më 31.12.2018) 
 Me PSP – Fakulteti juridik shkalla VII/1 ose 180 kredi sipas SETK, 3 vjet 

përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 19,500.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës – Ndihmës IT Inxhinier për sisteme 

informatike dhe menaxhim  
 (për periudhë deri më 31.12.2018) 
 Me arsim të mesëm të mbaruar shkalla IV, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 17,800.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës – Operator i digave  
 (për periudhë deri më 31.12.2018) 
 Me arsim të mesëm të mbaruar drejtimi elektroteknik, makinerisë ose 

ndërtimtarisë shkalla III ose IV, pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 17,800.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës – Punëtor për intervenim të shpejtë  
 (për periudhë deri më 31.12.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 16,800.00 denarë. 
- Tri (3) persona për vendin e punës – Operator i digave  
 (për periudhë deri më 31.10.2018) 
 Me arsim të mesëm të mbaruar drejtimi elektroteknik, makinerisë ose 

ndërtimtarisë shkalla III ose IV, pa përvojë pune  
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 17,800.00 denarë. 
- Katër (4) persona për vendin e punës - Punëtor për intervenim të shpejtë 
 (për periudhë deri më 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 16,800.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës - Ndihmës operator i kapjeve – Istibanje 
 (për periudhë deri më 31.10.2018) 
 Me arsim të mesëm të mbaruar të drejtimit elektroteknikë ose makineri shkalla 

III ose IV, 3 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 17,800.00 denarë. 
- Katërmbëdhjetë (14) persona për vendin e punës – Operatorë të rrjedhave 

kryesore – mbyllës  
 (për periudhë deri më 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar, pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 15,800.00 denarë. 
- Tetëmbëdhjetë (18) persona për vendin e punës – Ujitës  
 (për periudhë prej më 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar, pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 15,800.00 denarë. 

 
Filiali Vardari Jugor – Gjevgjeli  
- Një (1) person për vendin e punës – Operator i kapjes kryesore  
 (për periudhë deri më 30.11.2018) 
 Me arsim të mesëm të mbaruar shkalla IV, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 14,300.00 denarë. 
- Një (1) person për vendin e punës - Operator i pompave 
 (për periudhë prej më 01.06.2018 -31.08.2018) 
 Me arsim të mesëm të mbaruar drejtimi i makinerisë shkalla IV ose KU, 1 vjet 

përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,500.00 denarë. 
- Tre (3) persona për vendin e punës – Operator për rrjedhën kryesore  
 (për periudhë deri më 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Katër (4) persona për vendin e punës - Operator për rrjedhën kryesore 
 (për periudhë prej më 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar, 1 vjet përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
 
Filiali Skopsko Pole – Shkup  
- Dhjetë (10) persona për vendin e punës – Punëtor i përgjithshëm 
 (për periudhë deri më 31.12.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar ose PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është prej 12,000.00 deri më 14,000.00 

denarë. 
- Shtatë (7) persona për vendin e punës – Punëtor i përgjithshëm 
 (për periudhë prej më 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar ose PMP PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është prej 12,000.00 deri më 14,000.00 

denarë. 
- Tre (3) persona për vendin e punës - Radhitës të ujit 
 (për periudhë prej më 01.05.2018 - 30.09.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar ose PMP PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,000.00. 
 
Filiali Prilepsko Pole – Prilep  
 
- Një (1) person për vendin e punës – Referent për punë financiare dhe 

kontabilitet 

 (për periudhë deri më 31.12.2018) 
 Me PSP të mbaruar shkalla e VII/1 ose 240 kredi të arritura sipas SETK – 

Fakulteti ekonomik, me ose pa përvojë pune  
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 22,000.00 denarë. 
- Gjashtë (6) persona në vendin e punës – Ndihmës operator i pajisjes 

hidromekanike 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me PMP të mbaruar, pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Tetë (8) persona për vendin e punës – Operator i rrjedhave kryesore  
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me PMP të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Gjashtë (6) persona për vendin e punës – Kontrollor në terren 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me PMP të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
 
Filiali Drini i Zi – Ohër  
- Tre (3) persona për vendin e punës – Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje 

HMS (për rajonin Sllatinë dhe Velmej)  
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
 
- Tre (3) persona për vendin e punës - Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje 

HMS (për rajonin Mesheishtë dhe Volinë) 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000,00 denarë. 
 
- Tre (3) persona për vendin e punës - Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje 

HMS (për rajonin Kosel dhe Lakoçerej) 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Tre (3) persona për vendin e punës - Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje 

HMS (për rajonin Koroshishtë dhe Xhepin) 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Tre (3) persona për vendin e punës - Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje 

HMS (për rajonin Vevçan dhe Oktisi) 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Tre (3) persona për vendin e punës - Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje 

HMS (për rajonin Resnjë dhe Krani) 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
- Dy (2) persona për vendin e punës - Punëtor për pastrim dhe mirëmbajtje HMS 

(për rajonin e komunës së Kërçovës) 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018)  
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
Filiali Pollog – Gostivar 
- Trembëdhjetë (13) persona për vendin e punës – Punëtor të përgjithshëm 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar ose PMP PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë 
- Trembëdhjetë (13) persona për vendin e punës – Bartës të ujit 
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar ose PMP PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë 
Filiali Kumanovsko – Lipkovsko Pole – Kumanovë  
- Katër (4) persona për vendin e punës – Punëtor administrativ  
 (për periudhën prej 01.04.2018 - 31.12.2018) 
 Me arsim të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,000.00 denarë. 
- Katër (4) persona për vendin e punës – Punë terreni  
(për periudhën prej 01.04.2018 - 31.12.2018) 
Me arsim të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 13,000.00 denarë. 
 
Filiali Strumiçko Pole – Strumicë  
 
- Njëzet (20) persona për vendin e punës – Punëtorë për mirëmbajtje të rrjetit 

kanalizues 
(për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar ose PMP PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
 
Filiali Radovishko Pole – Radovsh  
- Pesë (5) persona për vendin e punës – Operator i rrjedhave 
(për periudhën prej 01.04.2018-31.10.2018) 
 Me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë. 
 
Filiali Tikvesh – Kavadar 
- Dyzetepesë (45) persona për vendin e punës - Radhitës të ujit 
(për periudhën prej 15.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar ose PMP PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë 
 
Filiali Berovo – Berovë  
- Gjashtë (6) persona për vendin e punës - Radhitës të ujit 
(për periudhën prej 01.04.2018 - 31.10.2018) 
 Me arsim fillor të mbaruar ose PMP PKU, KU, KUL me ose pa përvojë pune. 
 Pagesa fillestare për vendin e punës është 12,000.00 denarë 
Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës, me orar javor të punës 

prej 40 orëve. 
 Orari ditor i punës është 8 orë dhe fillon prej ora 07,30 deri në ora 15,30 me 

pauzë prej 30 minuta. 
 Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: 
- Fletëparaqitje; 
- Kopje të letërnjoftimit; 
- Dëshmi për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); 
- Dëshmi për përvojën e punës për vendin e punës për të cilin kërkohet përvojë 

pune; 
- Certifikatë të shtetësisë (kopje); 
- Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore (jo më të vjetër 

se 6 muaj)  
- Kontakt telefon. 

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

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

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

Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit, si dhe të pakompletuara nuk do 
të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
 
SHA “Ekonomia e ujërave të RM” – Shkup 
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Koha, e premte 23 shkurt, 2018 

Sevilja dhe Mançester Junajte-
di kanë luajtur baras në ndeshjen
e parë të 1/8 së finales të Ligës së
Kampionëve, në ndeshjen që u zh-
villua në "Ramon Sanchez Pizjuan".
Ky rezultatit e favorizon lehtësisht
Junajtedin për ndeshjen e kthimit
që do të zhvillohet në "Old
Trafford". Ndryshe, skuadra angle-
ze mund të thuhet se është dashur

t’i falet De Geas pas paraqitjes së tij
në këtë barazimin pa gola. De Gea
u shpreh vet i kënaqur me interve-
nimet e tij dhe barazimin që ekipi
i tij arriti të nxjerrë. Kujtojmë se
portieri spanjoll bëri një prej in-
tervenimeve më spektakolare këtë
sezon kur mrekullisht ndali
gjuajtjen e Muriel. “Ishte në mi-
nutën e fundit të pjesës së parë
dhe kështu ishte një moment i
rëndësishëm i ndeshjes. Unë e
bëra intervenimin, jam i kënaqur
për këtë. Mendoj se ata i patën ra-
stet më të mira. Ne u mbrojtëm

mirë, por ata kontrolluan topin
mirë, por rezultati është i hapur
dhe ne duhet të luajmë mirë në
ndeshjen kthyese në 'Old Trafford'”,
u shpreh De Gea. Ndeshja kthyese
zhvillohet pas dy javësh në "Old
Trafford". 

Në ndeshjen tjetër, Shakhtar
Donetsku ka arritur që të rikthehet
në rezultat duke mposhtur Romën
në shtëpi me 2-1 dhe jashtëzakoni-
sht i nervozuar ishte trajneri i
Romës, Eusebio Di Françesko. Ai
lansoi një sulm spektakolar ndaj
lojtarëve të tij pas ndeshjes, pasi

ata e humbën epërsinë që e patën
në pjesën e parë ndaj ukrainasve.
“Ne jemi mbrojtur keq pas golit të
tyre të parë, por jo vetëm fizikisht,
mbi të gjitha psikologjikisht. Në
50 minutat e para ne kemi luajtur
për të dëmtuar Shakhtarin, në pje-
sën e dytë luajtëm për të kontrol-
luar takimin, por nuk e di çka kemi
kontrolluar.  Unë nuk jam i këna-
qur me pjesën e dytë. Ne bëmë
shumë gabime me gjithë këta loj-
tarë me përvojë në këtë nivel. Ish-
te sikur t’i shikoja dy ekipe të ndry-
shme. Nuk është se nuk jemi

mësuar që të kualifikohemi, por
ne e kemi lënë menjë anë planin
që ne e kemi pasur para takimit.
Pas golit të barazimit është dashur
ta ndërroj gjysmën e ekipit. Shakh-
tari është ekip shumë i rrezikshëm
kur sulmon, ne e kemi ditur këtë,
por ishte loja jonë problemi krye-
sor dhe ne bëmë shumë gabime,
kurse pasimet nuk i kemi pasur aq
të pastra”, potencoi Di Françesko.
Ekipet do të vendosin për kualifiki-
min në Romë më 13 mars.

LIGA E KAMPIONËVE, 1/8 E FINALES

De Gea shpëton Junajtedin nga disfata
Skuadra angleze
mund të thuhet se
është dashur t’i falet
De Geas pas
paraqitjes së tij në
këtë barazimin pa
gola. De Gea u shpreh
vet i kënaqur me
intervenimet e tij dhe
barazimin që ekipi i tij
arriti të nxjerrë.
Kujtojmë se portieri
spanjoll bëri një prej
intervenimeve më
spektakolare këtë
sezon kur mrekullisht
ndali gjuajtjen e
Muriel

Ne ishim duke folur më parë
për të, kur erdhi së pari.
Madje si lojtarë, ne ishim të
ulur atje me dyshime.  Një
fëmijë i ri po vinte i vetëm te
Mançester Junajtedi dhe
neve na duhej të fitonim çdo
vit. Si do ta bëjmë këtë me
një fëmijë të ri, i cili ishte i pa
përvojë dhe dukej sikur i
mungonte besimi? Por ju
shikoni se ku është sot De
Gea dhe kjo është një shenjë
e dikujt që ka punuar shumë

Rio Ferdinand 

Statistikat e Leo Messit në
Evropë janë mbresëlënëse. Pas
shënimit të golit të barazimit ndaj
Barcelonës (1-1), jo vetëm evitoi
humbjen e të tijve në sfidën e parë
të 1/8 finale të Ligës së Kampione-
ve, por përveç kësaj, ylli argjentinas
shtoi një emër të ri në listën e tij të
gjatë të “viktimave”, duke reduk-
tuar një nga numri i rivalëve të
pamposhtur. Messi ka 101 gola në
126 ndeshje evropiane. Ai ka shë-
nuar ndaj 29 prej 35 klubeve, me të
cilët është matur në Çampions,
gjatë karrierës së tij. Megjithatë,
ka gjashtë prej tyre që, deri më
tani, Leo nuk ka qenë në gjendje t’i
kapërcejë.

RASTI I ATLETIKO
Nuk është më rast kurioz ai i

Atletiko Madridit, një ekip që është
në mesin e “viktimave” të rregullta
të Leo Messit, kur Barcelona dhe
“Rojiblancos” maten në kampio-
nat, Kupën e Mbretit dhe Su-
perkupën e Spanjës, por në vend të
kësaj, ky kundërshtar ka arritur t’i
ndalë Blaugranat në dy çerekfina-
le të Ligës së Kampionëve (2013-
2014 dhe 2015-2016). Rezultati: një

fitore (2-1), një barazim (1-1) dhe
dy humbje (1-0 dhe 2-1) për Blau-
granat. Në vend të kësaj, bilanci
global i 35 ndeshjeve kundër Atle-
tiko Madridit, për Messin është i
qartë: 27 gola, me 21 fitore, 8 bara-
zime dhe 6 humbje. Vetëm Sevilja
(29) ka pranuar më shumë gola të
Messit, ndërsa Real Madridi ka
marrë tashmë 25 gola nga argjen-
tinasi.

RUBIN KAZAN
Një rast i veçantë është ai i Ru-

bin Kazan, ekipi rus, që kishte aftë-
sinë dhe trajnerin Kurban Berdyev
për të neutralizuar Leon dhe Pep
Guardiolën në katër ndeshjet e
tyre të fazës së grupeve të Çam-
pionsit (2009-2010 dhe 2010-
2011). Një humbje në "Camp Nou"
(1-2), dy barazime në Kazan (0-0

dhe 1-1) dhe një fitore në “Estadi”
(2-0) janë rezultatet e katalanasve.

Tre të shquar
Tre të shquar të Evropës, fitues

të Ligës së Kampionëve, vendosën
gjithashtu në punë sistemet e tyre
mbrojtëse për të ndalur Leo Mes-
sin. Liverpul në 2006-2007, me
trajner Rafa Benitez, i cili aplikoi
të njëjtën recetë, duke fituar 1-2 në
“Camp Nou” dhe humbur 0-1 në
“Anfield”. “Reds” u kualifikuan për
në çerekfinale falë vlerës së dyfi-
shtë të golave në fushën e kundër-
shtarit. 

Interi i Hoze Murinjos ia ka
bërë gjërat të komplikuara, po ash-
tu, Messit dhe Barcelonës, me të
njëjtën recetë. Leo luajti në barazi-
min 0-0 të fazës së grupeve (2009-

2010) dhe në dy sfidat gjysmëfi-
nale: 3-1 në Milano dhe 1-0 në Bar-
celonë. Argjentinasi nuk ka shë-
nuar dot dhe Blaugranat janë
eliminuar. Interi është shpallur
kampion i Evropës në atë edicion. 

Benfika, në fazën e grupeve të
sezonit 2012-2013, gjithashtu, neu-
tralizoi aftësinë e shënimit të Mes-
sit, edhe pse Barça ishte në gjendje
ta zbuste problemin pjesërisht. Ajo
fitoi në Lisbonë (0-2), por barazoi
në “Camp Nou” (0-0). Leo luajti 90
minuta në “Estadio da Luz” dhe 30
minuta në “Camp Nou”. 

Udineze është skuadra e fun-
dit e kësaj liste. Ndodhi në fazën e
grupeve (2005-2006) dhe Messi
luajti vetëm ndeshjen në Itali, por
pa shënuar dot gol.

Messi ka gjashtë “mace të zeza” në Çampions
Klubi, ndeshjet e luajtura, minutat e luajtura:

1.Atletiko – 4 ndeshje – 360 minuta
2.Rubin Kazan – 4 ndeshje – 237′
3.Inter – 3 ndeshje – 270′
4.Benfika – 2 ndeshje – 122′
5.Liverpul – 2 ndeshje – 180′
6.Udineze – 1 ndeshje – 70′

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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23MOZAIK
Koha, e premte 23 shkurt, 2018 

ZGJIDHJET: V, SAMI, KINEZ, BARI, MOTET, ROMO, GLEN, IT, AKÇIU, PLUTONIUMI, LABE, ALBIN, 

UR, KASTA, S, TAMINO, IRL, ROMUL, NISJE, NAGASAKI, T, INA, ETA, TI.

Shumë i lehtë: 472918563, 831756429, 659432871, 346571298, 197284635, 285369714, 

728195346, 513647982, 964823157. Mesatar: 397421586, 521386749, 864579213, 

149758632, 752634891, 638192475, 413865927, 276943158, 985217364.
Mensur
Mamuti
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AMERIKAN 
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(NË FOTO 4)

POLITIKAN
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(SHQ.)

BËN VIZITË
----------------------------

NDREQJA 
E OBJEKTEVE 
TË DËMTUARA

V
NJËRI NGA 
FRASHËRIT

----------------------------
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K
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DASHI 21. mars - 20. prill
Prano kompromiset në qoftë se je në çift, ndonjëherë

duhet të jepni më shumë nga vetja për të ruajtur harmoninë.
Megjithatë, duhet të bëni diçka që stimulon edhe imagjinatën e
partnerit/es. Ngjarje të mëdha në dashuri do të vijnë për beqarët, por
duhet të jenë të kujdesshëm në zgjedhjet që do bëjnë! Është e mun-
dur që ju të shtyni një projekt.

DEMI 21. prill - 21. maj
Dita do të jetë e bukur për ata që kanë një marrëdhënie

për një kohë të gjatë, ju mund të bëni programe premtuese për të
ardhmen. Yjet do t’ju ndihmojnë të realizoni një ëndërr. Beqarët
janë duke përjetuar momente të kënaqshme, në të gjitha aspektet,
por kjo nuk do të thotë se ata do të gjejnë shpirtin binjak. 

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Yjet tregojnë një pauzë të qetësisë dhe mirëqenies psiko-

fizike. Është koha e duhur për të ndërmarrë një reflektim mbi jetën
tuaj të dashurisë. Beqarët janë të lodhur duke pritur për dashu-
rinë. Rruga drejt suksesit në punë është e dhimbshme, por midis një
të papriture dhe tjetrës ju po arrini në mënyrë të sigurtë në qëllimin
përfundimtar.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Përballuni këtë të enjte me të menduarit pozitiv. Pusho-

ni angazhimet tuaja dhe organizohuni, një mbrëmje romantike
ju pret me të dashurin/ën tuaj! Zemrat e vetmuara do të jenë në
gjendje shpirtërore të mirë për njohje të reja. Në aspektin profe-
sional ka ardhur koha të dilni nga atributet sepse do të ballafa-
qoheni me situata ku nuk do të jetë e lehtë të jesh i durueshëm.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Nëse doni të zgjidhni problemet me partnerin/en tuaj,

është më mirë të shtyni dialogët dhe vendimet në kohë më të mira.
Jepni një arsye nëse gjërat nuk shkojnë ashtu siç dëshironi. Beqarët
do të përfshihen nga një tërheqje e fortë për një mik, por do të pre-
ferojnë të mos e zbulojnë atë. Projektet tuaja të biznesit mund të
pengohen nga disa vështirësi.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Dita do të jetë pozitive nga pikëpamja sentimentale, ju

keni mbështetjen e padiskutueshme të Hënës në Dem, me gjithçka
që vijon. Lajme dhe ndryshime pritet të vinë së shpejti edhe për be-
qarët e Virgjëreshës që me hijeshinë e tyre sot do të tërheqin shumë
persona rreth vetes. Ditë e shkëlqyer edhe në aspektin profesional.
Një frymë ripërtëritëse është rrugës.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Në dashuri diskutimet me një ish-in tuaj, do të jenë të

mira për të kuptuar se jeta juaj ka marrë një kthesë tjetër. Jetoje-
ni të tashmen pa frikë. Ata që janë vetëm do të duhet të qartësojnë
disa ide në jetën e tyre për të cilat janë ende të paqartë. Së fundi,
në punë pas një presioni të gjatë, mund të mblidhni atë që keni
mbjellë në të kaluarën.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Nëse prisni një mundësi të mirë për të ndryshuar disa

rregulla të marrëdhënies në çift, rrethanat aktuale janë të pafavor-
shme. Dita do të jetë mjaft e zymtë. Nga ana tjetër, beqarët do të jenë
në gjendje të provojnë emocione të reja, është koha për të kthyer
faqe! Nervozizmi do të jetë rendi i ditës suaj në punë, veçanërisht nëse
keni ndonjë vështirësi në përmbushjen e angazhimeve tuaja.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Me yjet në krahun tuaj, do të jeni në gjendje të gjeni

ekuilibrin e duhur në qoftë se jeni në çift dhe jeni më shumë se
kurrë gati për të jetuar një natë të bukur me partnerin/en! Perso-
na të interesuar për beqarët do shfaqen në horizont, nuk do mun-
gojnë takimet dhe njohjet e reja. Puna do të jetë pika thelbësore
e ditës. Investimet janë ambicioze.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Sot të lindurit e Bricjapit do ta kenë të lehtë për të sh-

prehur ndjenjat dhe kjo do t’ju japë një dorë të mirë në marrëdhë-
niet me të dashurin/ën. Beqarët nuk do të jetë shumë të sukses-
shëm, kështu që do të jetë e padobishme të mundohen për të gjetur
me patjetër shpirtin e tyre binjak. Në punë ju do të përdorni të
gjithë energjinë tuaj me qëllim rritjen e të ardhurave.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Është koha për buxhetet si në punë ashtu edhe në sek-

torin privat. Sigurisht, një debat me personin e zemrës nuk është
fundi i botës, ju dini edhe se si të bëni paqe! Drita e hënës e favor-
shme për ata që janë vetëm, ju mund të rifilloni ndonjë lidhje të
re në sferën private. Do keni një profil të ulët në punë, veçanërisht
ata që kanë një biznes familjar.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Do të keni Diellin në favorin tuaj, por gjithashtu dhe

Mërkuri do të stimulojë imagjinatën tuaj dhe do t’ju japë shumë
mundësi të bukura për të jetuar me partnerin/en. Beqarët do të
kenë mundësi të bëjnë gjëra që lidhen me pasionet e tyre dhe kjo
do t’i bëjë ata të jenë të lumtur. Sot ju do të jeni në gjendje të pla-
nifikoni të ardhmen tuaj në punë.
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303 - Perandori Diokleciani urdhë-
ron persekutimin e përgjithshëm të
krishterëve.

1574 - Franca fillon luftën e V të
shenjtë kundër Huguenotëve.

1668 - Zjarri kaplon Wiener Hof-
burg në Vjenë, Perandori Leopold I
shpëton.

1822 - Bostoni inkorporohet si qy-
tet. 

1846 - Revolucionarët polak mar-
shojnë në Krakov, por munden.

1898 - Në Francë arrestohet Emil
Zola për shkak të letrës së tij "J'accuse"
duke akuzuar qeverinë për antisemi-
tizëm dhe se me gabim ka burgosur
Alfred Dreyfus.

1915 - Gjermania fundosë anijet
amerikane Carib & Evelyn dhe sul-
mon me torpedo anijen norvegjeze
Regin.

1917 - Fillon Revolucioni i Shkurtit
në Rusi.

1919 - Formohet Partia Fashiste në
Itali nga Benito Musolini.

1956 - Udhëheqësi i partisë ruse
Krushçev sulmon memorialin e Stali-
nit.

1992 - Partia Socialiste e Punës the-
melohet në Gjeorgji.

KOPRRACI
Pasi hanë petulla për mëngjes, my-
safiri i fshinë duart.
- Merr, merr, i thotë i zoti i shtëpisë.
- Jo, faleminderit, u ngopa, i mora tri
copë, thotë mysafiri.
Koprraci përgjigjet: Jo ti i more pesë
petulla, po merr se paska ende.

U jam mirënjohës të gjithë atyre që
më thanë ‘JO’, sepse falë tyre ja dola

mbanë vetë! 
(Abraham Lincoln)

Është e natyrshme që gratë të
ndihen të shqetësuara lidhur me
procesin e lindjes. Megjithatë për
disa gra, frika nga procesi i lindjes
mund të jetë aq e madhe sa të
ndikojë në funksionet e përditshme.
Kjo frikë e madhe nga lindja quhet
“tokophobia” që nënkup-
ton fobi nga proce-
si i lindjes së fë-
mijës. Për disa
gra nënkupton
edhe neveri nga
shtatzënia. Kjo
fobi mund të
ndahet në dy tipe, primar dhe sekon-
dar. Tokophobia primare ndodh tek
gratë që nuk kanë lindur më parë, që
zakonisht lidhet me ndonjë traumë
që kanë përjetuar më parë, duke
përfshirë edhe abuzimet seksuale.
Ndërsa gratë që vuajnë nga
tokophobia sekondare kanë pasur
eksperiencë traumatike të lindjes më
parë, e cila i ka lënë të frikësuara ta
përjetojnë atë proces përsëri.
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Tumori i tmerrshëm
që po torturon 
këtë gjyshe
Një 79-vjeça-
re po vuan
nga një tu-
mor i tmerr-
shëm që po
rritet në
anën e
djathtë të fa-
qes së saj.
Tashmë tu-
mori ka për-
masa tepër
të mëdha,
ndërsa gruaja e moshuar thotë se
ka frikë të operohet. Teresita Brio-
nes thotë se 5 vite më parë ajo vuri
re një ndryshim nën lëkurën e fa-
qes, por nuk mendoi seriozisht
rreth rrezikut që i kanosej. Brenda
një viti, tumori arriti madhësinë e
një topi tenisi. Ndërsa tani është
rritur më shumë se dyfishi i
madhësisë së kokës së saj. Gruaja
nga Filipinet thotë se tumori po i
vështirëson jetën dhe ka probleme
për të fjetur natën. “Kam frikë të
operohem. Kam frikë se nuk do të
zgjohem pas operacionit. Tani jam
e moshuar dhe nuk mendoj se do
të shërohem”, shprehet 79-
vjeçarja. Miq dhe dashamirës i
ofruan ndihmë Teresitës, e cila
bëri një skaner për tumorin.
Mjekët i thanë se tumori është bë-
nin dhe mund të kurohet pa asnjë
problem. Por, që atëherë gruaja e
moshuar nuk ka shkuar më tek
mjekët për të vazhduar trajtimin.
Ajo jeton me të ardhurat e vajzës
së saj dhe është falënderuese ndaj
të gjithëve që i ofruan ndihmë, por
thotë se do të jetojë me së-
mundjen që e ka “mbërthyer”.

Një burrë, djali tetëvjeçar i të cilit ish-
te kontrabanduar në Spanjë nga Maroku
në një valixhe, ka shpëtuar nga burgu.
Prokurorët pranuan që Ali Ouattara të
shkonte në burg për të lehtësuar hyrjen
e paligjshme të djalit të tij në Spanjë,
megjithatë kjo u ndryshua në një gjobë
të vogël kur ata deklaruan se nuk kishin
gjetur prova se i ati e dinte se djali i tij do
të trafikohej në një valixhe. “As babai as
unë nuk e dinin se ata do të më vendo-
snin në një valixhe”, tha djaloshi Adou,

tani 10 vjeçar, për gjyqtarët. Adou tha se
zoti Ouattara, i cili kaloi një muaj burg,
gjithmonë i kishte thënë atij se udhëtimi
do të bëhej me makinë. Adou kishte pra-
nuar se e kishte gjetur në gjendje të vë-

shtirë të merrte frymë ndërsa ishte në
valixhe, e cila ishte përdorur në
përpjekjen e tij për të kaluar kufirin mi-
dis Marokut dhe enklavës spanjolle të
Ceutës

Studiuesit kanë hedhur poshtë mitin se
seksi të shton dhimbjen e kokës. Harrojeni
tashmë këtë teori. Sipas ekspertëve, seksi
ju ndihmon për të larguar dhimbjen e
kokës. Një ekip neurologësh i Universitetit
të Munster në Gjermani zbuloi se më shumë
se gjysma e personave që morën pjesë në
studim dhe që kishin dhimbje koke, patën
përmirësim pasi kryen marrëdhënie sek-
suale. Surprizues ishte edhe fakti që 1 në 5
personave iu largua dhimbja e kokës,
veçanërisht tek meshkujt.

Studiuesit argumentojnë se seksi nxit
çlirimin e endorfineve nëpërmjet sistemit
nervor qendror, gjë që mund të zvogëlojë
ose eliminojë dhimbjen e kokës.

Një tjetër mit i hedhur poshtë nga stu-
diuesit është edhe teoria se marrëdhëniet
seksuale rrisin shanset për atak në zemër.

Në studim u morën 536 pacientë që vuanin
nga zemra të grupmoshave 30-70 vjeç. Në
përfundim të studimit u arrit në konkluzio-
nin se aktiviteti seksual nuk është faktor
rreziku për sulmet në zemër.

Një grup punonjësi-
sh në SHBA, u bashkuan
për të blerë një makinë
për kolegun e tyre, pasi
ata kuptuan se ai ecte çdo
ditë 11 milje për të shkuar në
punë. Në mënyrë që të siguronte
të ardhura për familjen dhe vajzën e tij të
vogël, Trenton Lewis nuk kishte zgjidhje
tjetër veçse të merrte rrugën e cila zgjaste
për më shumë se tre orë në mes të natës.
21 vjeçari ecte nga shtëpia e tij për në

qendër të qytetit dhe nisej
pak para mesnatës në
mënyrë që ai të shkonte në

punë në orën 4 të mëngjesit.
Sipas Daily Mail, Lewis, puna

e së cilit ishte të ngarkonte ka-
mionë. Ai dilte çdo natë nga shtëpia,

në të ftohtë apo në shi, vetëm që të arrin-
te në kohë në punë. Dukë parë situatën e
tij, kolegët planifikuan blerjen e makinës
dhe ia lanë atij surprizën në parkingun e
punës së tyre

Babai i emigrantit 
që u gjet në valixhe, 
i shpëton burgut

Ekspertët: Seksi ndihmon 
për dhimbjen e kokës

Ecte 3 orë me këmbë në ditë për të
ushqyer vajzën e vogël
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