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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 8 mars - Gjyqësori dhe lufta kundër kor-
rupsionit vazhdojnë të jenë ndër institucionet
dhe fushat në Maqedoni, për të cilat qytetarët
japin nota të dobëta. Në shkallën prej 1 deri 5,
nota mesatare e gjendjes së përgjithshme në
gjyqësor është vlerësuar nga administrata me
2.39, ndërsa në shkallën prej 1 deri 5, nota me-
satare e gjendjes së përgjithshme e luftës
kundër korrupsionit është vlerësuar me 2.56.

Hulumtimet e fundit për përvojat, vlerësimet
dhe perceptimet apo ndjesitë e të punësuarve
në administratën shtetërore tregojnë se
përkundër reformave të ndryshme vitet e ka-
luara, megjithatë akoma kemi rezultate që lënë
për të dëshiruar në funksionimin e gjyqësorit
dhe zvogëlimit të korrupsionit.
“Afër gjysma apo 54 për qind e të anketuarve në
administratën shtetërore...

Nota të dobëta për gjyqësorin dhe antikorrupsionin

15 DEN

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

Mbështetje
për bizneset 
e diasporës

Plani për Rritje Ekonomike i Qe-
verisë së Maqedonisë, i cili përf-
shin tre shtylla kryesore: mbësh-
tetje financiare për investimet,
mbështetje financiare për
konkurrueshmërinë dhe mbësh-
tetje financiare për ndërmarrjet e
vogla dhe të mesme, për herë të
parë vend të merituar do të zë
edhe diaspora jonë e madhe, të
cilës do t’i krijohen kushte për tu
kthyer në vend, për të jetuar dhe
vepruar këtu. Kështu deklaroi mi-
nistri i Ekonomisë, Kreshnik Bek-
teshi, pas takimit që pati të enj-
ten me Odën...

60c |140c

Asadi dhe
rusët vranë
edhe 28 civilë,
834 për 17 ditë

Të drejta në
letër, në praktikë

kurrsesi 

8 MARSI MARSHI 
PËR FESTËN
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8 Marsi, një ditë 
për të drejtat 
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Sela, 
kandidat 
i vetëm

� Fq.14

Besart Ibrahimi 
Duhet të 
vijojmë 
me këtë 
ritëm

Iku edhe
Shpendi

Do të jetë Kuvendi qendror që do të zgjedh
më pas Kryesinë e partisë dhe Sekretarin e
përgjithshëm, e paraparë kjo më ndryshime
e reja në Statutin e partisë. Ndërkaq Kryesia
e partisë do të zgjedh nënkryetarët me
propozim të kryetarit të partisë që më gjasë
mund të shtohen nga tre sa janë tani - në
katër nënkryetarë. Burime partiake
tregojnë se njëri nënkryetar që do të
përfshijë Kërçovën, Strugën dhe Ohrin, i
dyti Gostivarin dhe Tetovën, një për Shkupin
dhe i katërti për rajonin e Kumanovës Fq.3
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Aqif Pashë Elbasani (në foto, majtas) pas
shpalljes së Pavarësisë në 1912 u emërua në
administratën e shtetit të ri shqiptar. Në 1913 Aqif
Pashë Biçaku (siç quhet ndryshe) ishte prefekt i
Elbasanit. E shndërroi Elbasanin në mbështetjen
kryesore të qeverisë qendrore të drejtuar nga
Ismail Qemali. Në kohën e mbretërimit të
Vilhelm Vidit (që pasoi për 6 muaj qeverisjen gati
njëvjeçare të Ismail Qemalit) Aqif Pashë Elbasani
u emërua ministër i punëve të brendshme,
funksion që e mbuloi nga maji deri në fillim të
shtatorit 1914. Pas kësaj, ministri i rendit u
detyrua të linte vendin e të kalonte në emigracion
politik, si të gjithë anëtarët e tjerë të kabinetit, së
bashku me vetë kryetarin e shtetit, princ V. Vidin -

të detyruar nga lëvizja e armatosur që shpërtheu
në Shqipërinë e Mesme, e cila njihet me emrin
“Lëvizja e Haxhi Qamilit” (Aqif Pashë Elbasani
kishte zëvendësuar në maj 1914 pikërisht Esat
Pashë Toptanin).
Nuk qëndroi gjatë në emigracion, në Bari të
Italisë, ku u vendos në fillim. U kthye në Shqipëri
në fillim të vitit 1915 dhe u vendos në Shkodër.
Qyteti verior i vendit ishte shndërruar asokohe në
një qendër të rëndësishme ku kishin gjetur
strehim figura atdhetarësh të spikatur nga mbarë
vendi, që nga jugu e në veri, madje që nga
Çamëria e deri në Kosovë. Vdiq në 1926. Disa nga
botimet memorialistike e cilësojnë si patriot “të
flaktë”, por “kokë fortë dhe inatçi”.

MESIMDHENIE E PËR TË EDUKUAR 
QYTETARË KRITIKË 
"Çfarë do te ishte mesuesi dhe profesori, pa
nxënësit dhe studentët? Sot duhet te jetë ne fakt
dite reflektimi, nese ne e bejme siç duhet detyren
tonë apo jo. Ndjese qe ua prish festen, por kam
frike se nëse nxenesit dhe studentet (pasi
mbarojne shkollen) do ta vleresonin me note
performancen e trupes akademike dhe mesimore
shqiptare, mestarja do te ishte e ulët! Megjithatë,
urime gjithe atyre kolegeve që me punen e tyre i
japin vçrtet kuptim këtij profesioni dhe qe
mësimdhënien e kuptojne si instrument per të
edukuar qytetarë kritike dhe të aftë për të
menduar vetë”, shkruan në profilin e saj në FB,
publicistja dhe shkrimtarja Jonila Godole.

Dita ndërkombëtare e gruas,
në Prishtinë është shënuar me
protesta. Me moton
“Marshojmë s’festojmë”, nën
organizimin e Rrjetit të Gruas
është organizuar protestë, në
të cilën është kërkuar vendosja
e barazisë së plotë gjinore dhe
respektimi i të drejtave të
grave. Protesta ishte vetëm një
formë e shprehjes së
pakënaqësisë, ndërkohë që
gratë në Kosovë vazhdojnë të
përballen me barriera të
shumta në punë apo gjatë
ushtrimit të profesioneve të
tyre, por vetëm një numër i
vogël nga to vendosin të
ankohen për shkeljet e të
drejtave në punë. Sh.Hasani,
është një grua u largua nga
puna katër muaj pasi ngeli
shtatzënë me arsyetimin se
perfomanca e saj ishte e ulët.
“Unë kisha filluar punën në një
kompani private, nuk po e
them emrin kush ka qenë. Ne
atë kohë edhe u martova dhe
planifikoja të bëj fëmijë.
Mbeta shtatzënë dhe pas 4
muajve kur kuptuan që jam
shtatzënë më larguan nga
puna. Më thanë se për shkak te
performancës së dobët, por
ishte shtatzënia ime. Më
larguan dhe mbeta pa punë në
kohën kur kisha nevojë më së
shumti për para”, rrëfen ajo për
Radion Evropa e Lirë.
"Për këtë nuk u ankova askund
pasi që ishte kompani private
dhe ata nuk respektojnë Ligjin
e punës u largova nga puna
dhe edhe tani jam e papunë.
Nuk kam arritur të gjej punë
nuk mund të punësohesh
lehtë kur je shtatzënë apo
nënë e fëmijëve, për shkak të
obligimeve familjare. Ky
fenomen duhet të luftohet nga
institucionet. Nuk është në
rregull vetëm se je femër e me
më shumë obligime të mos të
punësohesh”, tha ajo.
Raportimi i rasteve të tilla apo
edhe shkeljeve të tjera që iu
bëhen grave në vendin e
punës, mbetet sfidë thonë
përfaqësues të mekanizmave
që merren me mbrojtjen e të
drejtave të punëtorëve. Nga
rastet e raportuar në këtë
mekanizëm thuhet se shkeljet
më të theksuar janë mungesa
e kontratave të punës, orari i
stërzgjatur i punës, mohimi i
pushimit të lehonisë, pagesa
jo e rregullt dhe largimi nga
puna për shkak të shtatzënisë.

(REL, 8 mars)
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Vizitat e zyrtarëve të lartë evropianë në Ballkanin Perëndimor ende
shikohen në kontekst të ndikimeve gjeopolitike, me theks të po-
saçëm të ndikimeve ruse. Agjencia amerikane e lajmeve Associted
Press, duke shkruar për turin ballkanik të shefit të Komisionit Evro-
pian, Zhan Klod Junker, kishte konstatuar se “qëllimi jooficial i vizitës
së tij ishte që të dobësojë ndikimin rus në rajon”, sidomos pas vizitës
në Beograd të shefit të diplomacisë ruse Segej Lalvrov. Gara ruse për
të rivalizuar dhe darovitur vëmendjen e Ballkanit, sidomos në raport
me ndikimin që mund të kenë diplomacitë e Brukselit dhe Uashing-
tonit, ka filluar të humb ritmin e saj në terren, mirëpo ende në pro-
pagandën ruse ekziston bindja se Europa nuk është e interesuar të
fuqizohet roli i SHBA në Ballkan, për arsye se në një situatë të tillë
do të pasojë ndikimi më i madh i Rusisë në rajon.  Me një konstatim
të tillë vjen gazeta moskovite “Komersant”, por lexuesit e saj do të
mbeten të uritur për shumë sqarime shteruese, sidomos për ato sqa-
rime që kërkojnë më tepër analizë, e më pak emocione. Opinioni pu-
blik rus ka nevojë të dijë se Ballkani Perëndimor nuk është jashtë or-
bitës së interesimeve europiane dhe çdo përpjekje për ta paraqitur
atë jashtë kësaj orbite, është anakronizëm dhe tendencë antihisto-
rike. Nëse zyrtarët evropianë shprehin interesim për Ballkanin Pe-
rendimor, këtë e bëjnë në frymën e strategjive që ata kanë projek-
tuar tash e disa dekada dhe do të ishte jashtë logjikës normale sikur
ky interesim të mos ndodhte. Prandaj na duken paska absurde
pyetjet që vijnë nga Moska në stilin “Çka kërkon Junkeri në Bal-
lkan?”, thua se bëhet fjalë për ndonjë politikan UFO që ka zbritur për
herë të parë në tokë. 

Kundërshtimet ruse për politikat evropiane në Ballkanin Perëndi-
mor, po bëhen në mënyrë paksa të kamufluar. Ministri i Jashtë rus,
Sergej Llavrov, në një intervistë dhënë magazinës bullgare
“Marrëdhëniet Ndërkombëtare” nuk sheh probleme në aspiratat e
vendeve të Ballkanit për tu anëtarësuar në BE, por ato, sipas Lavro-
vit, duhet të vlerësojnë se sa interesat e tyre nacionale iu konvenojnë
kushteve të Brukselit. Nëse është një shtet që ka punuar kundër in-
teresave nacionale të popujve të Ballkanit, pa dyshim që ka qenë Ru-
sia, prandaj na duket anakronike interesimi i saj tani kur shtetet na-
cionale në Ballkanin Perëndimor ndodhen në një stad tjetër të
zhvillimit dhe kanë nevojë për aleanca Perëndimore. Evoluimi i pro-
ceseve shtëndërtuese në Ballkan, kaloi edhe nëpër kontestimet for-
ta ruse, kurse aleancat me Europën dhe Amerikën u shikuan si shpë-
tim për popujt që vuanin fazën e rrezikshme të kalimit nga
Perandoria Osmane në dominimin rus, përmes satelitëve, siç ishin
Serbia, Greqia etj. Sikurse Austro-Hungaria në vitin 1913, e mbësh-
tetur dhe e përkrahur nga Gjermania dhe Italia, krijuan shtetin e Sh-
qipërisë të shpallur në vitin 28 nëntor 1912, të njëjtën veprim, pas gati
një shekull, e bëri SHBA-ja duke krijuar shtetin e Kosovës, të shpal-
lur me 17 shkurt 2008.                   

Në gjithë këtë trajektore të madhe historike, roli i Rusisë ishte të pa-
mundësonte pavarësinë e Shqipërisë dhe Kosovës, prandaj tingël-
lon absurde brengosja e diplomatëve rusë për gjoja “të ardhmen e
pasigurt të interesave nacionale të popujve të Ballkanit në kuadër
të integrimeve euro-atlantike”. Shërbimin më të madh që mund ta
jep Moska zyrtare për Ballkanin Perëndimor do të ishte qëndrimi
anash dhe respektimi i vullnetit të popujve të këtij rajoni në përcak-
timin e linjave gjeopolitike, pa ndërhy në vullnetin dhe aspiratat e
tyre, të cilat janë qind për qind euro-atlantike. 

Nëse në të kaluarën ndërhyrja ruse ka qenë pengimi i këtyre aspi-
ratave, tash e në të ardhmen duhet të jetë respektimi i tyre, sepse në
këtë mënyrë Rusia mund ta ruaj famën e një shteti që u krijuar mbi
gërmadhat e pabarazive sociale. Çdo dalje jashtë kësaj tendence
gjeopolitike, Rusinë mund ta kthejë në gërmadhën e aspiratave li-
ridashëse të popujve. 

Ballkani europian
në dispotrinë ruse

EDITORIAL |||||||||||||||||||||||

Emin AZEMI

Ç’DIHET PËR AQIF PASHË ELBASANIN?

PËR ATA QË DËSHIROJNË TË DINË SE ÇKA 
ËSHTË GUTA!
“1). Është regjion si paralagje e Damaskut ku po
luftohet për dominancë strategjike të forcave
ndërluftuese jo vetëm brenda siriane, por edhe të
vendeve të huaja që shohin interesin e tyre në Siri;
2). Është regjion rrethinë e Damaskut ku Irani
dëshiron ndikimin e vetë, për të siguruar
Damaskun, siç ka ndikim në zonat tjera përreth
Damaskut;
3). Është regjion nga ku regjimi i Sirisë rrezikoehet
më së lehti, sepse, nga aty është më së lehti të
depërtohet në Damask dhe të pushtohet Damasku; 
4). Është vendi ku grupet ndërluftuese, llogaritur
Opozitën e Bashkuar Arabe i kanë të pozicionuar
numrin më të madh të ushtarëve, më shumë se në
çdo pjesë tjetër të Sirisë, vend, pra, ku numri i tyre
arrin në dhjetëra mijë të armatosur;
5). Është vendi ku Rusia ekspozon fuqinë e saj, nga
ku i kërcënon interesat e vendet tjera të interesuara
për Sirinë dhe ndërluftuese në Siri;
6). Është regjioni nga ku SHBA-të mundohen të
ndalojnë prezencën dhe përparimin e Rusisë kah
dominimi i ardhshëm jo vetëm në Siri, por edhe në
shumë pjesë tjera të Lindjes së Mesme;
7). Është regjioni përreth Damaskut të cilin Asadi e
kishte lënë për të fundit për t'i dëbuar banorët e
saj, pasi kishte pastruar të gjitha pjesët tjera
përreth kryeqytetit; 
8). Sidomos, është vendi më strategjik ku, ai i cili
aty mbetet më i forti, nesër do të jetë më i forti
edhe në tavolinën e bisedimeve, që do të ketë
fuqinë të vendos kushte. Pra, është vendi i cili
përcakton fuqinë e pjesëmarrësve të ardhshëm në
ndarjen e Sirisë, fillimisht politikisht e fetarisht, e
pastaj fizikisht në teren; 
9). Dhe, natyrisht, është kjo pjesë e namun e
Sirisë, aty ku regjimi i Asadit është i gatshëm të
shkoj deri në fund, vetëm e vetëm të mbetet në
pushtet, edhe nëse i vret (vriten) të gjithë banorët
e saj...!”, shkruan në profilin e tij në FB, teologu
Mustafë Bajrami.
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BDI mohon krizën 
në koalicion 
Tetovë, 8 mars - BDI nuk përjashton
mundësinë e pjesëmarrjes në takimin
koordinativ ndërmjet liderëve të LSDM-
së, Zoran Zaev dhe kreut të VMRO-DPM-
NE-së, Hristijan Mickoski. Sipas nënkrye-
tares së BDI-së, Teuta Arifi, BDI gjithmonë
ka qenë pjesë e bisedimeve për tejkalimin
e krizave dhe kësaj radhe do të jep kontri-
but. Ajo ka mohuar se ka krizë në koalicio-
nin qeveritar. “Koalicioni funksionon nor-
malisht, ashtu edhe siç ka qenë në të
kaluarën, ndërsa sa i përket pjesëmarrjes
në takimet koordinative, BDI gjithmonë
ka dhënë kontribut për tejkalimin e situa-
tave të ndryshme dhe këtë e ka dëshmuar
jo njëherë”, tha Arifi. Zërat për krizë në
koalicionin qeveritar erdhën pas dështi-
mit të mbajtjes së seancës për votimin e
ligjit për gjuhët. Sipas kreut të Parlamen-
tit, Talat Xhaferi, nuk ka plan tjetër dhe ai
do të respektojë Kushtetutën. “Nuk ka
plan B, C, D dhe ne si Parlament do të re-
spektojmë Kushtetutën, kurse sa i përket
marrëveshjeve, ato janë çështje të partive
politike”, tha Xhaferi. Këto komente ata i
kanë bërë gjatë vizitës që i bëri kreu i Par-
lamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi
kryetares së Komunës së Tetovës, Teuta
Arifi, me rastin e 8 marsit.

Koxias në Shkup
vjen me
marrëveshje shtesë
Athinë, 8 mars - Ministri grek i Punëve të
Jashtme, Nikos Koxias, të mërkurën
mbrëma në takim joformal të Qeverisë
në Athinë i ka prezantuar aspektet kyçe
nga projekt - marrëveshja që do t'u dorë-
zohet autoriteteve në Shkup. Koxias, siç
publikon "Iefmerida" greke, i ka prezan-
tuar edhe elementet e reja të cilat në
mënyrë shtesë janë shtuar në projekt
dokumentin, transmeton MIA. Sipas bu-
rimeve të MPJ-së greke, Koxias mundet
javën e ardhshme të udhëtojë në Shkup
që ta dorëzojë projekt marrëveshjen.
Pala greke ndërkohë dëshiron të pengojë
pjesë nga përmbajtja e dokumentit të
dalin në opinion, si dhe të shmangë që
konsultimet diplomatike të transferohen
në faqet e para në media. Për këtë qël-
lim, Koxias personalisht do t'ia dorëzojë
projekt - marrëveshjen greke shefit të di-
plomacisë së Maqedonisë Nikolla Dimi-
trov. Pengesë kryesore, siç theksoi "Ief-
merida", mbetet kërkesa për ndryshimin
e Kushtetutës së Maqedonisë si garanci e
marrëveshjes për emrin.

Fatos RUSHITI

Shkup, 8 mars - Ziadin Sela, kryetari aktual i
partisë Aleanca për Shqiptarët, do të jetë
kandidati i vetëm për kryetar në Kongresin
e dytë zgjedhor që do të mbahet këtë të sh-
tunë më 10 mars. Do të jenë rreth 700 dele-
gatë, prej tyre edhe 20 nga diaspora që do të
jenë pjesëmarrës me të drejtë votë në Kon-
gres për të zgjedhur kryetarin e partisë. Për
liderin dhe Statutin e ri të ASH-së do të vo-
tojnë edhe 150 anëtarët e Kuvendit qendror
të ASH-së si organ më i lartë ekzekutiv par-
tiak. Sa i përket mysafirëve në Kongresin
Zgjedhor të ASH-së, tashmë janë ftuar të
gjitha partitë shqiptare nga vendi, nga Sh-
qipëria, nga Kosova, Mali i Zi dhe nga Lugi-
na e Preshevës. "Çdo degë dhe nëndegë e
ASH-së i kanë dhënë mbështetje dhe përk-
rahje të parezervë kandidaturës se kryetarit
aktual të Aleancës për Shqiptarët, z. Ziadin
Sela për të udhëhequr me kreun e ASH-së
dhe asnjë degë partiake nuk kanë paraqitur
kandidatura tjetër për kreun e ASH-së",
thonë nga Shtabi për informim i Këshillit
për organizimin e Kongresit. Do të jetë Ku-
vendi qendror që do të zgjedh më pas Krye-
sinë e partisë dhe Sekretarin e Përgjith-
shëm, e paraparë kjo më ndryshimet e reja
në Statutin e partisë. Ndërkaq, Kryesia e
partisë do të zgjedh nënkryetarët me propo-
zimet e kryetarit të partisë që më gjasë
mund të shtohen nga tre sa janë tani - në
katër nënkryetarë. Sipas disa burimeve par-
tiake - njëri nënkryetar do të përfaqësojë
Kërçovën, Strugën dhe Ohrin, një për Gosti-
varin dhe Tetovën një nga Shkupi dhe i
katërti rajonin e Kumanovës. 

Kur janë në pyetje emrat, burime thonë
se Arbën Taravari është emri më i sigurt që
të vazhdojë të jetë Sekretar i përgjithshëm
i partisë, ndërkaq emra të sigurt për
nënkryetar nuk do të do të ketë parapraki-
sht. Pjesa parë e Kongresit do jetë tërësisht

politike me fjalime politike dhe fjalë për-
shëndetëse, ndërkaq pjesa e dytë do të jetë
zgjedhore, duke filluar nga Kryesia e punës,
Rregullorja e punës së Kongresit, Statuti i
partisë, Komisioni kandidues, Komisioni
mbikëqyrës, Komisioni verifikues, mandej
do të votohet Rregullorja e punës, do të vo-
tohet për kryetarin e partisë dhe për Kuven-
din Qendror që do të jetë 1/3 nga delegatët
që do të marrin pjesë. Risi në Statutin e ri të
partisë do të jetë dhe krijimi i Akademisë
Politike si organ i veçantë partiak në kuadër
të ASH-së. 

"Ky organ partiak është pak a shumë i
ngjashëm me Komisionin për politika Stra-
tegjike që ka funksionuar deri tani. Akade-
mia Politike është organ këshillëdhënës si
dhe kompetent në hartimin dhe projekti-
min e politikave në kuadër të ASH. Akade-
mia politike, do të përbëhet nga persona
eminent (prej 30-40) të dëshmuar profe-
sionalisht dhe që kanë përvojë të begatë në
fusha të ndryshme të cilët do ti ndihmojnë
Kryesisë Qendrore dhe kryetarit të Partisë

në përpilimin e politikave, Strategjisë, pro-
gramit dhe platformës politike, me një fja-
le Akademia politike do ta ngrit edhe nive-
lin e riorganizimit politik, duke e
modernizuar partinë dhe duke e demokra-
tizuar atë në format e vendimmarrjes poli-
tike në kuadër të veprimit politik të ASH",
thonë nga shërbimi për informim i ASH-së.
Ndryshe, Këshilli themelor i Aleancës për
Shqiptarët për përgatitjen e Kongresit të
parë të ASH-së, javën e kaluar me sukses e
ka mbaruar fazën e zgjedhjes dhe struktu-
rave partiake nëpër këshillat vendor, krye-
tarët e nëndegëve, të degëve, kuvendet dhe
kryesitë e nëndegëve dhe degëve partiake.
Po ashtu, nëndegët partiake i kanë propo-
zuar degëve edhe delegatët për Kongresin e
I-rë të ASH që do të mbahet në 10 mars në
Tetovë si dhe propozimet për Kuvendin
zgjedhor të ASH-së që pritet ta zgjedh Kon-
gresi. “Ky proces, i cili zgjati për një muaj
menjëherë pas fazës së parë të procesit të
anëtarësimit i cili rezultoi me afër 20.000
anëtarësime të reja. 

MË 10 MARS KONGRESI ZGJEDHOR I ALEANCËS PËR SHQIPTARËT

Sela, kandidat i vetëm

Do të jetë Kuvendi qendror që do të zgjedh më pas Kryesinë e partisë dhe Sekretarin e përgjithshëm, e
paraparë kjo më ndryshime e reja në Statutin e partisë. Ndërkaq Kryesia e partisë do të zgjedh
nënkryetarët me propozim të kryetarit të partisë që më gjasë mund të shtohen nga tre sa janë tani - në
katër nënkryetarë. Burime partiake tregojnë se njëri nënkryetar që do të përfshijë Kërçovën, Strugën dhe
Ohrin, i dyti Gostivarin dhe Tetovën, një për Shkupin dhe i katërti për rajonin e Kumanovës

KËTA JANË KRYETARËT E DEGËVE TË ASH-së 

Procesi i zgjedhjeve të strukturave
partiake, kryetarëve të Nëndegëve
dhe Degëve partiake, po ashtu ishte në
frymën e një procesi legjitim dhe
demokratik. Shumica e kryetarëve të
Degëve u zgjodhën në një proces të
rregullt me votim të fshehtë, ndërsa
një pjesë e tyre u zgjodhën me
konsensus. Siç raportojnë nga ASH,
kryetar Dege në nivel vendi janë
zgjedhur këta persona: Strugë: Imer
Imeri, Dibër: Ilirjan Fetahu, Kërçovë:
Abdulla Sejdini, Tetovë: Altrim
Mahmuti, Gostivar: Jeton Selimi,
Kumanovë: Huzeir Mustafi, Çair: Fadil
Nika, Bogovinë: Halil Sulejmani,

Vrapcisht: Isen Shabani, Zhelinë:
Shaban Arsllani, Bervenicë: Kujtim
Idrizi, Tearcë: Tahir Tairi, Jegunovcë:
Nadi Sulejmani, Shutorizare: Sevdair
Aziri, Çuçer Sandevë: Liman Limani,
Prespë: Maliq Shemshedini, Manastir:
Afrim Selimi, Saraj; Nexhat Nuishi,
Likovë: Ardian Demiri, Dollnen:
Bajram Alia, Haraçinë: Skender Jusufi,
Gazi Babë: Adnan Alija, Zelenikovë:
Nusret Elmazi, Sopishtë: Orhan
Gafuri, Çashkë: Valmir Shaqiri.
Ndërkaq degët që do të kenë delegatë,
por që mbeten të zgjidhen kryetarët e
Degëve pas Kongresit janë Dega e
Studeniçanit, Velesit dhe Butelit. 

Koha
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Shkup, 8 mars - Arsimi Qytetar me
nxënësit e klasave VIII do të më-
sohet edhe vitin e ardhshëm shkol-
lor (2018/2019) pa librin adekuat.
Teksti shkollor i kësaj lënde u
tërhoq nga përdorimi në fillim të
vitit shkollor 2017/2018 nga mini-
strja e Arsimit, Renata Deskovska,
me kërkesë të shoqatave për
mbrojtjen e të drejtave të grave,
pasi konsideroni se përmbajtjet e
librit cenonin integritetin e familje-
ve jotradicionale, pra çifteve në ba-
shkëjetesë, nënave të divorcuara
apo kategorive tjera të ngjashme, të
cilat nuk e gjenin veten në mesin e
familjes tradicionale. Për të kom-
pensuar mungesës e atij tekstit (që
për autorë kishte Ksenofon Ugri-
novski dhe Kërste Vasilievski), është
vendosur që të përpilohen doracakë
dhe fletore pune bazuar në njësitë
mësimore të përcaktuara para-
prakisht me programin mësimor. 

Byroja për Zhvillimin e Arsimit
(BZHA) ka formuar komisione për
përgatitjen e propozim-listave për
doracakë dhe materiale tjera të
ngjashme, të cilat do të mundë-
sojnë realizmin e programit mësi-
mor për lëndën e Arsimit Qytetar
në klasën e tetë të arsimit
nëntëvjeçar, bazuar në programet
mësimore. BZHA ka bërë gjithash-
tu të ditura edhe njësitë mësimore
të grupuara në tre tematika që sy-
nojnë pasjen e nxënësve jo vetëm

me kulturë të përgjithshme mbi
konceptin e qytetarisë, të drejtave
të garantuara me konventa
ndërkombëtare apo rendit shoqë-
ror, por edhe me pajisjen e nxënë-
sve me shkathtësi jetësore. Sipas
udhëzimeve që ka dhënë BZHA
enkas me propozimet për përga-
titjen e doracakëve, për nevojat e
lëndës së Arsimit Qytetar të intere-
suarit, duhet të konkurrojnë me
dorëshkrime të përkufizuara në tre
tematika kryesore dhe secila prej
tyre të ketë të bashkëngjitur edhe
fletoren përkatëse të punës. Tema e
parë, e cila përfshin edhe fondin më
të madh të orëve të mësimit (20
gjithsej), është përcaktuar ti de-
dikohet njeriut, respektivisht të
drejtat e njeriut dhe përgjegjësitë.
Tema e dytë me tetë orë mësimi:
demokracia dhe shoqëria qytetare
dhe tema e tretë gjithashtu me tetë
orë: Bashkimi Evropian (BE). Në

mënyrë të detajuar për këtë të fun-
dit, nxënësit duhet të konsumojnë
njohuri mbi: Bashkimi Evropian
dhe krijimi i tij, Funksionimin e BE-
së dhe Integrimin e Maqedonisë.
Sakaq për temën e dytë, me nga
katër orë secila nxënësit duhet të
mësojnë mbi Demokracinë dhe Ro-
lin e qytetarëve në demokraci, Kur-
se për temën e parë e cila është
edhe më numër më të madh të një-
sive mësimore, në bazë të udhëti-

meve për përpilimin e doracakëve,
të njëjtat duhet t’ju japin përgjigje
çështjeve të drejtave të njeriut, re-
spektivisht çfarë janë ato të drejta
dhe si u shfaqën ato, si dhe të traj-
tojnë çështjet e të drejtat qytetare
dhe politike, të drejtave kulturore,
të drejtat e fëmijëve, të drejtat e
grave dhe përgjegjësia institucio-
nale dhe individuale në mbrojtjen
dhe cenimin e të njëjtave. Të intere-
suarit mund të gjejnë në faqen zyr-

tare të BZHA-së edhe linqet me lite-
raturën dhe burimet përkatëse që
duhet të shfrytëzojnë për përpili-
min e secilit doracak ve; e veç si dhe
për fletoret e punës të cilat duhet të
korrespondojnë me njësitë sipas
ndarjes së tematikave për lëndën e
Arsimit Qytetar. MASH dhe BZHA
kanë hapur procedurë për hartimin
e shumë teksteve të reja shkollore
dhe doracakëve,  qoftë përmes
konkurseve të rregullta ku kërkohet
paraqitja e tekst shkuesve qoftë
përmes thirrjes për formimin e eki-
peve të autorëve. Por ajo që bie në
sy, kjo ndërmarrje ka nis me tekste
dhe libra të cilat nuk kanë qenë të
kontestuar për shkak të përm-
bajtjeve që irritojnë ndjenjat e
përkatësive etnike. Libra të këtillë
që kanë të bëjnë kryesisht me hi-
storinë, gjeografinë, muzikën apo
shoqërinë, nuk janë të pakët.
Megjithatë, tani për tani në MASH
nuk kanë asnjë ndërmarrje që do
të shpinte drejt largimit nga përdo-
rimi të atyre testeve shkollore dhe
zëvendësimit të tyre me libra apo
doracakë.

Shkup, 8 mars - Seanca për
lëndën "Toplik" e Prokurorisë
speciale publike, që duhej të
mbahej dje në Gjykatën penale,
është shtyrë për më 30 mars.
Shkak për shtyrjen është së-
mundja e të akuzuarit Dimitar
Dimovski, për çla avokati i tij pa-
rashtroi vërtetim mjekësor. Në
"Toplik" janë të dyshuar ish-mi-
nistri i Transportit dhe Lidhjeve,
Mile Janakievski dhe pesë per-
sona të tjerë për shitjen e par-
celës ndërtimore në Sopishte të
Shkupit. Në seancën e fundit
avokatët para fillimit të debatit
kryesor kërkuan përjashtim të
ekspertizës së dokumentacionit
dëshmues të përpiluar nga PPS-
ja, sepse ekspert për momentin
është drejtori i Agjencisë për Ka-
dastra të Patundshmërive, ndër-

sa vajza e tij punon në PPS. Sipas
tyre ekspertiza është subjekti-
ve. Prokurorët e PPS-së vlerë-
sojnë se kërkesa e mbrojtjes
është e pa bazë, për ç'arsye
kërkon që Gjykata të mos e pra-

nojë ankesën. Gjykatësi Osman
Shabani tha se Këshilli Gjyqësor
do të vendosë në mënyrë shtesë
për kërkesën e mbrojtjes dhe se
për vendimin, gjegjësisht për
atë nëse do të pranohet eksper-

tiza apo do të emërohet ekspert
i ri palët do të marrin njoftim
me shkrim. Në "Toplik" i dyshua-
ri i parë Jankieski, si person
udhëheqës në Ministrinë e Tran-
sportit dhe Lidhjeve, në kundër-
shtim me ligjin për furnizime
publike ka krijuar komision për
ankande publike të cilit i ka
urdhëruar të zgjedhë ofrues për
blerje dhe disponim me tokë sh-
tetërore për ndërtimin e kom-
pleksit elit Qyteti i Diellit në So-
pishte, edhe pse firma nuk i ka
plotësuar kushtet për këtë. Nga
dëshmitë e PPS-së, del se për
shkak të prishjes së marrëve-
shjes me faj të Ministrisë, ajo
është obliguar në vlerë prej një
milionë euro t'i paguajë borxh
dhe interesin e mbetur personit
juridik "San Siti".

Avokatët në prag 
të bojkotit të plotë!
Shkup, 8 mars - Tre mijë avokatë, aq sa
janë të regjistruar në Maqedoni, janë në
prag të bllokimit të institucioneve gjyqë-
sor në vendin tonë. Ky vendim i avokatë-
ve do të hyjë në fuqi në rast se Qeveria e
miraton propozim-ligjin për noter, i cili
parasheh marrjen e të gjitha kompeten-
cave të avokatëve dhe transferimin e tyre
në duart të noterëve. Pavarësisht faktit
se ky Ligj kryekëput lidhet me punën e
noterëve, qëllimi i plotësimit të kësaj nor-
me ligjore është shfuqizimi i avokatëve
nga të gjitha procedura që zhvillohen
para noterëve. Propozim në fjalë, siç
thuhet aq tepër i ka irrituar avokatët, saqë
për sot, rreth orës 14:30, është paraparë
mbledhja e tyre dhe diskutimi i kësaj pro-
blematike, gjegjësisht shqyrtimi i hapave
të mëtutjeshme, të cilat mund të ndër-
merren në rast se Qeveria jep dritë jeshi-
le për ndryshimin e Ligjit për noter. 

"Topliku" vazhdon më 30 mars
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PËR LIBRIN E LARGUAR NGA PËRDORIMI

Arsimi qytetar me
doracak edhe vitin tjetër

BZHA ka formuar
komisione për përgatitje e
doracakëve dhe materiale
tjera të ngjashme, të cilat
do të mundësojnë
realizmin e programit
mësimor për lëndën e
Arsimit Qytetar në klasën e
tetë të arsimit nëntëvjeçar.
Pra edhe vitin shkollor
2018/2019 kjo lëndë do të
mësohet pa librin përkatës

MINISTRIA IA MERR KOMPETENCAT EDHE BLERIM SEJDIUT 
Pas marrjes së kompetencave në sferën e
arsimit të Komunës së Gostivarit, nga
MASH-i konfirmojnë se edhe Komunës
së Zhelinës  i janë marrë kompetencat në
sferën e arsimit. Siç mësohet,
kompetencat i janë marrë kryetarit të
Zhelinës, Blerim Sejdiu, pasi siç thuhet
zyrtarisht, pas disa shkeljeve ligjore në
shkarkimin dhe emërimin e drejtorëve të shkollave.
Dokumenti zyrtar për marrjen e kompetencave

pritet të dërgohet zyrtarisht në Komunën e
Zhelinës ditëve në vijim, si dhe do të bëhet

publike arsyeja e marrjes së
kompetencave nga MASH-i. Nga Komuna
e Zhelinës ndërkohë nuk ka asnjë

informatë në lidhje me marrjen e
kompetencave. Ndryshe, MASH-i ditë më

parë paralajmëroi se edhe disa komunave tjera
do t’ju merren kompetencat edhe atë Komunës së
Bogovinës,  Likovës dhe Konçes. 

Koha
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Gjashtë të lënduar në
rrugën Tetovë-Jazhincë
Gjashtë persona janë lënduar në një aksident rru-
gor mes tre automjeteve që ka ndodhur mbrëmë
në rrugën rajonale Tetovë - Jazhincë në hyrje të
fshatit Tearcë. Siç kumtoi MPB, aksidenti ka
ndodhur rreth orës 19 : 30 mes automjetit "Ford
Fokus" me targa tetovare drejtuar nga B.S.(29) nga
fshati Sllatinë i Tetovës dhe automjetit " Audi A-3",
gjithashtu me targa tetovare i drejtuar nga A.R.
(32) nga fshati Dobrosht dhe automjetit " Shkoda
Jeti" i drejtuar nga F.N( 33) nga fshati Sllatinë. "Pas
aksidentit, me automjet të Ndihmës së Shpejtë
në Spitalin Klinik - Tetovë janë sjellë F.N. dhe ba-
shkudhëtarët në automjetin "Shkoda Jeti" L.A. (41)
nga fshati Glloxhi, D.P. (41) nga fshati Sllatinë, ba-
shkudhëtarët në veturën "Audi A-3" R.B.(25) nga
fshati Dobrosht, shoferi B.S. si dhe bashkudhëta-
ri në automjetin e njëjtë G.H.(26)", bëjnë të ditur
nga MPB. Është kryer  ekspertizë në vendin e
ngjarjes.

Lëndohet një 7-vjeçar në
një aksident në Kumanovë 
Një fëmijë shtatëvjeçar u lëndua mbrëmë në një
aksident me makinë në Kumanovë, kur u godit
një makinë mercedes. Sipas Ministrisë së Brendsh-
me, aksidenti i komunikacionit ndodhi rreth orës
18.40 në rrugën "Done Bozinov", kur shoferi SD
(30), banor i Kumanovës, duke drejtuar një makinë
Mercedes-Benz me targa të Kumanovës e ka godi-
tur fëmijën shtatëvjeçar, këmbësor, po ashtu nga
Kumanova. Pas aksidentit, fëmija me ambulancë
është dërguar në Spitalin Klinik të Kumanovës,
ndërsa më pas në kompleksin klinik "Nënë Tereza"
Shkup, për mjekim të mëtejshëm.  Është kryer ek-
spertizë në vendin e ngjarjes.

Amerikani sulmon policin
në Prokurorinë e Shkupit 
Një nëpunës policor është sulmuar fizikisht dje
pasdite nga O.S.A (54) nga SHBA-ja në sallën e
Prokurorisë Publike Themelore - Shkup. Ministria
e Punëve të Brendshme informon se shtetasi ame-
rikan e ka sulmuar policin pas një debati të
shkurtër verbal. Sulmuesi është arrestuar nga po-
licia dhe mbajtur në Stacionin Policorë Qendër
për procedurë të mëtejme.

Një i lënduar rëndë në 
10 aksidente në Shkup 
Një person është lënduar më rëndë në një aksi-
dent rrugor që ka ndodhur në 24 orët e fundit në
Qytetin e Shkupit. Buletini policor tregon se lëndi-
me trupore kanë marrë edhe gjashtë persona në
katër aksidente të tjera rrugore. Krahas kësaj, kanë
ndodhur edhe pesë aksidente në të cilat është
shkaktuar dëm material. Në 24 orët e fundit në ter-
ritorin e kryeqytetit 20 shoferë kanë drejtuar au-
tomjetin me shpejtësi më të madhe nga e lejuara,
ndërsa shtatë shoferë janë përjashtuar nga ko-
munikacioni para se ta fitojnë të drejtën e drejti-
mit të automjetit motorik. Nga komunikacioni
janë përjashtuar edhe tetë automjete me afat të
skaduar të lejes së qarkullimit dhe një automjet
me probleme teknike. Me automjetin special të
karrotrecit janë hequr 78 automjete, ndërsa janë
shqiptuar masa kundër dy këmbësorëve të cilët e
kanë kaluar rrugën jashtë nga vendkalimi për
këmbësorë dhe kundër pesë shoferëve të cilët
kanë kaluar në udhëkryq në dritë të kuqe.

KRONIKË

Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 8 mars - Gjyqësori dhe lufta kundër
korrupsionit vazhdojnë të jenë ndër insti-
tucionet dhe fushat në Maqedoni, për të
cilat qytetarët japin nota të dobëta. Në
shkallën prej 1 deri 5, nota mesatare e
gjendjes së përgjithshme në gjyqësor
është vlerësuar nga administrata me 2.39,
ndërsa në shkallën prej 1 deri 5, nota me-
satare e gjendjes së përgjithshme e luftës
kundër korrupsionit është vlerësuar me
2.56. Hulumtimet e fundit për përvojat,
vlerësimet dhe perceptimet apo ndjesitë e
të punësuarve në administratën shtetëro-
re tregojnë se përkundër reformave të
ndryshme vitet e kaluara, megjithatë ako-
ma kemi rezultate që lënë për të dëshi-
ruar në funksionimin e gjyqësorit dhe
zvogëlimit të korrupsionit.

“Afër gjysma apo 54 për qind e të anke-
tuarve në administratën shtetërore vlerë-
sojnë se gjendja në gjyqësor në Maqedo-
ni është e keqe, ndërsa 11 për qind e
vlerësojnë situatën si të mirë. Vetëm 7 për
qind e nëpunësve administrativ vlerësojnë
se qytetarët kanë besim në sistemin juridik
të shtetit, ndërsa bile 62 për qind vlerë-
sojnë se qytetarët nuk kanë besim në siste-
min juridik. Për rritjen e besimit në siste-
min juridik, më shumë se gjysma e të
anketuarve apo 55 për qind vlerësojnë se
nevojitet të zvogëlohet ndikimi i pushtetit
ekzekutiv apo qeverisë ndaj pushtetit gjy-

qësor, ndërsa 53 për qind vlerësojnë se ne-
vojitet edhe rritje e pavarësisë dhe jo-an-
shmërisë së gjyqeve", thuhet në hulum-
tim lidhur me kapitullin 23 si gjyqësori,
antikorrupsioni dhe të drejtat themelore
të njeriut të realizuar nga Komiteti i Hel-
sinkit në Maqedoni dhe Instituti për Poli-
tikë Evropiane. Gjithashtu, të anketuarit
me përvojë pune prej 7 deri 10 vjet shumë
më mirë e vlerësojnë situatën në raport
me të punësuarit në administratë që kanë
përvojë pune prej 1 deri 2 vjet. Admini-
strata ka vlerësuar dobët edhe luftën
kundër korrupsionit. Gati gjysma apo 46
për qind e të anketuarve e vlerësojnë në
përgjithësi si të keqe gjendjen me luftën
kundër korrupsionit, ndërsa vetëm 15 për
qind të njëjtën e vlerësojnë si të mirë.
Lidhur me të drejtat themelore të njeriut,
në përgjithësi një e treta i kanë vlerësuar si

të mira apo shumë të mira, ndërsa 30 për
qind situatën e kanë vlerësuar sit ë keqe.
Mendimet janë të ndara edhe për çështjen
se sa Maqedonia është e gatshme ti ba-
shkëngjitet BE-së në lidhje me të drejtat e
njeriut. Afër një e treta apo 35 për qind
vlerësojnë se Maqedonia është e gatsh-
me në këtë drejtim, ndërsa 30 për qind
nuk e besojnë diçka të tillë. Gjithashtu, të
punësuarit me mbi 15 vjet përvojë pune
vlerësojnë se Maqedonia është e gatsh-
me të aderojë në BE, për dallim prej punë-
torëve të administratës me përvojë pune
prej 2-5 vjet që nuk e ndajnë një mendim
të tillë. Nga ana tjetër, pjesa më e madhe
e të anketuarve apo 89 për qind e tyre
vlerësojnë se reformat në sistemin gjyqë-
sor janë të rëndësishme për anëtarësimin
e vendit në BE. Anketa më tej ka treguar se
administrata çmon lartë rolin e organiza-
tave joqeveritare në realizimin e reforma-
ve të ndryshme në shtet. Bile, 80 për qind
e të anketuarve në administratën shtetë-
rore vlerësojnë se roli i sektorit civil është
i rëndësishëm gjatë realizimit të reforma-
ve. Nga ana tjetër, gati gjysma apo 47 për
qind vlerësojnë se institucionet kanë kapa-
citet të realizojnë reforma në fushën e gjy-
qësorit, luftës kundër korrupsionit dhe të
drejtave themelore të njeriut. Njëherësh
vetëm 4 për qind e të punësuarve në admi-
nistratën shtetërore vlerësojnë se institu-
cionet janë tërësisht të pavarura nga par-
titë politike në realizimin e reformave.

Shkup, 8 mars - Pas lëndës gjyqësore për
“Lagjen e Trimave”, e cila u përmbyll vitin
e kaluar, Gjykata Penale e Shkupit gjendet
para një sfide të re. Kësaj radhe, drejtue-
sit e GJPSH-së duhet të sigurojnë hapësi-
ra të përshtatshme për zhvillimin e proce-
sit gjyqësor për rastin e “Titanikut”,
aktakuzë kjo e iniciuar nga PSP, e që lidhet
me keqpërdorimet zgjedhore. Numri i
madh i të akuzuarve, të kryesuar nga ish-
kryeministri Nikolla Gruevski dhe bashkë-
punëtorët e tij të afërt të Këshillit Ekzeku-
tiv të VMRO-DPMNE-së, më 2 prill pritet
të paraqiten para Trupit gjykues, të cilin
do ta udhëheq gjykatësi Osman Shabani.
Krahas të akuzuarve, në gjykatë duhet të
paraqitet edhe një numri konsiderue-

shëm i avokatëve dhe mediave. Lënda vo-
luminoze dhe interesi i lartë i opinioni për
monitorimin e këtij procesi gjyqësor, ngja-
shëm si dy vite më parë në lëndën për
“Lagjen e Trimave”, edhe kësaj here i ka
nxjerrë probleme teknike kryetarit të GJ-
PSH-së, Ivan Xholev. Në mesin e shumë
problemeve me të cilat ballafaqohet siste-
mi gjyqësor, është edhe mungesa e salla-
ve të mëdha për proces gjyqësor. Hapësi-
ra e vetme për zhvillimin e këtyre
proceseve gjyqësor, pa dyshim është sal-
la e madhe e Gjykatës Supreme.
Megjithatë, sipas raporteve të mediave
në gjuhën maqedonase, kryetari i kësaj
gjykate, Jovo Vangellovski, ka refuzuar që
në këtë sallë të zhvillohet procesi gjyqësor

për 21 të akuzuarit e rastit të “Titanikut”.
Ndryshe, për herë të parë në bankën e të
akuzuarve, më 2 prill, për keqpërdorime
zgjedhore pritet të ulen edhe ish-sekreta-
ri i Qeverisë, Kirill Bozhinovski, deputeti
aktual i VMRO-DPMNE-së, Ilija Dimovski
dhe ish-shefi i kabinetit të Nikolla Gruev-
ski, Martin Protuger.

"Titaniku", sfidë e radhës për GJPSH-në
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EDHE ADMINISTRATA E PAKËNAQUR ME REFORMAT 

Në shkallën prej 1 deri 5,
nota mesatare e gjendjes së
përgjithshme në gjyqësor
është vlerësuar nga
administrata me 2.39,
ndërsa në shkallën prej 1 deri
5, nota mesatare e luftës
kundër korrupsionit është
vlerësuar me 2.56 

Nota të dobëta 
për gjyqësorin dhe
antikorrupsionin
Koha



Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 8 mars - Gratë në Maqedoni,
ngjashëm me shtetet e rajonit, pa-
guhen më pak, mungojnë në pozitat
udhëheqëse, ndërsa biznesi në vend
dominohet nga burrat. Gjithashtu,
përkundër asaj se me dispozitat e
ndryshme ligjore grave ju garan-
tohet pozitë e barabartë në shoqëri,
madje që nga viti 1945, megjithatë
shënohet ngecje në arritjen e pozita-
ve të barabarta midis dy gjinive në
aspekte të ndryshme shoqërore, so-
ciale dhe ekonomike. Hulumtimi i
Institutit për komunikim së bashku
me Institutit slloven “Izida Vita”, tre-
gon se në 73 për qind të kompanive
të mesme dhe të mëdha, pronarë
janë meshkujt, ndërsa në 67 për qind
prej tyre drejtorë janë poashtu me-
shkujt. Nga ana tjetër, femrat janë
pronare të 27 për qind të firmave dhe
menaxhojnë me 33 për qind të biz-
nesit në vend. Hulumtimi i kushtuar
barazisë gjinore tregon edhe shka-
qet e ndryshme që nuk shkojnë në
favor të rolit më të madh të femrës
në biznes.

“Pengesat kryesore pse gratë nuk

promovohen në pozitat më të larta
udhëheqëse janë pasiguria e tyre në
aftësinë që ta kryejnë atë funksion,
për shkak se punojnë në qëllime me
përgjegjësi sociale dhe nuk janë të
fokusuara vetëm në arritjen e qëlli-
meve financiare. Gjithashtu, ato
edukohen të përkujdesen për fa-
miljen dhe jo të jenë gra me karrierë
të suksesshme”, thuhet më tej në hu-
lumtim. Në ndërkohë, nga shoqatat
e grave thonë se gratë në letër gë-
zojnë më shumë të drejta se në prak-
tikë. “Që nga vitit 1945, gratë sipas
Ligjit, i kanë të gjitha të drejtat, por
megjithatë situata faktike është
ndryshe. Edhe analizat tregojnë se
përkundër dispozitave të ndryshme
ligjore lidhur me të drejtat e bara-
barta të grave në raport me burrat,
kemi më shumë gra me arsim të
lartë, me magjistratura apo doktora-
tura , megjithatë ato mungojnë në
pozitat udhëheqëse. Në Parlament
dhe në këshillat komunal kemi kuo-
ta prej 30-35 për qind, por gra krye-
tare komunash kemi vetëm 6 nga 80
komuna. Përqindja e grave është mi-
nimale edhe në Këshillat mbikë-
qyrës dhe drejtues ku edhe mira-

tohen vendimet, ndërsa nuk janë
prezente me as 10 për qind në diplo-
maci”, thotë Savka Todorovska, krye-
tare e Këshillit Kombëtar për barazi
gjinore. Sipas saj, gratë janë edhe
më të varfra, më të diskriminuara
gjatë punësimit dhe më pak të pa-
guara, ndërsa për të njëjtën punë
me vite të tëra paguhen për 30 për
qind më pak se burrat.

Nga ana tjetër, analizat e tjera
tregojnë se Maqedonia është ndër
të fundit në rajon lidhur me bara-
zinë gjinore. Sipas Forumit Ekono-
mik Botëror, vetëm Mal i Zi është në
fund të listës nga shtetet e rajonit
në aspektin e barazisë midis gjini-
ve. Gratë në Maqedoni, sipas kritere-
ve si gjendja shëndetësore e femra-
ve, e drejta e tyre arsimore,
pjesëmarrja e tyre në politikën dhe
ekonominë e vendit dhe mënyra si
trajtohet, mbijetesa e saj... renditen
në vendin e 67-të në botë. 

Para nesh janë Shqipëria në ven-
din e 38-të, Serbia në vendin e 40,
Kroacia në vendin e 54-të dhe Bo-
snje e Hercegovina në vendin e 66-
të. Pas nesh është vetëm Mali i Zi në
vendin e 77-të. 

Në Ditën e Gruas,
emërohen 6 zëdhënëse
shqiptare në policinë e
Maqedonisë
Shkup, 8 mars - Në këtë ditë sim-
bolike, për herë të parë Ministria
e Brendshme autorizoi këto sh-
qiptare për zëdhënëse, njoftoi
zëvendësministri i Brendshëm,
Agim Nuhiu.  Ja emrat e
zëdhënësve të emëruara shqip-
tare në MPB:
1. Merita Shehu, zëdhënëse në
nivel të Ministrisë së Brendsh-
me;
2. Valdete Etemi, zëdhënëse në
Sektorin e Shkupit;
3. Mirsade Fejzuli, zëdhënëse në
Sektorin e Kumanovës;
4. Donjeta Veseli, zëdhënëse në
Sektorin e Tetovës;
5. Merlina Islami, zëdhënëse në
Sektorin e Ohrit;
6. Shpresa Amedi, zëdhënëse në
Sektorin e Manastirit;.
Nga MPB-ja shprehim respekt
për femrat shqiptare dhe
përkulje për të gjithë ata që kon-
tribuuan për institucionalizimin
e Marrëveshjes së Ohrit në siste-
min kushtetues - politik të Ma-
qedonisë.

40 për qind e
grave janë
ngacmuar
seksualisht në
vendin e tyre të
punës
Shkup, 8 mars - Dyzet për qind
e grave kanë përjetuar ndonjë
lloj forme të ngacmimit sek-
sual në vendin e punës, ndërsa
31 për qind për çdo ditë marrin
ofendime për punën e tyre nga
eprorët e tyre, tregojnë stati-
stikat botërore. Sipas Seksionit
të grave gjatë Konfederatës së
sindikatave të lira, është i
madh numri i rasteve të mo-
bingut ndaj grave në vendin e
punës, por është i vogël numri i
atyre të cilët inkurajojnë ta pa-
raqesin atë sepse frikësohen se
mos e humbin vendin e tyre të
punës. "Në Maqedoni vlerë-
sohet se barazia është arritur
po kjo është vetëm në letër,
ndërsa realiteti tregon diçka
tjetër. Gratë janë 12,5 për qind
më pak të paguara nga burrat
në sferën e punës", deklaroi Sa-
nella Donevska nga Seksioni i
grave pranë KSL. Përfaqësuese
të tyre sot me përhapjen e ma-
terialit propagandues në qen-
drën e qytetit u përfshinë në
shënimin e Ditës Ndërkombë-
tare të Gruas. Seksioni i grave
pranë KSL-së e përkrah edhe
Konventën kundër dhunës së
bazuar gjinore ratifikimi i së
cilës do të kontribuonte për
përparimin e të drejtave të
grave.

JOBARAZIA GJINORE EDHE NË EKONOMI 

Të drejta në letër, 
në praktikë kurrsesi 
Gratë në Maqedoni, ngjashëm si në shtetet e rajonit, paguhen më pak, mungojnë në pozitat
udhëheqëse, ndërsa biznesi vazhdon të dominohet nga burrat. Përqindja e grave është
minimale edhe në këshillat mbikëqyrës dhe drejtues ku edhe miratohen vendimet, ndërsa nuk
janë prezente me as 10 për qind në diplomaci

EDHE NË
EVROPË
KEMI
JOBARAZI
EKONOMIK
E TË GRAVE 
Gratë në BE në
vitin 2017 në
mesatare kanë
qenë të paguara
16.2 për qind më
pak se burrat,
apo kanë fituar
në mesatare 84
eurocent të çdo
euroje që e ka
fituar burri,
tregojnë të
dhënat e
Eurostat.  
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Evis HALILI 

Shkup, 8 mars - Me slogane në duar
dhe kërkesa për barazi gjinore
është shënuar 8 Marsi, Dita
ndërkombëtare e gruas. “8 Marsi
nuk është dita e luleve”, “Duam të
drejta”, “Dënime për dhunuesit”, e
të tjera ishin disa nga pankartat që
mbanin aktivistet për të drejtat e
grave në marshin e organizuar në
Parkun e Gruas. Në Maqedoni
vazhdon të jetë problem pabara-

zia gjinore dhe trajtimi diskrimi-
nues ndaj grave dhe për këto arsye
ato kërkuan përpilimin e një ligji
të ri. Sipas statistikave, 30 mijë gra
privohen në vendet e punës dhe
nga pozicionet drejtuese nëpër in-
stitucione shtetërore, shërbimet
shëndetësore dhe sistemi shën-
detësor ka shumë të meta. 

“Do të luftojmë për të përpiluar
ligj të ri ku vetëm gruaja do të
mund të vendosë vetë për trupin e
saj. Me këtë marsh ftojmë edhe ba-
ballarët, vëllezërit dhe bashkë-

shortët që të shkelim stereotipave,
ftojmë edhe politikanët që të ndër-
marrin masa më konkrete. Lufta
për barazi gjinore do të vazhdojë
deri sa nuk arrihet barazi gjinore e
plotë”, tha Shefka Iliq. Një tjetër ak-
tiviste, Albulena Karaga ka apeluar
për më shumë vëmendje dhe për
mënyrën sesi trajtohen gratë në
vendet e punës. 

“12 kandidate ishin femra në
zgjedhje lokale dhe kjo u pasua me
komente se nuk është diskriminim
por mungesë e grave profesionale.

Në Maqedoni iniciativa ‘Tash tre-
goj’ tregoi abuzime të shumta të
cilat janë e dhënë se statusi i gruas
edhe më tej kërkon më shumë
punë”, tha Karaga. Në këtë marsh
ishin të pranishëm edhe kryemini-
stri Zoran Zaev, ministra të kabine-
tit qeveritar, ambasadorë, e të tjerë. 

“Tregojmë se edhe ne jemi të
përkushtuar për barazi gjinore. Në
vend që të marrë dhurata çdo grua
dhe mashkull duhet të kthehet pas
dhe të mendojë se çfarë ka bërë për
barazi gjinore”, tha ministrja e
Punës dhe Politikës Sociale, Mila

Carovska. Ndërsa ministrja e
Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska
premtoi qasje dhe politikë të re
ndaj këtij problemi. Një prej priori-
teteve të qeverisë është ratifikimi i
konventës së Stambollit, e cila si-
pas Sheqerinkës prej vitesh qën-
dron në sirtarë. 

Marshi kaloi nga Parku i Gruas
drejt sheshit “Maqedonia” deri në
hyrje të Çarshisë, Me mesazhin se
kjo nuk është një ditë për dhurata
të shtrenjta, por e reflektimit të
shoqërisë se cfarë ka arritur të bëjë
për të avancuar statusin e gruas. 
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Shkup, 8 mars - Gjendja me bara-
zinë gjinore në vend mbetet vetëm
angazhim deklarues i autoritete-
ve, vlerësojnë nga Komiteti i Hel-
sinkit me rastin e Ditës
Ndërkombëtare të Gruas. Në kum-
tesën e dërguar me rastin e 8 Mar-
sit theksohet se gratë në Maqedo-
ni ende ballafaqohen me
diskriminim në bazë gjinore në të
gjitha proceset shoqërore, pa pa-
sur mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Mes grupeve më të prekura thek-
sohen punëtoret e tekstilit, gratë
nga mjediset rurale, gratë rome,
gratë viktima të dhunës dhe gratë
me aftësi të kufizuara. Sipas Ko-
mitetit të Helsinkit, ratifikimi i
Konventës të Këshillit të Evropës
për parandalimin e luftës kundër
dhunës ndaj grave dhe dhunës fa-
miljare e njohur si Konventa e
Stambollit është hapi më i rëndë-
sishëm që Qeveria e ka bërë në

luftën kundër dhunës ndaj grave,
në disa raste të dhunës ndaj grave
dhe keqpërdorimit seksual ndaj
vajzës në Shtëpinë "25 Maji" janë
shembuj se nuk funksionon tërësi-
sht sistemi i mbrojtjes.

"Për këto shkaqe kërkojmë sh-
teti urgjentisht të fillojë me ndry-
shimin e kornizës ligjore dhe
mbledhjen e të dhënave statistiko-
re për regjistrimin e të gjitha for-
mave të dhunës së bazuar gjinore,

të sigurojë servise për gra dhe vaj-
za viktima të dhunës dhe t'u sigu-
rojë mbrojtje të gjitha grave të
drejtat e të cilave çdo ditë shkelen",
thuhet në kumtesë. 

Të dhënat statistikore tregojnë
se 78 për qind e viktimave të
dhunës fizike janë gra, ndërsa 98
për qind e dhunuesve në dhunën
familjare janë burra. Nga vitit
2008 deri në vitin 2016 janë regji-
struar 70 femicide (vrasje të fem-

rave) prej të cilëve 15 kanë
ndodhur në periudhën 2013 - 2016.
Mbi tre të katërtat e rasteve të
dhunës familjare nuk janë para-
qitur në asnjë shërbim të qasshëm
publik. Mbi 80-të për qind e të
punësuarave në industrinë e tek-
stilit, lëkurës dhe këpucëve janë
gra dhe ato janë një prej punëto-
reve më pak të paguara me 35 për
qind pagë më të ulët mesatare
nga paga në nivel shtetëror.

RAPORT I FRIKSHËM I KOMITETIT TË HELSINKIT  

78 për qind e viktimave të dhunës janë gra 
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MARSHI PËR FESTËN E GRUAS 

8 Marsi, një ditë për të drejtat 
Me mesazhin se kjo nuk
është një ditë për
dhurata të shtrenjta,
por e reflektimit të
shoqërisë se çfarë ka
arritur të bëjë për të
avancuar statusin e
gruas, aktivistë të të
drejtave të grave, kanë
kërkuar më shumë
barazi në Ditën
Ndërkombëtare të
Gruas. “8 Marsi nuk
është dita e luleve”,
“Duam të drejta”,
“Dënime për
dhunuesit”, e të tjera
ishin disa nga pankartat
që mbanin aktivistet
për të drejtat e grave në
marshin e organizuar
në Parkun e Gruas 

MARSH KUNDËR DHUNËS NDAJ GRAVE

Gra me profesione të ndryshme me rastin e 8 Marsit marshuan nga Parku
i Gruas deri në sheshin Filipi i Dytë duke rekomanduar të hidhen poshtë
stereotipet dhe të thonë "JO" për dhunën dhe urrejtjen ndaj gjinisë
femërore. "Me këtë marsh përveç që i ftojmë gratë, u bëjmë thirrje edhe
etërve tanë, vëllezërve dhe djemve të solidarizohen me gratë në
Maqedoni dhe së bashku t'i hedhim poshtë stereotipet dhe etiketat që
na kufizojnë të gjithëve dhe t'u themi "JO" dhunës dhe urrejtjes  ndaj
grave", porositën pjesëmarrëset e marshit. Në marsh u bashkangjitën
edhe kryeministri Zoran Zaev, zëvendëskryeministrja dhe ministre e
Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska, ministrja e Punës dhe Politikës Sociale,
Milla Carovska, ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe dhe kryetari i
Komunës së Karposhit, Stefan Bogov. Marshin e organizuan Platforma
për barazi gjinore dhe aktivistet për të drejtat e grave.

JO GËZUAR 8 MARSIN! 
Përmes një ilustrimi vizual me rastin e ditës së 8 Marsit shoqata “Hulumtim reaktor në aksion” tregon
situatën në Maqedoni dhe të drejtat e grave dhe barazisë gjinore. 

•  Më shumë se gjysma e komunave në Maqedoni - 175 mijë gra, nuk kanë gjinekolog 
•  Një amvisë shpenzon 18 herë më shumë kohë për të larë enët sesa një burrë 
•  Një amvisë shpenzon 12 herë më shumë kohë për të pastruar shtëpinë sesa një burrë 
•   59 për qind e të diplomuarave janë gra, 57 për qind e të doktoruarave janë gra 
•  59 për qind e magjistrave janë gra, 75 për qind e punëdhënësve janë burra 
•   Në Parlament janë 45 gra dhe 75 burra 
•  Në Qeveri 4 gra dhe 21 burra 
•   Në Komuna 6 gra dhe 75 burra!

Koha
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8 AKTUALE
Koha, e premte 9 mars, 2018 

Zejnulla VESELI

Shkup, 8 mars - Plani për Rritje
Ekonomike i Qeverisë së Maqe-
donisë, i cili përfshin tre shtylla
kryesore: mbështetje financiare
për investimet, mbështetje fi-
nanciare për konkurrueshmërinë
dhe mbështetje financiare për
ndërmarrjet e vogla dhe të me-
sme, për herë të parë vend të me-
rituar do të zë edhe diaspora
jonë e madhe, të cilës do t’i
krijohen kushte për tu kthyer në
vend, për të jetuar dhe vepruar
këtu. Kështu deklaroi ministri i
Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi,
pas takimit që pati të enjten me
Odën Ekonomike të Maqedonisë
Veriperëndimore (OEMVP), ku
njëherësh para përfaqësuesve të
bizneseve, anëtare të kësaj ode,
prezantoi Ligjin për përkrahje fi-
nanciare të investimeve, Ligj ky
që është përpiluar dhe propo-
zuar nga Ministria e Ekonomisë
në drejtim të mbështetjes së biz-
neseve në vend. 

“Ndër temat kryesore që sot
biseduam, ishte edhe inkorpo-
romi i diasporës në drejtim të
mbështetjes financiare dhe
tërheqjes së investimeve nga dia-
spora në vendin tonë. Siç e dini,
ne në program e kemi inkorpo-

ruar edhe mbështetjen për ba-
shkëqytetarët tanë që përkohësi-
sht jetojnë jashtë vendit, me të
vetmin qëllim që ata të kenë
mundësinë të kthehen në vend,
dhe këtu të investojnë kapitalet e
tyre të arritura jashtë vendit. Kjo
masë është e inkorporuar edhe
në programin e Bashkimit De-
mokratik për Integrim, program
ky që është i inkorporuar edhe
në programin për punë të Qeve-
risë së Maqedonisë. Andaj, në
ditët në vazhdim, do të punojmë
në drejtim të gjetjes së modalite-
teve për mënyrën se si do të
mbështesim investimet që vijnë
nga bashkëqytetarët tanë që je-
tojnë jashtë vendit”, tha ministri
Bekteshi. 

Kryetari i OEMPVP-së, Nebi
Hoxha, tha se Ligji është shumë
pozitiv dhe se anëtarët e Odës
kanë bërë një analizë të mirëfil-
ltë të këtij Ligji, me ç’rast komen-
tet e të gjithëve janë pozitive.

"Megjithatë, OEMVP edhe më tej
kërkon lehtësim të procedurave
për aplikim, kontrolle të ndarjes
së këtyre mjeteve dhe vëmendje
më të madhe ti kushtohet grave
sipërmarrësve në viset rurale të
vendit. Ligji për mbështetje fi-
nanciare të investimeve është
Ligj i cili është pritur një kohë të
gjatë, dhe është një ligj të cilin
oda e jonë e ka përkrahur vazhdi-
misht, sepse është një ligj që
përkrah bizneset e vogla dhe të
mesme, ndërsa ekonomia e ven-
dit varet pikërisht nga këto biz-
nese", tha Hoxha. Ai gjithashtu
u shpreh se OEMVP është e këna-
qur me masat e planit për rritjen
ekonomike dhe ofron mbësh-
tetje për miratimin e shpejtë të
Ligjit për mbështetje financiare
të investimeve. “Mirëpo, këto
masa duhet të përfshijnë edhe
ndërmarrjet mikro, të vogla dhe
të mesme në tekstin e Ligjit, të
zgjerohet lista e sektorëve tjerë

që kanë potencial të madh për
ekonominë vendore. Duhet të
punohet në mënyrë paralele
edhe në sjelljen e rregulloreve të
nevojshme për zbatim të Ligjit
dhe të koordinohen më mirë me
organet tjera kompetente për
ndihmën shtetërore, dhe nëse
mjetet e parapara shpërndahen
në mënyrë adekuate, do të jenë
të mjaftueshme”, tha Hoxha.
Ndërkohë, ministri i Ekonomisë
u shpreh se Ligji për mbështetjen
e investimeve së shpejti do të
hyjë në procedure qeveritare dhe
pret zbatimin e këtij Ligji për të
ripërtërirë aktivitetin ekonomik
në vend, ndërsa i ftoi të gjitha
kompanitë të shfrytëzojnë ma-
sat që i ofron Ligji për mbësh-
tetje financiare për investime
dhe në këtë mënyrë - të përmirë-
sohet standardi i jetesës së qy-
tetarëve të Maqedonisë dhe të
inkurajojnë zhvillimin ekonomik
të vendit.

Shkup, 8 mars - Shqipëria, Bosnjë-
Hercegovina, Maqedonia, Mali i
Zi, Serbia dhe Sllovenia kanë rënë
dakord të ngrejnë një Task Forcë
Mjekësore. Ajo do të jetë një një-
si mjekësore shumëkombëshe, e
dislokueshme, që do të mbështe-
së operacionet për të përballuar
fatkeqësitë natyrore apo kriza me
karakter human, në nivel rajonal.
Marrëveshja mes gjashtë vendeve
të Ballkanit për të ngritur një Task
Force Mjekësore është e para e kë-
tij lloji. Kriza e azilkërkuesve në

vitet e fundit , që arrinin në ven-
det e BE duke kaluar në vendet e
Ballkanit Perëndimor tregoi do-
mosdoshmërinë e koordinimit
dhe bashkëpunimit rajonal  edhe
në fushën e mjekësisë. Sipas
FRONTEX në vitin 2016 rreth
123,000 refugjatë kaluan përmes
Ballkanit Perëndimor dhe arritën
në vendet e BE-së. Numri i re-
fugjatëve që humbën jetën në
përpjekje për të arritur BE u rrit
ndjeshëm në vitin 2016. Marrëve-
shja synon të parandalojë episode

të tilla, të ndodhura në kulmin e
krizës së refugjatëve, në pe-
riudhën 2015-2016. Për këtë qël-
lim pritet të ngrihen ekipe të rea-
gimit të shpejtë për të ndihmuar
për situata të vështira në rajon,
lehtësuar fatkeqësi natyrore apo
kriza humanitare. Marrëveshja ka
marrë formën e një projektligji
mes qeverive të gjashtë vendeve
ballkanike, të cilin duhet ta rati-
fikojnë parlamentet përkatëse me
shumicë të cilësuar ose ndryshe
me 3/5 e deputetëve. Ideja e një

marrëveshjeje të tillë rajonale e
ka fillesën në vitin 2015, kur kriza
e refugjatëve arriti kulmin e saj.
Ngritja e Task Forcës mjekësore

rajonale ka kosto të konsiderue-
shme  financiare dhe logjistike, të
cilat Shqipëria këtë vit është e gat-
shme t'i përballojë.

Antikorrupsioni pa
anëtarë, dorëhiqen
edhe tre të fundit
Shkup, 8 mars - Pas dorëheqjeve të
kryetarit të Komisionit për Antikorru-
psion, Igor Tanturovski, dhe më herët
edhe të anëtarit të Komisionit dhe
kryetar i mëparshëm Goran Milenkov,
të mërkurën mbrëma dorëheqje
dhanë edhe anëtarët Sejdi Halili, Fa-
rie Aliu dhe Zhaklina Damçevska.
Dorëheqjet i përshëndeti kryemini-
stri Zoran Zaev dhe porositi se është e
mundur çlirimi i institucioneve derisa
ka transparencë, llogaridhënie dhe
përgjegjësi. Thotë se Maqedonisë i
duhet Komision serioz i Antikorru-
psionit, i cili do të praktikojë të gjitha
praktikat e nevojshme ndërkombëta-
re dhe do të jetë syri vigjilent në
ndjekjen e pushtetit ekzekutiv dhe të
gjithçkaje që ka të bëjë me partë e
popullit. Zëdhënësi i Qeverisë, Mile
Boshnjakovski, tha se duhet të urohet
vendimi dhe se është mirë që erdhi
koha që të jepen dorëheqje për shka-
qe morale. Sipas tij, duhet të pritet që
të përfundohet i gjithë procesi që të
shihet se si do të shkojë emërimi i
anëtarëve të rinj të Komisionit.
Dorëheqjet janë dorëzuar pas rapor-
tit revizor të DAP-së për punën e an-
tikorrupsionerëve, në të cilin ishin ra-
portuar dyshime për pagesën e
urdhëresa fiktive të udhëtimit dhe
shpenzimin e parave të buxhetit.  Ra-
porti revizor nga DAP ka konstatuar
se antikorrupsionerët kanë pagur sh-
penzime për rrugë për ardhje në
seanca. Pagesa është bërë në bazë të
urdhëresave fiktive të udhëtimit.
Kanë lëshuar tre urdhëresa për udhë-
tim për të njëjtën ditë, gjegjësisht se
një anëtar i komisionit të njëjtën ditë
ka qenë jashtë shtetit por edhe në
seancë të komisionit, qëndron në ra-
portin e revizionit. Anëtarët e antikor-
rupsionit kanë marrë para nga buxhe-
ti edhe në bazë të asaj se kanë treguar
kilometrazhe më tepër, gjegjësisht
ata që nuk kanë jetuar në Shkup kanë
paraqitur më shumë kilometra që të
arrijnë deri në Shkup. Përveç këtyre
parregullsive në raportin e revizionit
si shpenzime të panevojshme të pa-
rave të buxhetit theksohen edhe sh-
penzime për dreka dhe darka në re-
storante të cilat anëtarë të Komisionit
i kanë bërë gjatë udhëtimit jashtë sh-
tetit, si dhe shpenzime për marrjen
me qira të banesave.

Task Forcë Mjekësore për Ballkanin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIGJ PËR MBËSHTETJE FINANCIARE PARA OEMVP-së

Mbështetje për
bizneset e diasporës
Kryetari i OEMPVP-së,
Nebi Hoxha, tha se Ligji
është shumë pozitiv dhe
se anëtarët e Odës kanë
bërë një analizë të
mirëfilltë të këtij Ligji,
me ç’rast komentet e të
gjithëve janë pozitive
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Gara në skijim 
për nder të
demonstratave 
të vitit 1968
Asociacioni i shoqatave “Nisma 68” në shëni-
min e 50 vjetorit të demonstratave të vitit
1968 që janë organizuar në Tetovë ka para-
parë organizimin e një sërë aktivitetesh kul-
turore, artistike, sportive dhe letrare. Aktivi-
teti i radhës që mbahet më 10 mars është një
aktivitet me karakter sportive gjegjësisht në
Kodrën e Diellit do të organizohen gara në
skijim ku do të marrin pjesë garues ekipe
nga Maqedonia, Shqipëria, Kosova dhe Pre-
sheva .Të gjithë garuesit pjesëmarrës në këtë
aktivitet sportive në fund nga ana e organi-
zatorëve do të shpërblehen me mirënjohje
dhe medalje, ndërsa asociacioni Nisma 68
gjatë gjithë këtij viti do të vijojë të organizoj
aktivitete nga më të ndryshmet në nder të
demonstratave të vitit 1968.

Në UT shënohet 
8 Marsi
Me rastin e 8 Marsit ditës ndërkombëtare
të gruas, Universiteti i Tetovës ka organizuar
një pritje solemne për pjesëtarët e gjinisë
femërore nga kuadri mësimor, administra-
tive-teknik dhe bashkëpunëtorët e Universi-
teti. Me këtë rast, rektori i Universitetit të
Tetovës, Vullnet Ameti në fjalën e tij përpa-
ra të pranishmëve shprehu besimin e tij të
plotë se kontributi intelektual dhe jetësor i
femrës veçanërisht gruas shqiptare mbetet
një përbërës i rëndësishëm për vendin tonë.
Në ndërkohë, nën organizim të fakultetit
pedagogjik pranë Universitetit të Tetovës
festa 8 Marsi dita ndërkombëtare e gruas
është shënuar ndryshe nga herët tjera, për
herë të parë me një tribunë shkencore me
teme “Ndikimi i femrës në ndryshimet sho-
qërore” ku kanë marrë pjesë edhe përfaqë-
sues të shoqatave, instituteve dhe asocia-
cioneve të ndryshme të grave në Republikën
e Maqedonisë. Përndryshe për të gjitha pje-
sëtaret e gjinisë femërore nga kuadri mësi-
mor administrative dhe studentët udhëhe-
qësia e këtij institucioni të lartë arsimor
dhuroi lule për festën e 8 Marsit ndërsa pro-
grami është përmbyllur me një pikë mu-
zikore të luajtur nga studentët e fakultetit të
arteve.

Në Tetovë jepet
shfaqja "Volpone" 
Të premten (sot) në mbrëmje me fillim në
ora 19.00 në Qendrën për Kulturë në Tetovë
do të jepet shfaqja "Volpone". Sulejman Ru-
shiti është regjisor i shfaqjes së parë të vitit
2018 e cila është vepër e Ben Xhohnson, e
cila u modifikuar nga Stefan Cvajg. Aktorët
shprehen se është një vepër e cila ka të bëjë
me aktualitetin dhe kanë punuar me përku-
shtim. Drejtori Arsim Fazlia thotë se këtë vit
janë paraparë edhe shfaqje tjera ndërsa pri-
tet që të mbahet edhe Festivali i teatrove.
Në këtë shfaqje luajnë Arsim Kaleci, Elmir
Sejfullai, Berat Saliu, Argjenda Hasani, Ha-
sim Memishi-Sopi, Elmedina Ameti, Shkum-
bin Zeqiri, Linda Shabani dhe Sami Mustafa-
Jacky. Kjo shfaqe është e mbështetur nga
Ministria e Kulturës në Maqedoni. 

LAJME SHKURT

Urim HASIPI

Tetovë, 8 mars - Për shkollën në
Reçicë të Vogël vazhdojnë të je-
pen premtime kurse në terren
ende asgjë konkrete nuk ka. Në
këtë lagje banorët që moti kanë
kërkuar ndërtimin e një objekti
shkollor, por gjithnjë institucio-
net kanë gjetur mënyra për t'iu
shmangur këtij investimi. Zë-
vendësministri i Arsimit, Arbër
Ademi, është shprehur se është
në prioritet të ministrisë dhe Qe-
verisë që të ndërtohet shkolla,
por pa precizuar se kur një gjë e
tillë do të ndodh. “Ne jemi në ko-
munikim të vazhdueshëm edhe

me Komunën e Tetovës lidhur
me të gjitha problemet që kanë
të bëjnë me arsimin, duke përf-
shirë këtu edhe investimet kapi-
tale edhe shkollën fillore në
Reçicë të Vogël. Jemi plotësisht të
vetëdijshëm se është një nevojë
imanente e banorëve të Reçicës
së Vogël, dhe jemi duke punuar
në drejtim të gjetjes së një
zgjidhje sa më të shpejtë”, thotë
zëvendësministri Ademi. Nga
Komuna e Tetovës janë shprehur
se shkolla në Reçicë të Vogël
është prioriteti i mandatit
katërvjeçar. Sipas kryetares Teu-
ta Arifi, janë duke u bërë të gjitha
përpjekjet që ky projekt të finan-
cohet nga buxheti i shtetit dhe
presin që Qeveria të miratojë në
programin e vitit vijues. “Mendoj
se me këtë mandat do të përfun-
doj ajo shkollë. Siç e dini histo-
rinë e shkollës gjatë katërvjeçarit
të fundit, ishte në programin për
tu realizuar me grandin kinez,
dhe ne kërkuam nga Qeveria që
të tërheq nga realizimi i atij gran-
di, por të vendos në buxhetin e

saj. Jemi duke përfunduar edhe
një revizion të dytë të lejes me-
qenëse projekti ka leje, është i
plotë dhe presim që Ministria e
Arsimit ashtu siç ka thënë edhe
Qeveria, këtë projekt ta mbësh-
tesin”, ka deklaruar Arifi. Prem-
tim për këtë shkollë kishte dhënë
edhe kryeministri Zoran Zaev
gjatë vizitës në kohën e fushatës
për zgjedhjet lokale, duke nënvi-
zuar se kjo shkollë do të jetë prio-
ritet për qeverinë. Në ndërkohë,
rreth 700 nxënës të kësaj para-
lagje tetovare mësimin e ndjekin
në këtë shkollë fillore, e cila ka
më shumë se 1700 nxënës.
Shkolla është ndërtuar në vitin
1969 me një kapacitet prej 700
deri në 800 nxënës, ndërsa tani
numri i nxënësve është 1700, kur-
se gjysma e këtyre janë të lagjes
Reçicë e Vogël. Përderisa fëmijët
e kësaj lagje udhëtojnë deri në
katër kilometra në ditë për të ar-
ritur në shkollën fillore "Naim
Frashëri", ata gjatë ndërrimit të
pasdites përballen me shumë
probleme, si mungesë e ndriçi-

mit publik, mungesë të trotua-
reve dhe prezencës së qenve en-
dacak. Prindërit e kësaj lagje që
moti kërkojnë një shkollë, por as-
sesi ky projekt të realizohet. Nga
ana tjetër, në fshatin Sellcë, sipas
informacioneve zyrtare, për mo-
mentin janë duke u bërë analiza
për qëndrueshmërinë e tokës në
disa lokacione për shkak se në
objektin që nisi të ndërtohet më
herët, nuk mund të vazhdohet
me punë, sepse dheu është i rrë-
shqitshëm. Objekti ekzistues ku
mësojnë nxënësit e fshatit Sel-
lcë është ndërtuar në vitin 1952
dhe prej atëherë disa herë janë
bërë renovime të vogla. Ndryshe,
kjo shkollë ka edhe dy shkolla
periferike - një në Llacë dhe një
në Vicë, ku mësojnë 576 nxënës
dhe ka një kuadër prej 54 perso-
nave. Në shkollën qendrore të kë-
tij fshati mësojnë 365 nxënës. Për
objektet e reja shkollore në
Reçicë dhe në Sellcë gjithnjë janë
dhënë premtim se do të fillojnë
të ndërtohen, por konkretisht
nuk është bërë asgjë.

Shkup, 8 mars - Çdo vit ka nga
300 njerëz të rinj të sëmurë nga
veshkët. Prej tyre, në muajt e
parë është i madh numri i atyre
të cilët do të vdesin ose do të
ndërpresin mjekimin me dializë
sepse ishin të sëmurë akut, që
do të thotë 250 pas muajit të
tretë të mjekimit me dializë
mbesin në programin kronik të
dializës. Këtë të enjten e theksoi
mjekja Olivera Stojçeva Taneva
nga Klinika Universitare e Ne-
frologjisë, e cila theksoi se rreth
1.600 pacientë mjekohen me
dializë prej të cilëve 215 janë të
transplantuar, ndërsa 32 janë në
dializë peritoneale. Gratë, po-
tencoi ajo, shumë më shpesh
kanë infeksione të traktit
urogjenital, si dhe një nga së-
mundjet sistematike, ndërsa ajo
është lupusi (prishja e sistemit
imunologjik). "Gruaja është më

e mbrojtur në raport të së-
mundjeve terminale të veshka-
ve në raport me burrin, sepse
konsiderohet se ekzistojnë
mekanizma të cilat kur veçmë
ka sëmundje kronike të veshka-
ve, e mbrojnë nga progresioni
deri në fazën e fundit. Gratë
rreth dhjetë vite më vonë fil-
lojnë me mjekim me dializë në
raport me burrat", tha Stojçeva
Taneva në shënimin e Ditës

Botërore të Veshkëve në orga-
nizim të Shoqatës së qytetarëve
të sëmurëve nga veshkat "Ne-
fron" nën moton "Veshkat dhe
shëndeti i grave". Ajo sqaroi se
edhe pse është shumë vështirë
që të mbesin shtatzënë gratë
me sëmundje kronike të ve-
shkave ka edhe të tilla që mbe-
sin shtatzënë dhe lindin. Kryeta-
ri i Shoqatës së të sëmurëve nga
veshkat Nefron, Dushko Geor-

giev tha se edhe pse ka diagnozë
solide në Maqedoni kërkojnë të
pajisen një pjesë e qendrave për
dializë, të sillen procedura të
reja në dializë, si dhe të ripërtë-
rihet transplantimi nga dona-
tori i vdekur që ka veçmë tre vite
me radhë që nuk bëhet. Kryeta-
ri i Shoqatës së Maqedonisë për
nefrologji, dializë, transplantim
dhe organe artificiale, Goce Spa-
sovski theksoi se katër tran-
splantime janë bërë këtë vit,
ndërsa këtë muaj janë para-
shikuar edhe dy. "Në muaj
bëhen nga dy transplantime të
pacientëve, shtatë pacientë pre-
sin për momentin transplantim
të rregullt, ndërsa te katër raste
donatori është me grup të ndry-
shëm të gjakut, i cili nuk mund
t'i japë gjak, por mund t'i japë
veshkë me rikondicionim", po-
tencon Spasovski. (O.XH)

NË VIT 300 TË SËMURË NGA VESHKAT

Për çdo muaj bëhen nga dy transplantime

DY OBJEKTET SHKOLLORE PRESIN KOMUNËN DHE QEVERINË

Reçica e Vogël 
ende pa shkollë

Për objektet e reja
shkollore në Reçicë
dhe në Sellcë, gjithnjë
janë dhënë premtim
se do të fillojnë të
ndërtohen, por
konkretisht nuk është
bërë asgjë. Premtim
për shkollën e Reçicës
kishte dhënë edhe
kryeministri Zoran
Zaev gjatë vizitës së
kësaj lagje në kohën e
fushatës për zgjedhjet
lokale, ndërsa kishte
siguruar se kjo shkollë
do të jetë prioritet për
Qeverinë

Koha
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Ndarja e
opozitës politike
shqiptare në
fraksione të
vogla dhe ftesat
e kohëpas-
kohshme për
kyçje në qeveri
për ta mbajtur
pezull opozitën
shqiptare me
qëllim që të mos
jetë në gjendje të
reagojë për
problemet
eventuale, nuk
është shenjë e
seriozitetit
politik
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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S
ituata politike në Maqedo-
ni është komplekse, në fakt
Maqedonia si mozaik është
kompleks. Një mozaik kom-

pleks, i vogël në një gjendje jo të
mirë. Një përshkrim - krahasim
adekuat për këtë gjendje do të
bënte kënga e Celentanos “La si-
tuazione non e buona”, që
përkthehet se situata politike nuk
është e mirë, situata ekonomike
nuk është e mirë dhe kështu me
radhë gjë që të kujton ngjashmë-
rinë me situatën në Maqedoni.

U krijua përshtypja se në Ma-
qedoni nevojitej ndërrimi i pushte-
tit, pra zëvendësimi i partive poli-
tike në pushtet (me theks nga
blloku maqedonas) me qëllim që
të ketë progres politik dhe jo
vetëm. Shoqata të ndryshme, akti-
vistë, opinion bërës, intelektualë
me vokacion i lidhën flamujt e dy
etnive më të mëdha duke promo-
vuar një bashkjetesë dhe jetë për
të gjithë. U promovua njëfarë vël-
lazërim-bashkimi si të thuash dhe
këto promotorë shërbyen si amor-
tizues të ndërrimit të pushtetit
(gjegjësisht bllokut politik maqe-
donas i piketuar si fajtor për stagni-
min politik) thuajse pa kushtëzi-
me. Në fakt çdoherë ka pasur një
dozë skepticizmi në këtë aspekt.
Guxim intelektual është të thuash
se pozitën e shqiptarëve në Maqe-
doni e përmirëson vetëm konsoli-
dimi i partive politike shqiptare,
bashkëveprimi mes tyre dhe pa-
staj pak rëndësi ka se cila parti
udhëheq në bllokun politik maqe-
donas. 

Ndërrimi i pushtetit nuk mund
të ketë efekte të menjëhershme,
por diçka pozitive duhet të reflek-
tojë. Po flas për gjendjen e shqip-
tarëve në Maqedoni. Meqenëse
shoqëria në Maqedoni është mul-
tietnike dhe multifetare - e vetmja
formulë duhet të jetë ajo e bashkë-
punimit politik, e ndarjes së push-
tetit në mënyrë funksionale,  sh-
trirjes së kompetencave në mënyrë
racionale duke mos bërë hapa pra-
pa sa i takon decentralizimit të pu-
shtetit. Është shumë e lehtë të
luhet me kartën e përçarjes ndë-
retnike dhe ndërfetare ose më tej
përçarjes politike në këtë mozaik,
por a është kjo formula e duhur?!
Në aparencë, a është duke luajtur
dikush sipas parimit “Divide et im-
pera” (përça dhe sundo) ?! Ky parim
në thelb është strategji luftarake,
por përdoret edhe si parim politik.

Konotacion politik i ka dhënë T.

Boccalini në veprën “Bilanci poli-
tik”, ku më së miri e përshkruan
këtë  parim që ka për qëllim fuqizi-
min e pushtet mbajtësit për të kon-
trolluar subjektet, grupimet e or-
ganizuara politike ose fraksionet
e interesave të ndryshme, të cilët
kolektivisht mund të jenë në
gjendje të kundërshtojnë sundi-
min e tij. Është i qartë si parim,
shembulli është thjeshtë ilustrues. 

Historia njeh shumë shembuj
ku ky parim  ka funksionuar që nga
lashtësia kur Gabiniusi e ndau po-
pullin hebre në pesë konventa, siç
përshkruan Flavius Josehus në li-
brin për Luftën e Hebrejve dhe
dihet se populli hebre edhe sot e
kësaj dite ballafaqohet me proble-
me të kësaj natyre. Ky shembull
është shumë i gjerë për ta kraha-
suar me situatën politike në Ma-
qedoni, të shqiptarëve në veçanti
por metoda e deduksionit do të
shërbente në këtë rast.

Duke qenë se askush nuk
mund ta suspendojë demokracinë
dhe kufizimin e numrit të partive
politike, atëherë askush nuk ka të
drejtë të fusë përçarje me qëllim të
mos bashkëveprimit mes tyre, teo-
ritikisht mendoj. 

Më konkretisht, nëse garnitura
e re politike qeverisëse e bllokut
maqedonas  vërtet ka për qëllim
progresin politik dhe së këndejmi
integrimin në UE dhe anëtarësim
në NATO, duhet ta lejojë konsolidi-
min dhe bashkëveprimin e partive
politike shqiptare, sidomos në bl-
lokun opozitar sepse një opozitë e
dobët reflekton një përfaqësim të
dobët të pozitës, gjë që nuk është e
natyrshme për demokracinë në
vend. Ndarja e opozitës politike
shqiptare në fraksione të vogla dhe
ftesat e kohëpaskohshme për kyçje
në qeveri për ta mbajtur pezull
opozitën shqiptare me qëllim që
të mos jetë në gjendje të reagojë
për problemet eventuale, nuk
është shenjë e seriozitetit politik. 

Prolongimi i zyrtarizimit të
Ligjit për gjuhët dhe zgjidhjes së
çështjeve me rëndësi që i tan-
gojnë shqiptarët si etni shtetfor-
muese, duke u fshehur nën ma-
skën e angazhimit të bisedimeve
me shtetet fqinje për zgjidhjen e
kontesteve , me qëllim hapjen e
rrugës në strukturat euroatlan-
tike gjithashtu është formulë e
gabuar. Serioziteti ose mos serio-
ziteti në reformimin e sistemit

gjyqësor, gjegjësisht paanshmëria
bazuar në ngjyra etnike, është një
element që do të reflektojë në be-
sueshmërinë ose mos besueshmë-
rinë ndaj sistemit gjyqësor në Ma-
qedoni. Marrja e pushtetit,
gjegjësisht të ministrive përkatëse
që u takonin partive politike shqipta-
re (Ministria e Shëndetësisë dhe ten-
dencat për ministritë tjera),  ndarja e
buxhetit në mënyrë joadekuate, he-
qja e kompetencave nga sfera e arsi-
mit komunave me shumicë shqipta-
re nuk besoj se janë hapa drejtë
përmbushjes së premtimeve për të
krijuar një situate reale në të cilën
do të ketë “jetë për të gjithë”. Bile
këta raste krijojnë precedente që me
siguri nuk do të reflektojnë pozitivi-
sht në të ardhmen.

Në fund, shqiptarët vazhdojnë të
trajtohen si qytetarë të rendit të dytë,
të ballafaqohen me probleme të ci-
lat ua krijon pikërisht ai status. Duhet
reflektuar pak dhe të mos luhet me
një lojë që e kemi pare më herët, të
mos abuzohet  me besimin që
ndërkombëtarët ia kanë dhënë garni-
turës së re qeverisëse, sepse ata dinë
të thonë edhe “Game over”. Atëherë
faji do të mbesë mbi ata që e luajtën
lojën me gabime.

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Kush po luan “déjà vu”?! Nga 
Festim POLLOZHANI 
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Nj
ë vit më parë, në mars
të vitit 2017, pyesja
veten për këtë titull:
“A ka arritur vala po-

puliste kulmin në Evropë?”. Ishte
një pyetje, dhe sot kemi edhe
përgjigjen: JO.

Të bëje një pyetje të tillë nuk
ishte absurde në atë kohë, pas di-
sfatës së të djathtës ekstreme në
zgjedhjet presidenciale austriake,
dhe anti-modeli që po bëheshin
Brexit në Mbretërinë e Bashkuar
dhe veçanërisht presidenca e Do-
nald Trump, që fillimisht u percep-
tua si një amplifikues i populizma-
ve evropiane. Është një qendër
amerikane studimesh, Fondacioni
Carnegie, që ka zhvilluar këtë kon-
cept të pikut të populizmit, analog
me pikun e naftës, dmth atë mo-
ment në të cilin, pasi arriti kulmin,
konsumi i naftës, apo populizmit,
do të bjerë. Hipoteza e një “kulmi”
të populizmit dukej se kish fituar
vërtetë legjitimitet, pas zgjedhjeve
holandeze, ku tribuni anti islam
Geert Vilders mori më pak se sa
pritej, dhe sidomos pas fitores së
Emmanuel Macron kundër Mari-
ne Le Pen në Francë, në një përbal-
lje të dominuar në pjesën më të

madhe nga çështja evropiane.
Që atëherë, ka qenë e domo-

sdoshme ribërja e pyetjes:
zgjedhje pas zgjedhjesh, forca e
etiketuara si populiste, e
megjithatë shumë të ndryshme
dhe jo koherente mes tyre, nuk
kanë pushuar së forcuari. Në Au-
stri, ku i përkasin tashmë koalicio-
nit qeverisës mes të djathtës dhe të
djathtës ekstreme. Në Gjermani,
ku partia Alternative für Deutsch-
land (AfD) ka regjistruar një përpa-
rim spektakolar në Bundestag,
duke detyruar dy partitë e mëdha
në një koalicion të madh të ri, që
në fillim askush nuk e donte. Apo
në Republikën Çeke, ku presidenti
i ri Milos Zeman përshkruhet si
“Trumpi çek”.

Italia demonstroi në 4 mars se
ideja e këtij kulmi ishte një iluzion,
duke e zhytur ekonominë e tretë
të eurozonës në një krizë politike
dhe Bashkimin Evropian, në një
prej periudhave të veta të pasigu-
risë, kur luhatet një prej pjesëtarë-
ve të rëndësishëm të tij. E gjendur
në vështirësi në vendin e saj, Mari-
ne Le Penn është ngushëlluar pje-
sërisht të dielën në mbrëmje, kur
shkroi në Tuiter se Brukseli duhet

të ketë kaluar një natë të keqe. Kjo
valë e re rezultatesh në favor të for-
cave që mund të përcaktohen si
antisistem, në shumicë por jo
gjithmonë antievropiane, lejon të
nxjerrim disa mësime. Shembulli
britanik dhe amerikan nuk ka
asnjë impakt mbi zgjedhësit, që
reagojnë në bazë të shqetësimeve
të tyre kombëtare.

Efikasiteti i menaxhimit poli-
tik ka një impakt të kufizuar mbi
vendimet e zgjedhësve në këtë pe-
riudhë historike, siç e tregojnë re-
zultatet rekord të Lëvizjes Pesë
Yjet, pavarësisht menaxhimit kata-
strofik që kryebashkiakia e Romës
i bën qytetit, apo në të kundërt,
menaxhimit të mirë ekonomik të
Gjermanisë, që nuk e pengoi AfD të
sigurojë një rezultat të mirë. Çë-
shtja e identitetit mbetet një ele-
ment themelor në frikërat dhe mo-
tivimet e një pjese të rëndësishme
të zgjedhësve, duke qenë se rritja e
Matteo salvinit në Itali apo AfD
janë drejtpërdrejt të lidhura me
problemin e imigrimit. Perëndimi i
demokracisë evropiane, fenomen
qendror i zgjedhjeve franceze në
2017, konfirmohet në Gjermani
dhe në Itali, ku Partia Demokratike

e Matteo Renzit ra nën 20 % të vo-
tave. Edhe në të djathtë partitë tra-
dicionale po mundohen, siç ndodh
me Forza Italian e Berlusconit, e pa-
rakaluar nga aleatja e të djathtës
ekstreme, Lega, apo republikanët
francezë, që u përjashtuan nga
raundi i dytë i zgjedhjeve presiden-
ciale vitin që kaloi. Nga e gjithë kjo
mund të nxjerrim si konkluzion se
gjendemi përballë një “përjashti-
mi francez”, shenjuar nga zgjedhja
e Emmanuel Macron, sidomos me
triumfin e tij në zgjedhjet parla-
mentare të qershorit, dhe jo në agi-
min e një pranvere liberale (në kup-
timin politik të termit) evropiane.
Ndoshta duhet të përmbysim
këndvështrimin, siç ka bërë sociolo-
gu francez Alain Touraine, në librin
e tij mbi Macronin. Sociologu thotë
se nuk ishte Macroni që “shkatërroi”
sistemin politik të partive të vjetra
në Francë, por se ky sistem ishte në
prag të shpërthimit nga brenda,
dhe Macroni ishte i pari që e nuha-
ti. E kuptoi që zgjedhësve u duhej
paraqitur një ofertë ndryshe, me ri-
skun që t’u linte dorë të lirë forcave
antisistem. 

Raundi i dytë i zgjedhjeve pre-
sidenciale franceze, ku përballe-

shin Macron dhe Le Pen, propozon-
te në fakt një ofertë të re nga të dy
palët, gjë që lejoi të parin të fitojë
duke bindur të zhgënjyerit e të
majtës dhe djathtës, të gatshëm që
t’i jepnin një mundësi, por edhe
ata që donin thjesht t’i vinin pen-
gesa në rrugë të djathtës ekstre-
me. Ky skenar nuk u prodhua në
vendet e tjera evropiane, ku mund
të vërehet pjesa e parë e ekuacio-
nit, pra dobësimi i partive të vjetra,
sidomos për të majtën socialde-
mokrate që po paguan besnikërinë
ndaj ortodoksisë së ekonomisë së
tregut dhe paaftësinë për të gje-
tur një zgjidhje, për rritjen e
margjinalizimit mes një pjese të
punëtorëve. Mungesa e rinovimit
të ofertës politike ka bërë që par-
titë e vjetra të dobësohen. Këto
janë të paafta sot, për t’iu
përgjigjur sfidës së trefishtë të ro-
lit të Evropës në fazën e re të globa-
lizimit që po mbërrin, të transfor-
mimit teknologjik që do të
trondisë botën e vendeve të punës,
dhe sfidës së migrimit, reale apo e
fantazuar, që perceptohet nga një
pjesë e evropianëve, si një kërcë-
nim ndaj identitetit të tyre. 

(Burimi Obs)

Forca e populistëve dhe dobësitë 
e kundërshtarëve të tyre Nga 

Pierre HASKI

Ndryshimi përmes 
afrimit është i mundur

F
ytyra të habitura ose tmerr e
mosbesim: në korrikun e ka-
luar, Presidenti i sa-
pozgjedhur i Koresë së Ju-

gut i habiti të gjithë me fjalimin e tij
të Berlinit. Me ndërgjegje e zgjodhi
ai kryeqytetin gjerman të ndarë për
një kohë të gjatë për të mbajtur fja-
limin e tij parimor për politikën e
tij të ardhshme ndaj Koresë së Ve-
riut: ai beson në një "ndryshim për-
mes afrimit": Gjermania ka treguar
se megjithë kundërshtitë nuk
duhet dyshuar asnjëherë për pajti-
min dhe ribashkimin. Fjalimi i tij i
Berlinit shkaktoi habi dhe hutim në
publik. "Ëndërrimtar!", "Vizioner!"
ose "Tradhëtar!" pëshpëritën disa
koreanë të moshuar midis duar-
trokitjeve dashamirëse.

Sepse avokati i të drejtave të
njeriut, në dallim nga qeveria e më-
parshme konservatore është i foku-
suar te dialogu, çarmatimi dhe pa-
qja. Koreja e Jugut nuk synon
kolapsin ose gëlltitjen e Veriut, por
synon një afrim gradual. Po qe ne-

voja me hapa të vegjël, me masa që
krijojnë besim. Kryesorja të nisin
sërish bisedimet. Bëhet fjalë për një
bashkëpunim të ngushtë ekonomik
dhe për vizita familjare, Koreja e Ve-
riut mund të merrte pjesë në Lojërat
Olimpike Veriore dhe ai ishte i gat-
shëm të takonte edhe Kim Jong Un-
in, tha Presidenti i Koresë së Jugut.

Këtë gatishmëri për dialog
Moon e sinjalizoi pikërisht në një
kohë, në të cilën Presidenti i ri i
SHBA Trump dhe pushtetmbajtësi
i Koresë së Veriut po e mbulonin
njëri-tjetrin me kërcënime reci-
proke dhe me sharje. Sanksionet
pasuan testin raketor, fjalime të
zjarrta në Këshillin e Sigurimit të
OKB-së, rezoluta, çmenduria krejt
normale, të cilën ne e përjetojmë
prej dekadash në përballjen me Ko-
renë e Veriut.

POLITIKA E MOONIT TREGON
PAPRITUR EFEKT

Askush nuk donte të besonte
me të vërtetë në suksesin e një dore

të zgjatur. Vetë Moonit të gatshëm
për dialog ju desh të kërkojë pas
provokimeve të vazhdueshme ko-
reanoveriore një ashpërsim të ri të
sanksioneve. Por papritur, ky kom-
binim i ashpërsisë dhe i gatishmëri-
së parimore për bisedime tregoi
efekt: në fjalimin e tij për vitin e ri,
pushtetmbajtësi i Koresë së Veriut u
tregua papritur i gatshëm që të dër-
gojë një delegacion në Lojërat
Dimërore Olimpike në Pyeong-
chang.

Kështu që papritur pati lëvizje
në marrëdhëniet e bllokuara, filli-
misht takime të ngurta të delega-
cioneve ushtarake, ringritja e një
linje direkte telefonike, pastaj
hyrja e përbashkët në stadiumin
olimpik, ekipe të përbashkëta
sportive, ofensiva e magjepsjes e
motrës së Kimit. Pak ditë më vonë,
Kimi e priti personalisht për darkë
delegacionin e nivelit të lartë nga
jugu dhe pas kësaj pasoi sensacio-
ni i vogël: do të ketë një takim të
përbashkët të Kimit dhe Moonit,

ndoshta që në prill. Dhe më tepër:
gjatë fazës së dialogut Koreja e Ve-
riut madje do të heqë dorë nga te-
stet e reja raketore. Supozohet se
mund të flitet edhe për një çar-
matim bërthamor, sepse nuk ka
më shkak për programin bërtha-
mor që shkakton debate, kur nuk
ka më kërcënime ndaj Koresë së
Veriut dhe kur garantohet siguria
e udhëheqjes së Koresë së Veriut,
bëri të ditur Koreja e Veriut.

TANI DUHET TË PASOJNË
VEPRIMET E SHBA

Presidenti i SHBA e komentoi
gatishmërinë për dialog si gjith-
monë me twitter. "Do të shohim
se çfarë do të ndodhë", shkroi ai
përmes twitterit. Ndoshta po
mblidhen "shpresa të gabuara".
Por SHBA janë të gatshme "që të
ecin fuqimisht në çdo drejtim".

Natyrisht, kërkohet kujdes, Ko-
reja e Veriut vazhdon të mbetet e
pallogaritshme në veprimet e saj.
Por dora e zgjatur e Moonit arriti

më shumë se vringëllimi i shpa-
tave midis Trumpit dhe Kimit
muajt e fundit. Ky afrim nuk është
meritë e një Trumpi që dërgon
twittera dhe as e një Xi Jinpingu
që po bëhet gjithnjë e më i fuqi-
shëm në Kinë. 

Natyrisht, ishin vetëm sank-
sionet më të forta ato që e dety-
ruan të kthehej në tryezën e bise-
dimeve Kimin, por ai ka nevojë
edhe për partnerë që të jenë të
gatshëm për negociata.

Tani Mooni duhet të bindë fu-
qinë mbrojtëse SHBA që të sillet
po ashtu me tolerancë dhe për
shembull që ta shtyjë sërish ma-
novrën e përbashkët, të shtyrë një
herë, midis forcave të armatosura
koreanojugore dhe atyre amerika-
ne te dera e shtëpisë e Kimit.
Vetëm me dialog mund të pen-
gohet një përshkallëzim. Të gjithë
duhet të lëvizin nga pozicionet që
kanë, sepse një konflikt i hapur do
të kishte vetëm të humbur - para
së gjithash në Kore. (DW)

Nga 
Alexander FREUND

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Qendra e paraburgimit Lukya-
nivska në Kiev, është burgu funk-
sional më i vjetër në Ukrainë. Ai
njihet për kushtet e tmerrshme,
pasi të ndaluarit qëndrojnë në
mure të ftohta dhe të shkatërrua-
ra.  Fotografi i Shërbimit ukrainas
të Radios Evropa e Lirë, Serhii
Nuzhenko, i është bashkuar një
grupi të gazetarëve të ftuar nga
Ministria e Drejtësisë për të vizi-
tuar bllokun me të vjetër të bur-
gut, të ndërtuar gati 160 vite më
parë. Të burgosurit duke pritur
gjykimin jetojnë të rrethuar nga
mure të mykura dhe dritare pa
xhama. "Ne biem në gjumë të ve-
shur dhe me kapela në kokë", ka
thënë një i paraburgosur. Tempe-
ratura mesatare këtu është 10
gradë celsius.  Të burgosurit duke
pritur gjykimin jetojnë të rrethuar
nga mure të mykura dhe dritare
pa xhama.
"Ne biem në gjumë të veshur dhe
me kapela në kokë", ka thënë një i
paraburgosur. "Temperatura me-
satare këtu është 10 gradë Celsius". 

Blloku më i vjetër i burgut i
njohur si Katenka, daton nga vitet
e 1860-ta.  Sistemi hidraulik në
burg është instaluar më 1960 dhe
nuk është renovuar që nga ajo
kohë. Shumë shpesh ndodhin
shpërthime të sistemeve të ujëra-
ve të ndotur. Sistemi hidraulik në
burg është instaluar më 1960 dhe
nuk është renovuar që nga ajo
kohë. Shumë shpesh ndodhin
shpërthime të sistemeve të ujëra-
ve të ndotur.  Disa të paraburgosur
qëndrojnë këtu me vite, duke pri-

tur përfundimin e hetimeve apo
gjykimeve të gjata. Një kishë e
vjetër në oborrin e burgut është
përdorur si qeli në periudhën
Sovjetike. Kisha e re është ndër-
tuar aty më 2013.

Të burgosurit u referohen qeli-
ve të tyre si "kasolla". Dhjetë perso-
na ndajnë një qeli 20 metra ka-
trorë. Në këtë qendër janë mbajtur
të persona të profilit të lartë, duke
përfshirë ish-kryeministren Yulia
Tymoshenko dhe Prokurorin e
Përgjithshëm aktual, Yuriy Lut-
senko, ndonëse ata janë vendosur
në disa ambiente më të mira të
kompleksit. Të burgosurit të cilët
kanë nisur padi për kushtet e
tmerrshme në këtë burg kanë fi-
tuar rastet  në Gjykatën Evropia-
ne, mirëpo ndryshimi është duke
ndodhur në mënyrë të ngadalë-
suar. Zyrtarët e Ministrisë së
Drejtësisë kanë thënë se janë në
dijeni të situatës, mirëpo ka mun-
gesë të fondeve për ta rregulluar
objektin. Përmes fondeve private
tani është duke u rindërtuar blloku
i grave të paraburgosura.

Brenda burgut
famëkeq të Ukrainës



13MOZAIK
Koha, e premte 9 mars, 2018 

Vlerën më të madhe e ka kapi-
tali human (njerëzit) me rreth 66
miliardë lekë, duke zënë kështu
42% të totalit të vlerës së pasurisë
së Shqipërisë.

Më pas për nga vlera vjen
prodhimi kombëtar i vendit me
rreth 54 miliardë lekë 34% totali.
Ndërsa pasuritë natyrore të ven-
dit tonë ku janë përfshirë pyjet,
tokat bujqësore dhe zonat e
mbrojtura janë vlerësuar nga
Banka Botërore me 38 miliardë
dollarë, duke zënë 24 % të totalit të
vlerës së Shqipërisë.

Banka Botërore vlerëson se pa-
suria e kombeve u rrit ndjeshëm
midis 1995 dhe 2014 dhe vendet
me të ardhura të mesme po arrijnë
në vendet me të ardhura të larta në
aspektin e pasurisë që zotërojnë .

Vendet më të ardhura të ulta
gjatë kësaj periudhe kanë shkuar

drejt nivelit të mesëm. Megjithatë,
llogaritë e pasurisë globale tre-
gojnë gjithashtu zhvillime shqetë-
suese. Disa vende me të ardhura
të ulëta, veçanërisht në Afrikën
Sub-Sahariane, panë një rënie në
pasurinë për frymë për shkak se
rritja e shpejtë i ka tejkaluar inve-
stimet.

Banka Botërore ka gjetur
gjithashtu se në 12 vende për-

qindja e njerëzve që jetojnë në
varfëri të skajshme është rritur
gjatë dekadës së fundit.

Duke parë këtë prirje shqetë-
suese përmes treguesve të konta-
bilitetit të pasurisë, shihet se po-
pullsia në rritje mund të përfitohet
nëse ka një sistem arsimor të mirë.
Në vendet me të ardhura të larta,
llogaritet kapitali njerëzor përbën
70 për qind e pasurisë, ndërsa për

vendet me të ardhura të ulëta, ka-
pitali natyror është akoma aseti
më i madh.

Nga 24 vendet që kanë mbetur
me të ardhura të ulëta që nga viti
1995, 13 janë klasifikuar si shtete
të brishta dhe konfliktuale dhe nga
këto shumica janë të pasura me
burime natyrore. Kjo na ndihmon
shih më mirë lidhjet midis varfëri-
së, brishtësisë dhe qeverisjes.

Alice Walton (68)  është gruaja
më e pasur në botë. Me një pasuri
që arrin deri në 43.7 miliardë dol-
larë, ajo renditet e 13-a në listën e
Forbes 400.  Ajo e shpenzon pje-
sën më të madhe të pasurisë duke
blerë vepra arti dhe duke i inve-
stuar ato në stalla kuajsh.

Alice Walton, trashëgimtarja
e vetme grua e pasurisë Walmart,
nuk është vetëm gruaja më e pa-
sur në Amerikë, por edhe gruaja
më e pasur në të gjithë botën. Ajo
së bashku edhe me dy trashëgim-
tarët e tjerë të pasurisë Walmart,
Rob Walton dhe Jim Walton, kanë
një pasuri që shkon deri në 133 mi-
liardë dollarë.

Edhe pse Znj. Walton është
gruaja më e pasur në botë, jeta e

saj personale është shumë e re-
zervuar ndaj mediave dhe ajo pa-
rapëlqen të mos ekspozohet
shumë pothuasje në të gjitha
eventet që shkon. Ndryshe nga
vëllezërit e saj, asaj nuk i ka pël-
qyer kurrë që të përfshihet në rolet
drejtuese të kompanisë Walmart,
por i është përkushtuar një fushe
krejt tjetër nga ajo e biznesit, fu-
shës së artit. Kur ishte në moshën
10-vjeçare, ajo bleu veprën e parë
të artit, një riprodhim i pikturës së
Pikasos për vetëm 2 dollarë.

Ajo ka një koleksion shumë të
madh veprash arti, me punë
origjinale të piktorëve më të
njohur amerikanë, të tillë si Andy
Warhol, Norman Rockwell dhe
Georgia O’Keefe.

Në vitin 2011, ajo hapi një
muze i cili kushtoi plot 50 milionë
dollarë, vetëm për të vendosur në
të, të gjitha veprat dhe koleksionet
e artit që ajo kishte blerë deri në
atë vit, me një vlerë që shkonte
deri në 500 milionë dollarë.

Në vitin 2014, ajo shpenzoi
rreth 44.4 milionë dollarë për
blerjen e një prej veprave të artit të
piktores së famshme Georgia
O’Keefe, njëkohësisht edhe një
prej veprave të artit më të shtrenj-
ta të blera ndonjëherë nga një
grua.

Një tjetër pasion i saj janë
edhe kuajt. Ajo shpenzon shumë
në blerje dhe rritjen e kuajve të
rracave të ndryshme.  Dy prej fer-
mave të saj të fundit kanë kush-

tuar 19.75 dollarë dhe 22 milionë
dollarë secila.

Në vitin 2014, ajo bleu një su-
per apartament me pamje nga
Avenue Park në Nju Jork, 25 mi-
lionë dollarë. Kjo shtëpi është e
rrethuar me 52 dritare gjigante
xhami dhe ka rreth 558 metra ka-
trorë hapësirë. Edhe pse familja e
saj ka bindje republikane, ajo dhu-
roi rreth 353,400 dollarë për fu-

shatën zgjedhore të Hillary Clin-
ton në vitin 2016.

Në vitin 2016, ajo i dhuroi 3.7
milionë të aksioneve të saj në
Walmart (rreth 225 milionë dol-
larë) organizatës jofitimprurëse
të familjes, Walton Family Foun-
dation. Kjo organizatë më pas i
dhuroi 120 milionë Universitetit
të Arkansasit, për të krijuar një
shkollë arti.

Dita ndërkombëtare e gruas
mbahet me datën 8 mars, për të
festuar arritjet e gruas përgjatë
historisë në kombe të ndryshme.

Njihet gjithashtu edhe si dita
ndërkombëtare e paqes dhe e të
drejtave të gruas, transmeton laj-
mi.netNë disa pjesë europiane,
me datën 8 mars gratë mbajtën
mitingje për të protestuar për të
drejtat e tyre ose thjesht për t’u
solidarizuar me aktivistë të tjerë.

Në vitin 1975, Kombet e Ba-
shkuara filluan të festonin ditën
ndërkombëtare të gruas me 8

mars.Tema e vitit 2017 për ditën
ndërkombëtare të gruas, 8 mar-

sin, ka qenë e fokusuar në ”Gratë
për ndryshimin e botës në punë:
planeti 50-50 deri në vitin 2030”.

Në disa pjesë të tjera europia-
ne, 8 marsi njihet edhe si dita e
nënës. Festohet nga katolikët dhe
protestantët.Dita e nënës për herë
të parë është festuar me 10 maj të
vitit 1922. Me këtë datë festohet
nëpër shumë vende të botës, duke
e vënë në pah rolin e nënës në
jetën e fëmijëve dhe të shoqërisë
në përgjithësi.

Si i shpenzon paratë gruaja më e pasur në botë

Krijohet pema
gjenealogjike që
lidh 13 milionë
njerëz mes tyre
Geni.com është një bazë të dhë-
nash që u krijua për të një projekt
shumë interesant. Personat e in-
teresuar për të marrë pjesë duhet
të ngarkonin të dhëna të pemëve
të tyre gjenealogjike familjare.
Duke u nisur nga i gjithë ky infor-
macion i përpunuar, rrjeti anali-
zoi dhe kryqëzoi duke kërkuar
ekuivalenca. Përfundimi krijoi
një pemë të madhe gjenea-
logjike që përfshin 13 milionë
njerëz dhe 11 breza nga e gjithë
bota (86 milionë vullnetarë që
kanë marrë pjesë në këtë stu-
dim). Përtej këtyre lidhjeve infor-
macioni ka nxjerrë përfundime
shumë kurioze, p.sh në kohëra
lufte si ato botërore jetëgjatësia e
personave të moshuar ishte më e
madhe sesa e të rinjve, gratë ki-
shin emigruar më shumë se bur-
rat në vende më afër vendit të
tyre të origjinës, ndërsa meshkujt
kishin emigruar më pak dhe në
vendet më të largëta me vendin e
tyre të origjinës. Por përfundimi
më kurioz ka të bëjë me lidhjet
mes të afërmve. Shihet se para re-
volucionit industrial në 1750 ka
pasur një numër të madh perso-
nash të martuar me të afërm pak
a shumë të afërt, diçka e kuptue-
shme për epokën ku gjetja e një
partneri ishte në rrethet më të
afërta, fqinj ose familje, por kjo
mënyrë fillon e zhduket duk-
shëm duke u nisur nga 1850 se-
pse përmirësohet transporti që
rriste horizontin jetësor sidomos
për ndryshimet kulturore që nuk
i shihnin me aq sy të mirë marte-
sat mes kushërinjve.

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

Përse 8 Marsi njihet si dita e gruas?

Sa kushton Shqipëria 
sipas Bankës Botërore

Shqipëria duke
përfshirë njerëzit,
pasuritë natyrore dhe
prodhimin kombëtar
është çmuar me 153,6
miliardë dollarë prej
Bankës Botërore në
një vlerësim të fundit
për pasuritë e
kombeve, sipas të
dhënave që i përkasin
vitit 2014.



14 RAJON
Koha, e premte 9 mars, 2018 

Ahmeti në letrën e dorëheqjes
ka numëruar arsyet kryesore të kë-
tij largimi si dhe ka sqaruar se cila
do të jetë e ardhme e tij politike.

“Në shtatë vitet e fundit jam
angazhuar me plotë vullnet në Lë-
vizjen Vetëvendosje. Së bashku
kemi arritur suksese të jashtë-
zakonshme dhe kemi luftuar pro-
cese të dëmshme bashkë me qyte-
tarët e Kosovës. Duke qëndruar të
bashkuar arritëm t’i bindim 200
mijë qytetarë se ndryshimi është i
nevojshëm dhe i mundshëm. Soli-
dariteti, programi dhe gatishmë-
ria për të sakrifikuar cdo gjë për
kauzën dhe për njëri tjetrin ishin
shtyllat më të fuqishme të aktiviz-
mit politik të LVV.Për këto arsye u
anëtarësova në vitin 2011. Mëso-
va shumë nga secili prej aktivistë-
ve, edhe dije, edhe guxim, edhe
vetëmohim edhe krejt vlerat që
mendoja se janë të domosdosh-
me për të vepruar si forcë e ndry-
shimit. Edhe pse nuk pajtoheshim
për krejt gjërat, besonim se vetëm
bashkë mund të sjellim ndryshi-
min e gjeneratave politike në Ko-
sovë”, shkruan Ahmeti. Ai pastaj
thotë se muajt e fundit ka qenë
me dëme të pariparueshme për

Lëvizjen Vetëvendosje, të cilin as
armiqtë më të mëdhenj të LVV e të
shtetit nuk do të mund as t’a dizaj-
nonin e as imagjinonin. "Sikurse
çdo njeri dhe çdo organizatë, kemi
bërë gabime, por jemi bërë edhe
më të fortë nga gabimet. Thjesht,
arsyeja pse kemi hyrë dhe kemi
qëndruar në Vetëvendosje ka
qenë se Vetëvendosjen e kemi
parë si mjetin me të fortë dhe më
të mundshëm për ta larguar një
klasë politike të korruptuar që ia
ka humbur dinjitetin vendit e qy-
tetarit. Ia ka vlejtur të durohet
gjithçka për ta bërë këtë të mund-
shme.

Por, nuk kam hyrë në Vetëven-
dosje për të luftuar me njëri tjetrin
brenda organizatës duke forcuar
kështu klasën e tejkaluar politike.

“Javëve të fundit kam kuptuar
shumë gjëra për organizatën të ci-
lat nuk i kam ditur më parë. Këto
gjëra nuk janë diskutuar me mua.
Mirëpo kjo nuk është arsyeja e
vendimit tim. Motivi i vendimit
tim sot është se arsyeja për të cilën
unë kam hyrë në LVV nuk është
më. Mospajtimet kanë dëmtuar
frymën, besimin dhe rrjedhimisht
edhe kauzën. Nuk besoj më se or-
ganizata në gjendjen që është sot
është rruga më e shpejtë për ndry-
shim, së paku jo në përputhje me
qëndrimet dhe besimet e mia.
Nuk do të mundohem të tregoj se
unë e kam mire, e të tjerët e kanë
keq. Thjesht kjo qasje dhe kjo
mënyrë e zgjidhjes së mospajti-
meve nuk më përfaqësojnë mua.
Kjo nuk do të thotë se pajtohem

me njërin krah ose tjetrin sa i
përket të vërtetës për të kaluarën.
Aspak. Nuk kam qenë pjesë e
asnjërës nga temat për të cilat ka
ndodhur mospajtimi fillestar.
Prandaj nuk e ndjej betejën njëjtë
si ata.

Jam munduar personalisht të
luaj një rol ndërmjetësuesi për
tejkalim të problemeve, por sh-
pejtë e kam kuptuar që dallimet
ishin tepër të thella. Kam shkuar
në mbledhjet e fundit të Këshillit
dhe kam marrë pjesë në procesin
zgjedhor gjithmonë me shpresë
se do të mund të tejkalohen dalli-
met. Por ja që kjo ishte e pamun-
dur. Kjo nuk do të thotë se Albini,
Visari, e Dardani e krejt të tjerët
nuk kane të drejtë në mendimin e
tyre. Sigurisht se ata do të luftojnë

për të vërtetën e tyre. Secilit i dë-
shiroj sukses në ndjekjen e qëlli-
meve të veta, në qoftë se i kanë të
mira. Ndoshta rrugët na ba-
shkohen prapë, por për mua ta-
shmë me arsye, kushte e metoda
tjera. Secilit aktivist i përkulem për
secilën punë të bërë për të mirën e
vendit. Do t’i jap llogari secilit prej
tyre individualisht për mandatin
dhe punën time dhe dera ime do
të jetë gjithmonë e hapur për ta.
Asamblistëve të LVV nuk u kërkoj
të bëjnë asnjë gjë karshi vendimit
tim. Për mua janë të njëjtit sido
që të vendosin. Qytetarët e Prish-
tinës i siguroj se e ardhmja ime
politike është e lidhur më shumë
se kurrë me Kryeqyteti. Jam i vetë-
dijshëm se ndoshta mund ta kemi
më vështirë në Kuvendin Komu-
nal por qëndrimet dhe bindjet
janë më të rëndësishme se komo-
diteti.

Unë mbetem i njëjti, besnik
ndaj vetvetes dhe qytetarëve të
Prishtinës. Me konceptin e tran-
sparencës dhe llogaridhënies i cili
na mundësoi kthimin e normalite-
tit në qytet, do të vazhdoj të punoj
në realizimin e reformave dhe zo-
timeve për një zhvillim të hov-
shëm dhe të barabartë të Prish-
tinës. Nuk pendohem për edhe
asnjë ditë në LVV dhe nuk do të
fajësoj askënd për të kaluarën. E
mbaj përgjegjësinë time që më
takon për krejt situatën e krijuar.
Të gjithë miqëve ju uroj sukses ne
realizimin e qëllimeve në qoftë se
janë në përputhje me idealin që e
kemi patur së bashku. Prej sot, jap
dorëheqje nga të gjitha pozitat në
Lëvizjen Vetëvendosje”, shkruan,
ndër të tjera, Shpend Ahmeti. 

Presidenti serb, Aleksandar
Vuçiq është takuar dje në Novi Sad
me menaxhmentin e kompanisë
gjermane Continental, e cila sot në
këtë qytet hap Qendrën për kërkim
dhe zhvillim. “Kjo kompani do të
thotë ecje e madhe përpara për
Serbinë”, tha Vuçiq. “Është kompa-
ni e ligës së parë të investimeve dhe
investitorëve”, tha ai më pas.

Sipas tij, në këtë kompani do të
punësohen 500 ekspertë të rinj. “Në
Qendrën kërkimore rroga do të jetë
ndërmjet 850 dhe 2500 euro”, tha
presidenti serb. Ai tutje tha se është
koha që ekspertët dhe të rinjtë që
kanë shkuar jashtë vendit të fillojnë
të kthehen, duke shtuar se rrogat
gjithnjë do të jenë në rritje. Ky
është investimi i dytë i madh në

Serbi vetëm për pak muaj. Kompa-
nia gjermane ‘Leoni’ do të fillojë në
korrik apo gusht ndërtimin e një
fabrike për prodhimin e kabllove
në Kralevë në të cilën do të punojnë
4-5 mijë punëtorë. Këtë e bëri të di-

tur, Drejtori i Përgjithshëm i kësaj
kompanie për Serbinë, Klemens
Saks. Sipas tij, ‘Leoni’ do të investojë
më shumë se 60 milionë euro në
Serbi. “Është planifikuar që ndërti-
mi i objektit të përfundojë në fund

të vitit 2019 ose në fillim të 2020”,
ka thënë Saks. Kjo fabrikë do t’i ketë
rreth 45 mijë metra katrorë dhe do
të prodhojë kabllot për veturat
‘Mercedes’. “Familjet e punonjësve
tanë në vitet e kaluara kanë lindur

650 foshnje dhe ky është një kontri-
but i rëndësishëm për normën e
lindjeve në këtë pjesë të vendit”, ka
thënë Saks duke shtuar se ‘Leoni’
është i pranishëm në Serbi që nga
viti 2009. Të kujtojmë se vite më
parë në Kosovë Mercedes plani-
fikonte të ndërtonte një fabrikë ku
fillimisht do të punësoheshin mbi
100 kosovarë. Megjithatë, vetëm
pak javë pasi që ishte dhënë lajmi
për ndërtimin e fabrikës, Mercedes
kishte njoftuar se largohet nga Ko-
sova për t’u vendosur në Maqedoni.
Aso kohe burime të shumta patën
thënë se ishte haraçi që e detyroi
Mercedesin të ikte nga Kosova.
Kompania gjermane ka vendosur
që Qeverisë së Kosovës mos t’i she-
së as vetura që i prodhon vet.

INVESTIMI I DYTË I MADH NË SERBI

"Continental” investon në Serbi, rroga deri 2500 euro

Shpend Ahmeti jep 
dorëheqje nga Vetëvendosje

"Mospajtimet kanë
dëmtuar frymën,
besimin dhe
rrjedhimisht edhe
kauzën. Nuk besoj më
se organizata në
gjendjen që është sot
është rruga më e
shpejtë për ndryshim,
së paku jo në
përputhje me
qëndrimet dhe
besimet e mia", thotë,
ndër të tjera, Shpend
Ahmeti

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Kanë kaluar gati 73 vjet që kur
ka marrë fund Lufta e Dytë Botëro-
re, por sërish kanë shpërthyer
grindje për dëmshpërblimet e kri-
meve gjermane të luftës në Poloni.
Deputeti i partisë në pushtet në
Poloni "E drejta dhe drejtësia" (PiS),
Arkadiusz Mularczyk e llogariti
tani vlerën e shkatërrimeve dhe
humbjeve të shkaktuara nga gjer-
manët në 850 miliardë dollarë (që
të konvertuara janë 685 miliardë
euro). Sipas të dhënave të politika-
nit nacionalkonservator, këto
vlerësime të reja bazohen në përl-
logaritje të zyrës polake për dëme
lufte të vitit 1947, të cilat tani u ak-
tualizuan. "Ne flasim për shuma
shumë të mëdha, por të argumen-
tuara dëmshpërblimi për krimet e
luftës, për qytete dhe fshatra të
shkatërruara dhe për potencialin
e humbur demografik të vendit
tonë", i tha Mularczyku stacionit
PolsatNews.

Deputeti i PiS drejton që prej
shtatorit një grup parlamentar në
Sejm, detyra e të cilit konsiston në
bilancin e humbjeve polake në
luftë, për t'u ofruar politikanëve ar-
gumente për negociata eventua-
le. Në vitin 1989 - pas fundit të
luftës së ftohtë - Polonia dhe Gjer-
mania nisën një proces pajtimi
dhe mirëkuptimi. Politikanë të të
dyja vendeve bënë përpjekje që ta
ndanin politikën aktuale nga e ka-
luara, pa i harruar krimet nacio-
nalsocialiste. Kërkesa të reja për

reparacionet u paraqitën për herë
të parë në vitin 2005 - pas marrjes
së pushtetit nga PiS. Por ato nuk
patën pasoja, sepse kampit nacio-
nalkonservator iu desh ta dorëzon-
te shpejt pushtetin. Në verë 2017,
shefi i PiS Jaroslaw Kaczynski e vuri
sërish në tryezë këtë temë delikate.
Ai foli për "humbje gjigante" dhe
shpalli një "kundërofensivë histo-
rike". "Polonia nuk ka hequr kurrë
dorë nga reparacionet. Ata që
mendojnë kështu e kanë gabim",
theksoi Kaczynski.

Qeveria gjermane reagoi në
mënyrë refuzuese. Zëvendë-

szëdhënësja e Qeverisë, Ulrike
Demmer tha se Gjermania e mban
politikisht, moralisht dhe financia-
risht përgjegjësinë e saj historike,
por çështja e reparacioneve është
rregulluar tashmë përfundimisht
juridikisht dhe politikisht. Shërbi-
mi shkencor i Bundestagut Gjer-
man e mbështeti këtë pozicion të
qeverisë në Berlin. Të gjitha pre-
tendimet për shkak të krimeve
gjermane në Luftën e Dytë Botëro-
re e kanë humbur më e vonta më
1990, me përfundimin e Marrëve-
shjes Dy-plus-Katër, vlefshmërinë
e tyre, thuhet në një ekspertizë. Kjo

marrëveshje ka fuqinë e një "vije
përfundimtare nën çështjen e re-
paracioneve". Veç kësaj, qeveria po-
lake hoqi dorë edhe zyrtarisht në
vitin 1953 nga kërkesa të tjera për
reparacione. Palën polake këto ar-
gumente gjermane nuk e impre-
sionuan. Ekspertë të Parlamentit
polak arritën në përfundimin që si
juridikisht, ashtu edhe politikisht
pretendimet janë të hapura. Ek-
spertët polakë i vunë pikëpyetje
ligjshmërisë së qeverisë polake, e
cila në vitin 1953 ishte nën urdhrat
sovjetikë, duke vendosur kundër
interesave vetjake, u tha.

Edhe 28 civilë kanë humbur
jetën si pasojë e sulmeve të regji-
mit sirian të Bashar al-Asadit dhe
mbështetësve të tij ndaj vendbani-
meve të ndryshme të Gutës Lindore,
përkundër vendimit të Këshillit të
Sigurimit të Kombeve të Bashkuara
(OKB) dhe armëpushimit 5-orësh
të Rusisë. Sipas informacioneve nga
zyrtarët e Mbrojtjes Civile (Helme-

tat e Bardha) në Gutën Lindore, pa-
varësisht vendimit të Këshillit të Si-
gurimit të OKB-së regjimi i Asadit
dhe mbështetësit e tij kanë vazh-
duar edhe gjatë ditës së djeshme
të godasin Gutën Lindore. Regjimi
sirian që nga orët e mëngjesit ka fil-
luar të kryejë sulme ajrore ndaj

vendbanimeve civile në Gutën Lin-
dore, përkatësisht në qarqet Duma
dhe Haresta, si dhe në qytezat Sak-
ba, Arbin, Hammurije, Bejt Sava,
Xhisrin, Misraba dhe Kefer Batna. Si
pasojë të bombardimeve të avionë-
ve të regjimit dhe të atyre rusë ndaj
qytezës Hammurije gjatë orës së

mbrëmjes kanë humbur jetën 20
civilë, shumica prej të cilëve gra dhe
fëmijë. Poashtu në Sakba kanë
humbur jetën 4 civilë, në Xhisrin 3,
si dhe 1 në Haresta. Numri i civilëve
që humbën jetën vetëm gjatë sul-
meve që nga orët e mëngjesit të
djeshëm ka arritur në 28. Të plago-
surit u dërguan në qendrat e shën-
detësisë në rajon nga ekipet e
mbrojtjes civile, kurse për shkak të
sulmeve të vazhdueshme vazh-
dojmë edhe shqetësimet për rritjen
e numrit të të vdekurve. Sipas të
dhënave të Mbrojtjes Civile, në sul-
met ajrore dhe tokësore të forcave
të regjimit dhe të përkrahësve të tij
ndaj Gutës Lindore, rajon i cili është
nën kontrollin e opozitarëve, gjatë
periudhës kohore 19 shkurt-6 mars
kanë humbur jetën 834 civilë. Përf-

shirë sulmet e sotme, numri i civilë-
ve të vdekur në 17 ditët e fundit
është rritur në 862. Ndryshe, më 24
shkurt, Këshilli i Sigurimit i OKB-së
miratoi një rezolutë për armëpu-
shim të paktën një mujor në gjithë
Sirinë, duke filluar nga Guta Lindo-
re. Mirëpo kishte mbetur e paqartë
se si do të fillojë ky armëpushim, i
cili u vendos që të zbatohet “pa u
vonuar”. Në Gutën Lindore rreth
400 mijë civilë që prej 5 vitesh je-
tojnë nën bllokadë. Pavarësisht se
Guta Lindore në Marrëveshjen e
Astana-s u shpall "rajon për uljen e
tensioneve", regjimi i Asadit për të
cilin rolin garantues e ka marrë për-
sipër Rusia, që nga muaji prill i vitit
të kaluar ka intensifikuar rrethimin
e tij në këtë rajon, ndërsa në muajt
e fundit ka shtuar edhe sulmet e tij. 

Turqia
pret rreth
38 milionë
turistë në
vitin 2018
Turqia pret që gjatë vitit
2018, numri i turistëve të jetë
rreth 38 milionë, deklaroi mi-
nistri i Kulturës dhe Turizmit,
Numan Kurtulmush.  
Në një deklaratë të
mërkurën, Kurtulmush tha se
pritjet e tyre janë të bazuara
në rezervimet e hershme dhe
ato online. “Kemi shumë tre-
gues të mirë në bazë të pre-
notimeve të hershme dhe re-
zervimeve online. Nga
Gjermania presim të vijnë 5
milionë turistë”, tha Kurtul-
mush, gjatë qëndrimit në pa-
vilionin e turizmit turk në pa-
nairin e Berlinit, që është
panairi më i madh në botë
për turizëm. 
Në disa nga vitet e kaluara,
Turqia u shndërrua në një de-
stinacion shumë të preferuar
turistik për pushuesit evro-
pianë, mirëpo nga shkaku i
luftës në Sirinë fqinje, numri
filloi të shënojë rënie. Kurtul-
mush nënvizoi se autoritetet
e Turqisë kanë ndërmarrë të
gjitha masat e nevojshme, në
mënyrë që turistët të ndjehet
komod gjatë qëndrimit në
vendin e tij. “Kemi një sigu-
rim gjithëpërfshirës. Kemi
besim të plotë në sektorin
tonë të turizmit”, tha ai. Vitin
e kaluar Turqia priti 32.4 mi-
lionë turistë të huaj ndërsa
rekordi për numrin më të
madh të vizitorëve mbetet ai
i vitit 2014, kur Turqinë e vizi-
tuan 37 milionë njerëz.

Asadi dhe rusët vranë edhe 28 civilë, 834 për 17 ditë
Regjimi sirian që nga orët e
mëngjesit ka filluar të kryejë sulme
ajrore ndaj vendbanimeve civile në
Gutën Lindore, përkatësisht në
qarqet Duma dhe Haresta, si dhe
në qytezat Sakba, Arbin,
Hammurije, Bejt Sava, Xhisrin,
Misraba dhe Kefer Batna

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

Polonia i kërkon Gjermanisë 
685 miliardë euro reparacione lufte
Kërkesat polake për reparacione i rëndojnë
që prej verës së kaluar raportin gjermano-
polak. Tani përmendet për herë të parë një
shifër konkrete. Kurse qeveria gjermane e
sheh problemin të zgjidhur përfundimisht

KUJTIMI SI KTHIM I KRITIKAVE 

"Polakët kanë marrë deri tani vetëm një për qind të
kompensimit, që kanë marrë qytetarët në shtetet
perëndimore ose në Izrael, tha kryeministri polak
Mateusz Morawiecki në intervistë me revistën "Der
Spiegel". Kjo në një kohë kur humbjet tona në raport
me numrin e popullatës kanë qenë më të lartat në
botë". Ekspertët gjermanë dhe publicistët megjithatë
besojnë që kërkesat e reja polake për reparacione
nga ana e PiS bëhen për shkaqe të politikës së
brendshme: "Në fakt nuk bëhet fjalë për krimet e

padiskutueshme të Wehrmachtit dhe të SS në Poloni
gjatë pushtimit në vitet 1939 deri 1945", shkruan
gazetari Sven Felix Kellerhoff i gazetës "Die Welt".
"Shumë më tepër bëhet fjalë për të ushqyer
emocionet antigjermane - prandaj edhe shifrat
gjigante". Kurse kolegu i tij Michael Thumann i
gazetës "Die Zeit" mendon se sot, Arkadiusz
Mularczyk dhe PiS e përdorin kujtimin si kthim të
kritikave, kur Brukseli dhe Berlini i kritikojnë partinë
për shndërrimin autoritar të shtetit. 
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BANKA POPULLORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
SHPALLJE numër 2/2018 

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

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

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

 
Çmimi fillestar i makinës është 144.925,00 denarë. 
Makina shitet në parimin e parë – e blerë. 

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

 
Çmimi fillestar i makinës është 148.218,00 denarë. 
Makina shitet në parimin e parë – e blerë. 
 
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik me gojë: 
Subjektet fizike: shtetas të aftë afarist të Republikës së 
Maqedonisë, shtetas të aftë afarist të huaj. 
Subjekte juridike: të gjitha subjektet e vendit dhe të huaj 
juridik. 
 
Fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin publik me 
gojë: 
Subjektet e interesuara të cilët marrin pjesë në ankandin publik 
duhet të plotësojnë fletëparaqitje për pjesëmarrje, që është i 

mundshëm në ueb-faqen e Bankës popullore të Republikës së 
Maqedonisë (http://www.nbrm.mk), ose ta marrin nga arkivi i 
Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë. 
Fletëparaqitja nuk mund të ndërrohet, ndërsa secili ndërrim ose 
mos plotësim të të giitha elementeve të saj mosdorëzim të 
dokumentacionit të nevojshëm paraqet bazë për diskualifikim të 
parashtruesit të saj nga pjesëmarrja në procedurë të ankandit 
publik. 
Fletëparaqitjet parashtrohen me postë ose në arkivin e Bankës 
popullore të Republikës së Maqedonisë deri më 20.03.2018.  
 
Kushtet për pjesëmarrje në ankandin publik me gojë: 
Dëshmi për garanci të paguar për pjesëmarrje në ankandin 
publik. 
Garanci për pjesëmarrje: 
Garancia për pjesëmarrje në ankandin publik me gojë është 
10% e vlerës së secilës makinë veç e veç. 
Garancia paguhet në llogarinë 100000000011103, deponent 
Banka popullore e Republikës së Maqedonisë, me shenjë 
“depozitë për ankand publik me gojë” (duhet patjetër të 
shënohet numri i shpalljes), si dhe numri rendor i automjetit 
për të cilin paguhet depozita. 
Parashtruesve të fletëparaqitjeve të vonuara, të paplotësuara, 
dhe jo të rregullta dhe ofertuesve që nuk janë zgjedhur në anka-
ndin publik u kthehet garancia në afat prej 15 ditëve nga dita e 
mbajtjes së ankandit publik, përveç ofertuesit më të volitshëm të 
cilit shuma e garancisë i përllogaritet në çmimin e përgjithshëm 
të shitjes. 
Afati për pagesë të garancisë është më së voni tri ditë para 
ditës së mbajtjes së ankandit publik me gojë. 
 
Afatet: 
Ankandi publik me gojë do të mbahet më 21.03.2018 në lokalet 
e Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë, në bul. 
Kuzman Josifovski Pitu nr. 1000 Shkup me fillim në ora 11:00. 
Të gjithë personat e interesuar mund të vizitojnë makinat çdo 
ditë pune duke filluar nga 12.03.2018 në periudhë prej ora 

11:00 deri në ora 13:00. Për të vizituar makinat të interesuarit 
mund të lajmërohen në numrin e telefonit 02/3108-106 ose 
02/3108-416. 
 
Ankandi publik me gojë: 
 
Ankandi publik me gojë fillon me publikimin e çmimit fillestar të 
shitjes të makinës me numër rendor 1. 
Secili ofertues para ankandit publik me gojë duhet të 
parashtrojë dëshmi për garancinë e paguar për ankandin publik 
me gojë, dokument për identifikim personal për subjektet 
fizike, dhe autorizime të vulosura për përfaqësuesit e 
subjekteve juridike. 
Ankandi realizohet hap pas hapi, gjegjësisht me rritjen e çmimit 
çdo hap të ardhshëm për 10% nga çmimi fillestar i automjetit. 
Pjesëmarrësi në ankand i cili ka ofruar çmimin më të lartë merr 
statusin ofertues mët ë volitshëm. 
Pas përfundimit të procedurës për shitje të automjetit me 
numër rendor 1 kalohet në shitjen e automjetit me numër 
rendor 2. Procedura është e njëjtë sikurse për automjetin e 
mëparshëm. 
Afati për pagesë të çmimit të shitblerjes është 30 ditë nga dita 
e lidhjes së Marrëveshjes për shitje. 
Nëse ofertuesi më i volitshëm nuk paguan mjetet brenda afatit 
të caktuar, do të llogaritet se patundshmëria nuk është shitur 
dhe garancia për pjesëmarrje në ankandin publik me gojë nuk 
do të kthehet.  
Pas pagesës së realizuar të çmimit të shitblerjes në afatin e 
caktuar, Banka popullore lidhë marrëveshje e ofertuesin më të 
volitshëm. 
Ofertuesi më i volitshëm obligohet që të paguajë të gjitha 
tatimet të cilat dalin nga obligimet në bazë të marrëveshjes së 
lidhur për shitje të automjetit. 
Shpenzimet për procedurën e noterit bien në barrë të ofertuesit 
më të volitshëm. 
 
Shkup 08.03.2018 

Në bazë të nenit 34 paragrafi 1 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 103/08, 
33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 104/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 
145/15, 30/16, 127/16 dhe 67/17) dhe nenit 17, 18 dhe 19 të Rregullores për mënyrën  e realizimit të 
ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit e shkollave fillore numër 07-9992/2 të 
datës 05.06.2014 dhe Rregullores për plotësim të rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të 
nxënësve dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit e shkollave fillore numër 20-9926/1 të datës 15.08.2017, 
Komisioni për grumbullimin e ofertave pranë SHFK “Tosho Arsov” – Shtip, më datë 09.03.2018 publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE – FTESË  
 Për grumbullimin e ofertave për realizim të ekskursioneve për nxënësit dhe aktiviteteve tjera të lira për 

vitin shkollor 2017/2018  
 

     
       SHFK “Tosho Arsov” – Shtip në pajtim me Programin për ekskursione dhe aktivitete tjera të lira për vitin 
shkollor 2017/2018 organizon ekskursione dhe aktivitete tjera të lira për nxënësit:   
Lënda e marrëveshjes është e ndashme dhe ka të bëjë me: 
PJESA 1. Ekskursion njëditor: Për nxënësit e klasës së III një ditë në maj në relacionin Shtip-Dojran-Shtip; 
(Lokacionet për vizitë: Ujëvarat e Koloshinës – Strumicë, Liqeni i Dojranit); 
PJESA 2. Ekskursion dyditor: Për nxënësit e klasës së VI dy ditë në prill/maj në relacionin Shtip-Manastir-
Krushevë-Shtip; (Lokacionet për vizitë: Qyteti i Manastirit, lokaliteti historik-arkeologjik “Heraklea”, Parku 
nacional “Pelister”, Shtëpia përkujtimore e Todor Proeskit, Përmendorja “Makedonium”, Përmendorja “Meçkin 
Kamen”, Galeria e Nikolla Martinovskit dhe kisha Shën Nikolla); 
PJESA 3. Ekskursion treditor: Për nxënësit e klasës së IX tre ditë në prill/maj në relacionin Shtip-Prilep-
Ohër-Strugë-Shtip. (Lokacionet për vizitë: Prilep – Qytetin e epërm dhe Kullat e Markos, Resnje – Kurbinovë, 
Ohër – Lihnidos, Qytetin e vjetër, Teatrin antik, Pllaoshnik dhe Fortesën e Samuilit, Strugë – Muzeun natyror-
shkencor dhe Burimet e Vevçanit, Dibër-HEC Shpile, Banjat e Kosovrastit, Kanjoni në Lumin Radika, Shën 
Jovan Bigorski) dhe  
PJESA 4. Verim njëditor: Për nxënësit e klasës I–IX: Lokaliteti Bargalla (Relacioni: Shtip-Bargalla-Shtip; 
Lokacioni për vizitë: Lokaliteti historiko-arkeologjik “Bargalla”) dhe Sveti Nikole; (Relacioni Shtip-Sveti Nikole-
Shtip; Lokacione për vizitë: Qyteti i Sveti Nikoles, vendet kryesore të Sv. Nikolës, kisha Shën Nikolla).    
        Shkolla si ofertues më të volitshëm do të zgjedhë ofertuesin i cili përmbushë kriteret minimale në vijim: 
      - Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në R. Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë 
përkatëse turistike – dëshmia DRD formulari; 
      - Në mënyrë të suksesshme të ketë të realizuara së paku tri (3) ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera 
të lira në tri (3) vitet e fundit – dëshmi marrëveshje për realizimin e ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve 
tjera të lira. 
      - Të përmbushë kushtet për transport të grupit të fëmijëve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion 
rrugor dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilat udhëtojnë grupet e fëmijëve; - 
dëshmi licencë ose vërtetim nga organi i autorizuar për përmbushje të kushteve për transport të grupeve të 
fëmijëve.  
      Oferta nuk duhet të përmbajë oferta alternative. Oferta e cila përmban elemente ose shërbime plotësuese 
nuk do të kenë përparësi gjatë vlerësimit të së njëjtës.  
      Shkolla do të zgjedhë për ofertues më të volitshëm atë i cili përmbushë kriteret sipas nenit 19 të rregullores 
gjegjësisht çmimi më i ulët. Kriteri çmimi më i ulët vlen për secilën pjesë veç e veç, gjegjësisht për 
secilin relacion (aktivitet) veç e veç.  
     Komisioni të bëjë vlerësimin nëse ka arritur së paku vetëm edhe një ofertë. 
     Në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes ofertuesi i zgjedhur parashtron garanci bankare për realizim 
kualitativ të ekskursionit dhe aktiviteteve tjera të lira në shumë prej 5% të vlerës së përgjithshme të 
marrëveshjes. 
       Në ofertë të theksohet: 

- Emri i subjektit juridik, nënshkrimi i personit përgjegjës dhe vula; 
- Çmimi individual dhe i përgjithshëm i shërbimeve (akomodimi, transporti dhe ushqimi); 
- Mënyra e pagesës me mundësi për me këste; 
- Të ketë të siguruar guid dhe mjek nga agjencia për secilin ekskursion dhe verim; 
- Kushte të volitshme për nxënësit që vijnë nga familjet e prekura sociale; 
- Kushtet e dhëna në ofertë duhet të jenë saktësisht të caktuara, fikse, pa mundësi për t’u ndryshuar.  
Ftohen të gjithë ofertuesit e interesuar të parashtrojnë ofertat sipas Programit për realizim të ekskursioneve 

për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira të nxënësve për vitin shkollor 2017/2018, që mund ta marrin nga shkolla 
çdo ditë pune prej ora 10 - 12. Ofertat të parashtrohen personalisht në arkivin e shkollës ose në adresën SHFK 
“Tosho Arsov” rr. Bulevardi JNA nr. 26-A, 2000 Shtip, në zarf të mbyllur deri te “Komisioni për grumbullimin e 
ofertave” me shenjë: “Mos Hap”.  
Shpallja zgjatë (5) ditë pune duke konsideruar me ditën e publikimit. 
Afati përfundimtar për parashtrimin e ofertave është 15.03.2018. 
Ofertat e pakompletuara dhe ofertat që do të arrijnë pas afatit përfundimtar nuk do të shqyrtohen. 
 

SHFK “Tosho Arsov” Shtip 
Komisioni për grumbullimin e ofertave  

Në bazë të nenit 19 paragrafi 1, 2 dhe 3 të Rregullores për realizimin e ekskursioneve shkollore të nxënësve të 
shkollave të mesme, ndërsa në përputhje me nenin 24 paragrafi 10 dhe 11 e Ligjit për arsim të mesëm, kryetari i 
Komisionit për ekskursionet shkollore shpall si vijon: 

Ftesë 
Për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursioneve shkollore në vitin e parë, të dytë dhe të tretë për 

nxënësit e shkollës së mesme “Gjimnazi Koço Racin”-Veles 
 

Furnizues SHM”Gjimnazi Koço Racin” , Veles, me seli 
në Veles, adresa : Bllagoj Gjorev numër 40, telefoni 
043/212535 
Lënda e furnizimit:  Ekskursionet shkollore për vitin e 
parë, të dytë dhe të tretë   
Lënda e ofertës e ndarë sipas viteve. 
 Të drejtën të dorëzojnë ofertë e kanë të gjithë personat 
e interesuar juridik, që janë të regjistruar në kryerjen e 
veprimtarisë turistike.  
Ofertuesi duhet t’i plotësojë këto kritere: 

- Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat 
pozitive në republikën e Maqedonisë për 
kryerje të veprimtarisë përkatëse turistike. 

- Të ketë të realizuara së paku tre eksurkzione të 
suksesshme shkollore në tre vitet e fundit 

- Të plotësojë kushtet për transport të grupeve të 
fëmijëve, konform ligjit për siguri të 
komunikacionit në trafikujn e rrugëve dhe 
rregullores për kërkesa të veçanta teknike të 
veturave me të cilat transportohet grupi i 
fëmijëve. 

Oferta nuk duhet të përmbajë zgjidhje alternative, 
gjegjësisht të njëjtat duhet të jenë të përcaktuara në 
mënyrë të saktë, në pamundësi që të ndërrohen  
Polisa për sigurimin e udhëtarëve për fëmijë pa 
franshizë 
Ofertuesi duhet të dorëzojë garanci bankar për realizmin 
cilësor të marrëveshjes në vlerën prej 5 % të shumës së 
kontratës. Garancia bankare duhet të vlejë deri në 
realizimin plotë të marrëveshjes 
Kriter për zgjedhje është çmimi më i ulët 
Pagesa do të kryhet me 30% të vlerës së ofertës 
individuale para udhëtimit ndërsa pjesa tjetër në tre 
këste. 
Ofertat dorëzohen në adresën : Komisioni për furnizime 
publike e SHM”Gjimnazi Koço Racin” , Veles., rruga: 
“Bllagoj Gjorev”,numër 40, 1400 Veles. 
Pjesa e parë: -: EKSKURSIONI GJASHTË DITOR PËR 
NXËNËSIT E VITIT III (TË TRETË)  
Koha e mbajtjes: në muajin prill/maj 2018  
Numri i nxënësve: 110 +/- 20 
RELACIONI: VELES - BUDAPEST - VJENË- VENEDIK 
- VELES  

 Transport me autobus në relacionin e duhur 
(TV, WC, DVD, AC) 

 3 fjetje në bazë gjysmëpansion (tryezë 
suedeze) në hotel me së paku 3 yje: 2 në 
Venedik (Lido di Jesolo) dhe 1 fjetje në 
Budapest  

 Vizitë nëpër Vjenë, Budapest, Venedik me 
guidë profesionale  

 Bileta për vendet kulturore-historike  
 Vizitë të Sherbrun – Vjenë  
 Lundrim me anijë në lumin Danub në Budapest 

me guidë lokal profesional 
 Vizitë të 2 (dy) diskotekave me bileta të 

përfshira  
 Shoqërim të personit mjekësor – mjek  
 Kushte të volitshme për 2 (dy) nxënës nga 

familjet e prekura sociale 
Ofertuesi të sigurojë guidë lokale turistike 
Pjesa e dytë: -: Ekskursion dyditor PËR NXËNËSIT E 
VITIT TË II (DYTË) 
Koha e realizimit: muaji maj 2018 
Numri i nxënësve: 70 +/- 20% 
Relacioni: Veles-Ohër-Veles 
Dita e parë: drekë në Vevçan dhe një fjetje në Ohër, në 
Hotel me minimum tre yje, në bazë gjysmëpansion (me 
darkë dhe mëngjes) dhe biletë për diskotekë në Ohër. 

 Kushte të volitshme për 2 (dy) nxënës nga 
familjet e prekura sociale 

Pjesa e tretë : Ekskursion një ditor PËR NXËNËSIT E 
VITIT TË I (PARË) 
Koha e realizimit: muaji maj 2018 
Numri i nxënësve: 100 +/- 20 
Relacioni: Veles-Manastir-Heraklea-Infoqendra Pelister-
Veles 

 Kushte të volitshme për 2 (dy) nxënës nga 
familjet e prekura sociale 

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit 
në gazetë. 
Programet e kompletuara do të shpallen dhe mund të 
merren nga ueb faqja e shkollës: gimkocoracin.edu.mk. 

 Kryetar i Komisionit:për ekskursione 
Sllavica Kllajxhieva  
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Në bazë të nenit 22 pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/15 – tekst i 
pastruar) nenit 143 pika 3 e Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17 dhe 11/18) dhe pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18-2384/2 të datës 22.02.2018, Drejtori i 
IPKKF “Fidani” Çair – Shkup publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për punësim për kohë të pacaktuar të punës  
1. Një (1) person për vendin e punës – edukator i fëmijëve prej moshës 2-6 vjeçare – ofrues të shërbimeve publike V1 

niveli për kohë të pacaktuar të punës; 
2. Një (1) person për vendin e punës – përkëdhelës – ofrues të shërbimeve publike G1 niveli për kohë të pacaktuar të punës; 
3. Një (1) person për vendin e punës – Defektolog i diplomuar (edukator special dhe rehabilitues) – ofrues të shërbimeve 

publike 1 niveli për kohë të pacaktuar të punës; 
4. Një (1) person për vendin e punës – gjellëbërës – niveli 2 për kohë të pacaktuar të punës; 
5. Një (1) person për vendin e punës -  mirëmbajtës të higjienës – niveli 1 për kohë të pacaktuar të punës. 

Kushtet e përgjithshme, të cilat vlejnë për të gjithë kandidatët: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
-Të jetë i aftë fizikisht dhe psiqikisht;  
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjeje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
-Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën dënohet për vepër penale për dhunë familjare, 
marrje të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit 
të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese. 
-të përmbushë edhe kushtet tjera të përcaktuara në aktin për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës  
Krahas kushteve të përgjithshme që vlejnë për të gjithë kandidatët, për secilin vend pune duhet të përmbushen edhe kushtet e 
posaçme si në vijim  
 

1. Për vendin e punës edukator i fëmijëve prej moshës 2-6 vjeçare  
 Fakultet pedagogjik – grupi pedagogji parashkollore PSP shkalla VII/1 përgatitje profesionale ose 240 kredi sipas 

SETK  
 Licencë valide për edukator  
 Njohje të gjuhës shqipe dhe alfabetit të saj  
 Me dhe pa përvojë pune  

Marrëdhënia e punës është për kohë të pacaktuar të punës. 
Orari ditor i punës është me shkallëzim prej ora 07:00-15:00 dhe prej ora 10:00-18:00 prej të cilave 6 orë punë me 
fëmijë. 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës:  19.531,00 denarë  

2. Për vendin e punës përkëdhelës  
 Arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar  
 Licencë valide për përkëdhelës  
 Njohje të gjuhës shqipe dhe alfabetit të saj 
 Me dhe pa përvojë pune  

Marrëdhënia e punës është për kohë të pacaktuar të punës. 
Orari ditor i punës është me shkallëzim prej ora 08:00-16:00 dhe prej ora 10:00-18:00 prej të cilave 7 orë punë me 
fëmijë. 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës: 14.780,00 denarë 

3. Për vendin e punës Defektolog i diplomuar (edukator special dhe rehabilitues) 
 PSP të mbaruar me 240 kredi të arritura sipas SETK – arsim: defektologji  
 Licencë valide për punëtor profesional  
 Njohje të gjuhës shqipe dhe alfabetit të saj 
 Me dhe pa përvojë pune 

Marrëdhënia e punës është për kohë të pacaktuar të punës. 
Orari ditor i punës është prej 07:30-15:30 prej të cilave 5 orë punë me fëmijë dhe koha tjetër e mbetur për aktivitete dhe 
përgatitje të tjera të parapara. 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës: 19.531,00 denarë 

4. Për vendin e punës gjellëbërës  
 Arsim të mesëm të hotelerisë  
 Me dhe pa përvojë pune 

Marrëdhënia e punës është për kohë të pacaktuar të punës. 
Orari ditor i punës është prej ora 06:00-14:00. 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës: 13.717,00 denarë 

5. Për vendin e punës mirëmbajtës të higjienës  
 Arsim fillor ose të mesëm  
 Me dhe pa përvojë pune 

Marrëdhënia e punës është për kohë të pacaktuar të punës. 
Orari ditor i punës është prej ora 08:00-16:00. 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës: 12.000,00 denarë 
 
Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. Kandidatët duhet të parashtrojnë lutje së bashku me dokumentet për 

aplikim. Dokumentet e nevojshme për aplikim në shpallje duhet të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. Dokumentet e 
arritura të paplotësuara nuk do të shqyrtohen nga ana e komisionit për punësim. Zgjedhja do të realizohet në afat prej 45 ditëve.  

Kandidatët e interesuar aplikacionet mund t’i parashtrojnë në arkivin e IPKKF “Fidani” Çair – Shkup në rr. Cvetan 
Dimov” nr. 7, objekti amë i Fidanit, ose përmes postës me shenjë “për shpalljen publike për punësim”, rr. Cvetan Dimov nr. 7, 
Çair – Shkup. 

 IPKKF "Fidani"Çair-Shkup 

Në bazë të nenit 21 dhe 22 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 5/14, 199/14, 27/16), nenit 14, 22 dhe 23
të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15 dhe 27/16), nenit 134, 135, 136, 137, 142 dhe 143 të Ligjit për mbrojtje të
fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 dhe 163/2017),
nenit 39 të Statutit të Institucionit publik komunal për fëmijë Çerdhja për fëmijë “Avionçe” – Komuna Petrovec, Petrovec ndërsa në lidhje
me Pëlqimin për mjetet e siguruara financiare nga Ministria e financave nr. 18 2383/2 të datës 22.02.2018 dhe Vendimit për nevojën për
themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar me publikim të shpalljes publike me nr. ark. 02 76/1 të datës 06.03.2018,
Drejtori i Institucionit publik komunal për fëmijë Çerdhja për fëmijë “Avionçe” – Komuna e Petrovecit, Petrovec publikon

SHPALLJE PUBLIKE
Për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar në Institucionin publik komunal për fëmijë Çerdhja për fëmijë “Avionçe” –

Komuna e Petrovecit

1. Shpallja përfshinë punësimin e 3 (tre) personave për kohë të pacaktuar edhe atë në vendet e punës në vijim:
1.1. Numri rendor 1 – vendi i punës – Edukator me shifër të vendit të punës DE 03 03 V01001 – 1 (një) realizues
1.2. Numri rendor 2 vendi i punës – Përkëdhelës me shifër të vendit të punës DE 03 03 G01 001 – 2 (dy) realizues

2. Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune (të jetë shtetas i RM, të jetë i moshës së
rritur dhe të mos i jetë shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës) duhet të përmbushin
edhe kushtet e posaçme në vijim të nevojshme për kryerje të detyrave:
2.1. për 1 (një) realizues për vendin e punës – Edukator të fëmijëve:

 të ketë të mbaruar PSP/arsim të lartë Profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar për fëmijë
të moshës parashkollore dhe pedagog i diplomuar për edukim parashkollor me 240 kredi të arritura sipas SETK, ose
arsim të mbaruar sipëror shkalla VII/1 ose arsim të mbaruar përkatës sipëror për edukatorë – arsimi (pedagogji);

 licencë valide për edukator;
 njohje të punës me kompjuterë (Internet, MS Office);
 njohje të gjuhës angleze;
 me ose pa përvojë pune.

2.2. për 2 (dy) realizues për vendin e punës – Përkëdhelës:
 të kenë të mbaruar arsimin e mesëm katërvjeçar;
 Licencë valide për përkëdhelës;
 Me ose pa përvojë pune.

3. Për vendet e lartpërmendura të punës orari javor i punës është prej ditës së hënë deri ditën e premte. Orari i plotë i punës së
punëtorit është 40 (dyzet) orë në javë, ndërsa gjatë ditës së punës është 8 (tetë) orë edhe atë me fillim prej ora 07:00 deri në ora
15:00 gjegjësisht prej ora 08:00 deri në ora 16:00.

4. Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e
përcaktuara me nenin 142 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 144/2014, 10/2015,
25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016 dhe 163/2017)

5. Neto pagesa në të holla e rrogës është:
 Për vendin e punës – Edukator: 19.581,00 denarë
 Për vendin e punës – Përkëdhelës: 14.780,00 denarë

6. Së bashku me fletëparaqitjen, ku është e obliguar që të shënohet numri rendor i vendit të punës për të cilin aplikohet, krahas
biografisë së shkurtë – CV, kandidatët janë të obliguar që të parashtrojnë edhe dëshmi përkatëse në origjinal ose kopje të vërtetuar
në noter, në pikëpamje të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme edhe atë:
 Diplomë për shkallën e mbaruar të arsimit që kërkohet për vendin e punës;
 Vërtetim për përvojën e punës (nëse ka);
 Vërtetim për njohje të aftësive kompjuterike (Internet, MS Office) – vetëm për vendin e punës me numër rendor 1;
 Vërtetim për njohje të gjuhës angleze – vetëm për vendin e punës me numër rendor 1
 Certifikatë të shtetësisë;
 Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë gjyqësore për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës
 Vërtetim mjekësor se personi është i shëndoshë psikofizikisht
 Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilin është dënuar për vepër penale për

dhunë familjare, marrje të fëmijës së mitur, moskujdese ose keqtrajtim të fëmijës së mitur ose abuzim farefisnor, për vepër
penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht të sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është
vërtetuar sjellje diskriminuese

 Të dhënat për kontakt

7. Dokumentet e kërkuara parashtrohen në zarf të mbyllur me shënim “Të mos hapet”, në adresën në vijim: Institucioni publik komunal
për fëmijë Çerdhja për fëmijë “Avionçe” – Komuna e Petrovecit Rruga 1 nr. 17, f. Petrovec Shkup, me shenjë “shpallje publike për
punësim” ose drejtpërdrejtë në Arkivin e Institucionit publik komunal për fëmijë Çerdhja për fëmijë “Avionçe” – Komuna e Petrovecit.

8. Kandidatët obligohen fletëparaqitjen ta plotësojnë të tërësi, në mënyrë të saktë dhe me të dhëna të sakta, në të kundërtën
dokumentacioni i vonuar, jo i potë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për përzgjedhje të
kandidatëve.

9. Shpallja publike zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit.
Institucioni publik komunal për fëmijë Çerdhja për fëmijë “Avionçe” – Komuna e Petrovecit, Petrovec, Shkup

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 
154/15, 5/16, 142/16 dhe 11/18) dhe Rregullores së mënyrës së zbatimit të procedurës për punësim të nëpunësve administrativë 
(„Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/18), lidhur me nenin 20-g të Ligjit të punësuarve në sektorin publik  („Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.  27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe Rregullores së elementeve të obligueshme të shpalljes 
publike të plotësimit të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për punësim, si dhe të formës, 
përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik  
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 34/15), Agjencia e Administratës publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 11/2018 
     për punësimin e  1 nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Qeverinë e Republikës së Maqedonisë – Sekretariati gjeneral “për 

vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101B01000 Këshilltar shtetëror për koordinim të punëve të Komisionit 
për resurse njerëzore dhe zhvillim të qëndrueshëm 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer shkallën 
VII/1, Shkencat juridike, Shkencat politike, Administrata publike dhe administratë  

-   më së paku 6 (gjashtë) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 2 (dy) vjet në vend pune udhëheqës në sektorin publikë, 
përkatësisht së paku 10 (dhjetë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 3 (tre) vjet në vend pune udhëheqës në sektorin 
privat  

 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij 

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht) 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 

Rroga neto: 36.859,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet 
profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 

Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të 
jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 

Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur 

në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të 
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas 

mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.  

Në bazë të nenit 14, nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
167/2015), si dhe Pëlqimi nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nr. 12-558/10 të datës 05.02.2018 SHMK Akademia e 
sportit – Shkup publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim për kohë të pacaktuar të punës për vendin e punës në vijim: 

 
1. Një (1) person për vendin e punës Mirëmbajtës të higjienës (person ndihmës-teknik)   

 
Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme për punësim në pajtim me Ligjin për marrëdhënie 

pune edhe atë: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
- Në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase  
- Të jetë i moshës së rritur  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
- Me vendim të plotfuqishëm të mos i jetë shqiptuar dënim për ndalesë për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës. 
Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: 
-Arsim të fillor/të mesëm të mbaruar (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter)  
Me ose pa përvojë pune  

 
Fillimi dhe përfundimi i orarit të punës së vendeve të lartpërmendura të punës është rregulluar me orar intern 

varësisht nga realizimi i obligimeve të punës në ndërrim të parë ose të dytë, ndërsa i njëjti do të zgjasë 40 ditë pune në 
javë.  

Pagesa bazë: 12.500,00 denarë. 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit. 
Dokumentet e nevojshme së bashku me lutjen për aplikim për vendin e punës të parashtrohen në arkivin e 

shkollës në rr. “Dimçe Mirçev” nr. 1 – Shkup ose përmes postës. 
Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 

 Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 8 ditëve pas përfundimi të paraqitjes së kandidatëve.  
       SHMK Akademia e sportit – Shkup  

              Drejtor  
Vanço Dimovski  

 

 

LAJMËRIM PËR SHPALLJE  
Për dhënie me qira të hapësirës afariste përmes ankandit publik elektronik  

 
Lajmërohen të gjithë subjektet e interesuara juridike dhe fizike (të vendit dhe të huaj) se, Fondi për 

sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, publikon Shpallje për dhënie me qira të 
hapësirës afariste, përmes ankandit publik elektronik, në pajtim me Ligjin për shitje dhe dhënie 
me qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave afariste të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 129/15, 6/16 
dhe 106/16) dhe Rregullores për mënyrën dhe kushtet për shitje dhe dhënie me qira të hapësirës afariste 
në pronësi ose shfrytëzim të përhershëm të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 197/14 dhe 176/15). 

Shpallja për dhënie me qira të hapësirës afariste është publikuar në ueb faqen e sistemit elektronik 
për shitje dhe dhënie me qira të hapësirës afariste: www.deloven-prostor.mk dhe në ueb faqen e 
Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë: www.piom.com.mk  më datë 09.03.2018 
(e premte). 

Informatat më të detajuara mund të merren në zyrat e Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të 
Maqedonisë dhe në telefonat në vijim: 3250-404, 070/360-243 (Ajredin Amzai) dhe 3250-440, 071/392-
576  (Luben Veljanoski)  

  Fondi për sigurim pensional  
dhe invalidor i Maqedonisë 

Komisoni për realizim të procedurës për ankand publik 
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Nga Qerim LITA

Javën e kaluar shpalosëm
kërkesën e banorëve shqiptar të
Jabollçishtit të Epërm e të Po-
shtëm, dërguar kryetarit të Kuven-
dit të RSM-së, Stojan Andovit, për-
mes së cilës ata shprehnin
hidhërimin dhe revoltën ndaj poli-
tikës diskriminuese të pushtetit
maqedonas, i cili diskriminim veç-
mas shprehej në arsimin fillor, për
shkak se i njëjti me decenie të tëra
zhvillohej në gjuhën joamtare,
përkatësisht maqedonase. 

Ky problem, siç do të shohim,
zgjati me muaj të tërë, për arsye
se Ministria e Arsimit, e cila asaj
kohe drejtohej nga albanofobi i
njohur maqedonas, Dimitar Dimi-
trov, i cili jo që nuk e shihte të ar-
syeshme të ndërmerr masa
urgjente për zgjidhjen e të njëjtit,
porse, i njëjti përmes “zgjidhjeve”
qesharake, në fakt tallej me kërke-
sën e banorëve të jabollçishtasve.
Sipas tij, si “zgjidhje e vetme” ndaj
problemit të shkollimit fillor në
këto dy vendbanime ishte sigurimi
i kuadrit arsimor për ciklin e ulët,
ndërsa për ciklin e lartë nxënësit
të dërgohen në SHQF “Todor Ja-
nev” në Çashkë, ku mësimi edhe
më tej do të zhvillohej në gjuhën
maqedonase. Kjo “zgjidhje” në
mënyrë kategorike u hodh poshtë
nga jabollçishtasit dhe si rrjedhojë
e vendosmërisë së tyre, Qeveria e
RSM-së u detyrua të ndërmerr
masa urgjente që ky problem të
gjej zgjidhje përfundimtare. Në
këtë numër po e shpalosim mendi-
min e Ministrisë së Arsimit, ndërsa
për rrjedhat e mëvonshme, lexue-
sit e gazetës shqiptare KOHA -
Shkup, do të informohen në num-
rin e ardhshëm.

* * *
“QEVERISË SË REPUBLIKËS SË

MAQEDONISË, SHKUP
LËNDA: Mendim
Lidhja: Numri i Juaj 23-90/233,

nga data 19. 06. 1991
Lidhur kërkesën e banorëve të

Jabollçishtit të Epërm e të Poshtëm
- Tito Veles, ndërsa në lidhje me
problemet e shkaktuara në arsi-
min fillor, Ministria për Arsim dhe

Kulturë Fizike realizoi bashkëpu-
nim me njësinë rajonale dhe me
organet e pushtetit nga Tito Vele-
si pranë së cilës arriti deri te njohu-
ritë me sa vijon:

Në lidhje me ndërprerjen e
mësimit në shkollën periferike
tetëvjeçare “Liria” në fshatin Jabol-
lçisht e Epërm, Informata e marrë
nga SHQF “Todor Janev” L. Çashkë
dhe njohuritë me të cilat disponon
njësia Rajonale e Ministrisë së Ar-
simit dhe Kulturës Fizike - Tito Ve-
les informohemi për sa më poshtë
vijon:

Në vitin shkollor 1990/91 më-
simi në shkollën periferike
tetëvjeçare “Liria” f. Jabollçisht i
Epërm filloi më datë 3 shtator 1990
ashtu sikurse edhe për të gjithë
nxënësit nga territori i komunës së
Tito Velesit.

Mësimi qe organizuar për 324
nxënësit nga klasa I-VIII edhe atë
në gjuhën shqipe, për nxënësit nga
klasa I-IV dhe në gjuhën maqedo-
nase nga klasa V-VIII. Në mësimin
klasor e cila zhvillohej në gjuhën
shqipe nga gjithsej 6 të punësuar
vetëm 1 person i plotësonte kush-
tet për arsimtar. Në mësimin lën-
dor të gjitha lëndët qenë përfshirë
profesionalisht për arsye se mësi-
min e zhvillonin kuadër arsimor,
me arsim të lartë apo superior, por
në gjuhën maqedonase. Në vitin
përkatës shkollor në këtë shkollë
nga ana e popullsisë vendore u sh-
faq rezistencë dhe kërkohej siguri-

mi i mësimit në gjuhën shqi-
pe, si dhe sigurimi i kuadrit
profesional në përgjithësi. 

Përkujtojmë se për çdo vit
shkollor hapet konkurs i rre-
gullt, mirëpo në to paraqitet
kuadër arsimor me arsim të
paformuar ose me dokumen-
te jo të plota, për çka viti
shkollor 1990/91 duhej të fil-
lonte me kuadrin ekzistues të
cilët mësimin e zhvillonin pë-
rafërsisht tetë vjet. Mirëpo,
nga ana e popullsisë vendore
u shfaq rezistenca, për fillimin
normal të vitit shkollor dhe
kërkohej me këmbëngulësi që
mësimi të zhvillohet vetëm në
gjuhën shqipe, sikurse edhe
sigurimi i kuadrit arsimor në
përgjithësi.

Vendim për ndërprerje të
mësimit në SHTP “Liria” në Ja-
bollçisht të Epërm nuk është
sjell nga ana e SHQF “Todor
Janev” L. Çashkë e as nga orga-
ni kompetent për arsim. Kjo
dëshmohet përmes doku-
mentacionit shkollor sipas së
cilit në periudhën nga data 3
korrik 1990 nga 324 nxënës të
rregullt kanë ardhur 142 ose
43,8%. Nga data 10-15 shtator
1990 kanë ardhur vetëm 41
ose 12% ditëve në vijim kanë
ardhur vetëm 7 nxënës.
Përkundër kësaj deri më datë
15 nëntor 1990 kuadri arsimor
merrte paga të rregullta mujo-
re dhe gjendej në vendin e
punës. Pra, mësimi nuk zhvil-
lohej për shkak mosardhjes së
nxënësve. Mbi bazën e Ligjit
për edukimin dhe arsimimin
parashkollor e fillor kundër
prindërve fëmijët e të cilëve
nuk e vijonin mësimin janë
dhënë padi për kundërvajtje.

Për vitin shkollor 1991/92,
është shpall konkurs për
kuadër arsimor nga klasa e I-
IV. Kjo është edhe arsyeja për
reaksionin e serishëm. Popul-
lsia vendore nga fshatrat Ja-
bollçisht i Epërm dhe i Po-
shtëm pakënaqësinë e tyre e
shprehin dhe kërcënohen sëri-
sh se nuk do të lejojnë fëmijët
e tyre ta vijojnë mësimin nëse
nuk sigurohet kuadër arsimor,
të cilët mësimin do ta zhvil-
lojnë në gjuhën shqipe edhe
atë për të gjithë nxënësit (500
sipas thënies së popullsisë
vendore). SHQF “Todor Janev”
L. Çashkë si arsye të vetme për

mosshpalljen e konkursit për
mësimin lëndor e nënvizon
vetëm numrin e nxënësve dhe
të hapësirës shkollore,
përkatësisht ndërtesa shkollo-
re posedon vetëm katër klasa.

Mbi bazën e Informatës së
nënvizuar dhe fillimit normal
të vitit 1991/92 Njësia Rajona-
le e Ministrisë për Arsim dhe
Kulturë Fizike pranë komunës
së Tito Velesit e jep këtë:

MENDIM
Në shkollën fillore

tetëvjeçare periferike “Liria” në
f. Jabollisht i Epërm mësimi në
vitin 1990/91 nuk u zhvillua për
shkak mosardhjes së nxënë-
sve. Për të gjithë prindërit, fë-
mijët e të cilëve nuk e vijonin
mësimin, sipas Ligjit për arsim
parashkollor e fillor në tetor të
vitit 1990 qenë shqiptuar padi
për kundërvajtje. Për vitin
shkollor 1991/92 nuk ekzi-
stojnë kushte që mësimi të or-
ganizohet në ndërtesën shkol-
lore për të gjithë nxënësit, për
shkak rritjes së numrit të kla-
sës së parë (2 gjenerata) dhe
në përgjithësi. Mbi bazën e
gjendjes numerike ekzistuese
zgjidhja e vetme e cila do të
siguroj përfshirjen e nxënësve
mbarë nga klasa e I-VIII është
ajo që viti shkollor nga klasa
I-IV të organizohet në ndërte-
sën shkollore f. Jabollçisht e
Epërm në 4 klasat në gjuhën
shqipe në dy ndërrime. Për
nxënësit nga klasa V-VIII mësi-
mi të organizohet në SHQF
“Todor Janev” L. Çashkë në
gjuhën maqedonase me pra-
nimin dhe vendosjen e nxënë-
sve në internatin e shkollës.
SHQF “Todor Janev” L. Çashkë
të shpall konkurs për herë të
dytë për kuadër arsimor i cili
mësimin do ta zhvilloj në
gjuhën shqipe për nxënësit
nga klasa I-IV, e nëse edhe për
herë të dytë nuk sigurohet
kuadri arsimor siç është rasti
me konkursin e parë, të shpal-
let edhe i treti. Zgjidhje tjetër
për fillimin e vitit shkollor
1991/92 nuk ekziston, përveç-
se, nëse sigurohen kushtet
materiale për zgjerimin e
ndërtesës shkollore dhe
rindërtimin e së paku dy klasa-
ve të reja.

MINISTËR, Dr. Dimitar Di-
mitrov”

DOKUMENTE EKSKLUZIVE

Tallja e ministrit Dimitrov me
kërkesën e Jabollçishtave

Popullsia vendore nga
fshatrat Jabollçisht i
Epërm dhe i Poshtëm
pakënaqësinë e tyre e
shprehin dhe
kërcënohen sërish se
nuk do të lejojnë
fëmijët e tyre ta
vijojnë mësimin nëse
nuk sigurohet kuadër
arsimor, të cilët
mësimin do ta
zhvillojnë në gjuhën
shqipe edhe atë për të
gjithë nxënësit (500
sipas thënies së
popullsisë vendore)
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Hadërgjonaj
kompleton
transferimin
te Hudersfildi
Hudersfild Taun ka kompletuar
transferimin permanent të
mbrojtësit me prejardhje nga
Kosova, Florent Hadërgjonaj.
Mbrojtësi shqiptar ka nënshk-
ruar kontratë trevjeçare me
klubin anglez, te i cili ishte i
huazuar nga Ingolstadt 04.
Hadërgjonaj me paraqitjet e
mira ka bindur klubin që ta
transferojë atë derisa me-
naxheri i Hudersfildit, David
Vagner ka thënë se mbrojtësi i
krahut të djathtë ka filluar të
shfaqë potencialin e tij. “E di-
nim se Flo do të ofronte rivalitet
për pozitën e mbrojtësit të
djathtë dhe mendoj se në sh-
tatë muajt e parë ka treguar se
përse është i vlerësuar në Gjer-
mani”, ka thënë Vagner. “Siç pri-
snim, karakteristikat e tij janë
përshtatur me stilin tonë dhe
forma e tij është përmirësuar
ndeshje pas ndeshje. Ai është
djalë i mirë dhe është përshta-
tur mirë edhe në dhomën e zh-
veshjeve”, deklaroi Vangner. 
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Besart Ibrahimi shënoi një hat-
trik në sfidën mes Shkëndijës dhe
Vardarit, e cila u zhvillua të
mërkurën në Tetovë, ndërsa asistoi
edhe në golin e të katërt, për të vu-
losur fitoren 4-0 dhe kualifikimin e
kuqezinjve për në gjysmëfinalet e
Kupës. Numri 7 i tetovarëve u sh-
preh mjaft i lumtur për golat, por
veçanërisht edhe për kualifikimin.
"Pjesën e parë e patëm më të vësh-
tirë, pasi krijuam raste, por nuk ar-
ritëm të shënojmë, ndërsa në pje-
sën e dytë gjetëm golat dhe çdo gjë
u bë më e lehtë. Jam shumë i lumtur

që u kualifikuam dhe për 3 golat e
shënuar", u shpreh Ibraimi, i cili
thotë se goli i dytë ishte më i buku-
ri. "Po, edhe unë mendoj se ishte më
i bukur se dy të tjerët, por rëndësi ka
që fituam. Tani kemi eliminuar Var-
darin nga Kupa, por edhe nga kam-
pionati, pasi jemi 14 pikë para dhe
duhet të vijojmë me këtë ritëm, për
të fituar edhe titullin, edhe Kupën",
shtoi më tej goleadori i Shkëndijës.
Këtë hat-trik, Ibraimi ua kushtoi
mësuesve dhe babait të tij, i cili
është gjithashtu mësues. "Normali-
sht, pasi babanë e kam mësues dhe

i uroj festën e 7 marsit, atij dhe
gjithë arsimtarëve të tjerë", përfun-
doi Ibraimi. 

Në anën tjetër, kualifikimi në
gjysmëfinale të Kupës ka lënë të kë-
naqur edhe teknikun kuqezi, Qatip
Osmani, posaçërisht pasi futbolli-
stët e tij pas kampionatit, nxorën
Vardarin nga gara për trofe edhe në
Kupë. Osmani suksesin bën ftesë që
skuadra të vazhdojë me këtë rritëm,
për të luajtur me stil gjithë ndeshjet
deri në fund të sezonit. "Në anën
psikologjike ndikoi situatë e krijuar
para loje. Në pjesën e parë nuk ar-

ritëm të shënojmë, megjithatë në
pjesën e dytë lojtarët e bënë lojën
që po e bëjnë në kampionat dhe
mendoj se me plot meritë jemi në
gjysmëfinale", shprehet Osmani. Ai
mendon se plasmani në Kupë dhe
14 pikët epërsi në kampionat i ja-
pin skuadrës një stabilitet. "Siguri-
sht se diferenca prej 14 pikëve të jep
një lehtësi si dhe kualifikimi në gjy-
smëfinale kundër një ekipi siç është
Vardari, na jep në klub një stabilitet.
Ne këtë epërsi duhet ta shfrytë-
zojmë dhe të mos ndalemi me kaq",
përfundoi trajneri i Shkëndijës.

IBRAIMI I LUMTUR ME HAT-TRIKUN DHE
PLASMANIN NË GJYSMËFINALE

Duhet të
vijojmë 
me këtë 
ritëm
"Tani kemi eliminuar Vardarin nga Kupa, por edhe nga kampionati, pasi jemi 14 pikë para dhe
duhet të vijojmë me këtë ritëm, për të fituar edhe titullin, edhe Kupën", pohon Ibraimi

Shkup, 8 mars - Enis Bardhi pas transfe-
rimit te Levante nga Ujpeshti, e nisi
shumë mirë paraqitjen e tij në kam-
pionatin spanjoll. Por, më pas futbolli-
sti shkupjan u dërgua në bankën re-
zerve. Ndërkohë, pas shkarkimit të
trajnerit Munjiz, pritet që statuti i tij të
ndryshojë, derisa për mediat spanjol-
le, Bardhi ka folur për problemet me të
cilat është ballafaquar kohëve të fun-
dit. "Në ndeshjet e fundit kemi hyrë në
një krizë, ndërsa trajneri vendosi që të
mos më inkuadrojë në lojë. Luajta 40
minuta ndaj La Korunjës dhe mendoj
se luajta mirë, por pastaj përsëri nuk
më inkuadronte në lojë. Është e qartë
se ai mendonte se po sjell vendimin e
duhur, unë nuk reagoja dhe në asnjë
moment nuk bëja asnjë lloj problemi.
Njerëzit në rrugë më pyesnin se pse
nuk po luaj, nuk dija se çfarë t'ju them.
Dua të luaj në çdo ndeshje, të shënoj
gola, por kjo gjithmonë nuk mund të
ndodh. E vërteta është se nuk e di ar-
syen se pse trajneri asnjëherë nuk bise-

donte me mua. Mendoja se minutat e
mia do të vijnë, por ajo nuk ndodhi",
theksoi Bardhi. Ai është optimist se
skuadra e tij do të tejkalon këtë krizë të
rezultateve. "Situata është e keqe, por
jam i bindur - e them këtë me muaj, se
Levante është shumë më e mirë se La
Korunja, Las Palmas dhe skuadrave tje-
ra që janë në 'luftë' për mbijetesë. Kemi
hyrë në një seri të disfatave dhe proble-
mi u shndërrua në psikologjikisht dhe
kjo e ka goditur gjithë skuadrën. Po
punojmë gjatë gjithë javës, dalim në
fushë dhe humbim, kjo po na përsëri-
tet disa herë dhe kemi hyrë në një pe-
riudhë të krizës. Na nevojitet një fito-
re për të na u rikthyer vetëbesimi, më
pas gjithçka do të kthehet në normale",
është i bindur shkupjani. Ndryshe, traj-
neri i ri Pako Llopez shumë seriozisht
mbështetet në shërbimet e futbollistit
shqiptar, me të cilin ka pasur një bi-
sedë disa ditë pas emërimit të tij. "Kam
biseduar me trajnerin, është e qartë se
ai beson te unë, diçka që mua më kë-

naq sepse dëshira ime gjithmonë ka
qenë që ti ndihmoj skuadrës. Pa marr
parasysh se në cilën pozitë do të më
vendos të luaj, pasi realisht mund të
luaj në katër pozitat, unë jam i gat-
shëm të jap 100 për qindëshin", për-
fundoi deklaratën e tij për mediat
spanjolle, Enis Bardhi. Ndërkohë, nde-
shjen e ardhshme skuadra e Levantes
do ta zhvillojë të shtunën në cilësinë e
mysafirit kundër skuadrës së Getafe. 

Ajeti, mbrojtësi më i
mirë në Serie A
Arlind Ajeti ka statistika të jashtëzakonshme si përket
ndeshjeve të zhvilluar në shtëpi këtë edicion. Mbrojtësi
i Kombëtares shqiptare nuk po luan shumë në ndeshjet
e fundit për Krotonen në Serie A, por, ai ka statistika
shumë të mira në ndeshjet e luajtura në shtëpi. Ajeti
është mbrojtësi më i mirë i Serisë A për ndeshjen në shtë-
pi, duke lënë pas emra si Skriniar, Benatia dhe të tjerët. Ai
në ndeshjet e fundit po luan edhe si mesfushor defensivë,
ku është përshtatur shumë shpejtë. 

ENIS BARDHI FLET PËR MEDIAT SPANJOLLE

Trajneri i ri beson te unë
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Urgjentisht shitet shtëpi në rr. Pere Toshev nr. 30 - Xhon Kenedi, Shkup  me sipërfaqe
prej 140 m2 oborr dhe 116m2 objekt banimi. Kontakt telefoni 072/643 093

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

KOMUNA E ÇUÇER-SANDEVËS 
Kryetari i Komunës së Çuçer-Sandevës 

 
Në bazë të nenit 24 alineja 4 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik (G. zyrtare e RM nr. 

51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 199/14, 44/15, 139/15, 31/16 dhe 163/16) dhe 
nenin 3 nga Rregullorja për pjesëmarrjen publike gjatë përgatitjes së rregullores dhe akteve të tjera, si 
dhe planeve dhe programit  nga lëmija e ambientit jetësor (G. zytrare e RM nr. 147/08 dhe 45/11), 
Kryetari i Komunës së Çuçer-Sandevës, lajmëron: 
 

NJOFTIM 
Njoftohen qytetarët dhe personat juridik nga Komuna e Çuçer-Sandevës që Kryetari i Komunës 

Çuçer-Sandevës se ka sjellë vendim për organizimin e: 
1. Prezantimi publik dhe anketa publike e Dokumentacionin e planit lokal urbanistik për ndërtim të 

objektit me destinim G4 – Depo me hapësirë ekspozuese në PK. 3390/1, KK. Glluvo Brazda, 
Komuna e Çuçer-Sandevës.  
 Prezantimi publik i DPLU  do të realizohet në datën 14.03.2018 vj. (e mërkurë) me fillim në orën 
12:00, në sallën e madhe të Komunës së Çuçer-Sandevës.   

2. Anketa publike i DPLU do të zgjatë 5 ditë pune nga dita e shpalljes publike në gazetë.   
Atari për të cilën do të organizohet anketa publike dhe prezantimi publik  për DPLU për ndërtim të 

objektit me destinim G4 – Depo me hapësirë ekspozuese në PK. 3390/1, KK. Glluvo Brazda, Komuna e 
Çuçer-Sandevës ndodhet në pjesën jugore të KK. Glluvo Brazda dhe ligjërisht i takon Komunës së 
Çuçer-Sandevës, me sipërfaqe të atarit prej 2827 m². 

Dokumentacioni do të jetë i ekspozuar në hapësirat e Komunës së Çuçer-Sandevës në fshatin 
Kuçevishte. Qytetarët e interesuar dhe personat juridik në afatin e përcaktuar mundet që vërejtjet, 
mendimet dhe propozimet mund ti dërgojnë nëpërmjet postës ose arkivit të komunës, çdo ditë pune prej 
orës 09:00 deri 16:00. 

KOMUNA E ÇUÇER-SANDEVËS 
    KRYETARI  

Jovan Pejkovski 

Në pajtim me nenin 19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve shkollore,Komisioni për 
mbledhjen e ofertave për  realizimin e ekskursionit të nxënësve të SHMK ,,Niko Nestor,,-Strugë publikon 
këtë 
 

SH P A LL J E 
Për mbledhjen e ofertave për realizimin e ekskursionit të nxënësve të SHMK ,,Niko Nestor,,-Strugë, 

për vitin shkollor 2017/2018 
Kërkues i ofertave: SHMK ,,Niko Nestor,,-Strugë 
Ofrues i ofertave :Secili person juridik dhe fizik i  cili është regjistruar për ushtrimin e veprimtarisë në pajtim 
me lëndën e cila është publikuar. 
Lënda: organizimi i ekskursionit për nxënësit në pajtim me Programin e shkollës. 
Destinacioni : 

1. Strugë-Budapest-Pragë-Drezden-Pragë-Vjenë-Strugë,6 (gjashtë) ditë,3(tre) net prej të cilave 1(një) 
natë në Budapest  dhe 2(dy) net në Praga në hotel me 3*,mbi bazën e gjysë. 

2. Ofruesit që janë të interesuar të marrin pjesë në procedurën me kërkesë për mbledhje të 
ofertave,informacion më të detajuar për objektin e kërkesës,kriteret minimale dhe provat për 
përcaktimin e aftësisë,kërkesat teknike dhe financiare, kriteret për zgjedhjen e ofertës më të volitshme 
si dhe mënyrën për dorëzimin e ofertës mund ta marrin bashkë me dokumentacionin plotësues i cili  
mund të merret çdo ditë pune prej orës 08:00 deri më 15:00 tek shërbimi administrative  të SHMK 
,,Niko Nestor,,-Strugë në rrugën ,,Brigada Proletare,,nr. 49-Strugë 

 Tërheqja e dokumentacionit shtesë për këtë Shpallje është kusht për marrjen pjesë në procedurën 
për zgjedhje të ofruesit për realizimin e ekskursionit shkollor. 
 Ekskursionet do të realizohen vetëm nëse paraqitet numër i mjaftueshëm i nxënësve të interesuar. 
 Ofertat me dokumentacion jo komplet nuk do të shqyrtohen. 
 Hapja e ofertave do të bëhet pa prezencën e ofertuesve. 
 Ofertat bashkë me dokumentacionin përkatës të dorëzohen pranë Komisionit për mbledhjen e 
ofertave,në shërbimin administrativ ose me anë të postës  në adresën:SHMK ,,Niko Nestor,,-Strugë,rr.,,Brigada 
Proletare,,nr. 49-Strugë 
Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune me ditën e publikimit. 
Ofertat e dorëzuara brenda afatit të paraparë duhet të dërgohen në arkivin e shkollës çdo ofertë e dërguar pas 
afatit të paraparë do të konsiderohet si e vonuar dhe si e tillë nuk do të jetë lëndë e shqyrtimeve të ofertave. 

SHMK ,,Niko Nestor,,-Strugë 
Rr. ,,Brigadat proletare,,nr. 49 

Strugë

THIRRJE PËR PARASHTRIM TË OFERTAVE NR. 0805 01/2018
Për furnizim të portalit qendror për të dhënat publike

Qendra për menaxhim me ndryshime në Shkup, në kuadër të projektit “Mbështetje të
procesit të reformave në administratën publike”, të financiar nga Ambasada britanike
në Shkup, publikon thirrje për furnizim të portalit qendror për të dhënat publike për
nevojat e Ministrisë për shoqëri informatike dhe administratë.

Ofertat parashtrohen në formë me shkrim në lokalet e Qendrës për menaxhim me
ndryshimet, rr. Rajko Zhinzifov” nr. 44/1, Shkup. Afati përfundimtar për parashtrimin e
ofertave është 29.03.2018, ora 12.

Më shumë informata për thirrjen mund të gjeni në ueb lokacionin e Qendrës për
menaxhim me ndryshimet: http://cup.org.mk/.
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 
MINISTRIA E EKONOMISË 

 
Në pajtim me Programin për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2018  („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 17/2018), Ministria e Ekonomisë shpall: 

THIRRJE PUBLIKE 
për subvencionim të zejtarëve 

 
1. Lëndë e thirrjes publike është subvencionimi i zejtarëve dhe kryerësve së veprimtarisë  zejtare, shtetas 
të Republikës së Maqedonisë nëpërmjet kofinansimit deri më 70% nga  shpenzimet e dëshmuara, por jo më 
shumë se 150.000 denarë, të bëra për këto qëllime: 
 -  Furnizim të pajisjeve dhe veglave; 
 -  Rregullim  dhe përmirësim të hapësirës afariste; 
 -  Përpunim i identitetit vizual të produktit/shërbimit (ueb faqe, dizajnim të logotip, material                    
promovues); 
 -  Dizajn të produktit; 
 -  Kompensim të shpenzimeve për marrjen e titullit të Mjeshtërit; 
 -  Aftësim profesional të zejtarëve. 
Në pajtim me Programin për konkurrencë, inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2018  („Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 17/2018).  pjesa II,  A.  Përkrahja dhe zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe 
të mesme, Masa 1. Përkrahja e zejtarisë në R. Maqedonisë, 1.1. Subvencionim të shpenzimeve të zejtarëve 
dhe kryerësve të veprimtarisë zejtare, janë aprovuar mjete  në vlerë prej 2.200.000,00 denarë. 
Mjetet nga subvencionet  nuk janë të dedikuara për këto shpenzime: 

- Shpenzime të cilat më parë janë kofinansuar nëpërmjet masave nga Programin për konkurrencë, 
inovacion dhe sipërmarrësi për vitin 2017 dhe 2018 

- Furnizim me material shpenzues, mallra tregtarë dhe makina; 
 Shuma e paguar për TVSH për qëllimet/shpenzimet për të cilat kërkohet kofinansim, pa  marrë 

parasysh nëse aplikuesi është pagues i TVSH ose jo; 
- Doganë për qëllimet/shpezimet për të cilat kërkohet kofinansimi; 
- Dallimet në kurs; 
- Qiraja për hapësirën për punë dhe të ngjashme. 

Për kofinasim pranohen shpenzimet e dëshmuara për qëllimet e parapara të realizuara gjatë vitit 2017 dhe 
2018. 
Në rast se kërkuesi i cili aplikon për kofinansim të shpenzimeve në bazë të kësaj mase ndërpret ushtrimin e 
veprimtarisë para skadimit të një viti nga data e marrjes së mjeteve (përveç në rast të vdekjes ose paaftësisë 
së përhershme), në atë rast themeluesi i firmës/zejtari ka obligim të kthen 80% prej mjeteve financiare të 
ndara në bazë të qëllimeve të parapara në periudhë prej 12 muajve. 
Pas skadimit të një viti nga data e marrjes së mjeteve Ministria e Ekonomisë nëpërmjet Regjistrit Qendror 
të Republikës së Maqedonisë ose nëpërmjet Odave të zejtarëve do të kontrollojë nëse kërkuesit të cilët 
kanë qenë të subvencionuar në vitin 2018 janë ende aktiv. Në rast se vërtetohet se kërkuesit kanë ndërprerë 
me kryerjen e veprimtarisë, Ministria e Ekonomisë do të inicon procedurë për kthyerje të mjeteve. 
2. Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë zejtarë dhe kryerës të veprimtarisë zejtare të 
cilët: 

 Kanë seli afariste në RM; 
 Kanë të paguara obligimet ndaj shetit dhe të punësuarve; 
 Kanë filluar me punë më së paku 1 (një) muaj para shpalljes së thirrjes publike (regjistrim në 

Regjistrin e zejtarëve ose regjistrim në Regjistrin tregtar). 
3. Dokumentet e nevojshme për paraqitje: 
 Formular të plotësuar „Kërkesë – SZ 2018” (mund të merret nga arkivi ose nga ueb faqja e Ministrisë së 
Ekonomisë www.economy.gov.mk); 

 Formulari i plotësuar „Deklaratë - Ndihmë shtetërore 2018“, e vërtetuar te noteri (Deklarata 
nga kërkuesi për ndarjen e ndihmës shtetërore, mund të merret nga arkiva ose ueb faqja e 
Ministrisë së Ekonomisë  www.economy.gov.mk); 

 Formulari i plotësuar „Deklaratë – 2018“, e vërtetuar te noteri (mund të meret nga arkivi ose 
nga ueb faqja e Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk); 

 Aktvendim për regjistrim në Regjistrin e zejtarëve ose vërtetim/leje nga Evidenca e kryerësve të 
veprimtarisë zejtare; 

 Gjendje rrjedhëse nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, jo më e vjetër se 2 (dy) 
muaj; 

 Vërtetim për tatime dhe kontribute të paguara e lëshuar nga Drejtoria e të Hyrave Publike e 
Republikës së Maqedonisë, jo më i vjetër  se 2 (dy) muaj; 

 Faturë/a  për shpenzimet e realizuara për qëllimet e parapara;  
 Certifikatë nga banka depozituese ose SWIFT në të cilin shihet që aplikuesi  në tërësi i ka shlyer 

detyrimet për shpenzimet e realizuara nga faturat e dorëzuara; 
 Fletëpagese në vlerë prej 250,00 denarë (Qëllimi i pagesës: Pagesë për taksa administrative, 

Emërtimi dhe selia e pranuesit: Të ardhura të organeve të drejtorisë, Banka e pranuesit: Banka 
Popullore e Republikës së Maqedonisë, Llogaria Trezore:100000000063095, Llogaria: 840 ___ 
(në varësi të komunës) 06116, Kodin e të ardhurave dhe programi: 725930 00) dhe 

  Fletëpagesë në vlerë prej 50,00 denarë (Qëllimi i pagesës: Pagesë për taksa administrative, 
Emërtimi dhe selia e pranuesit: Llogaria trezore, Banka e pranuesit: Banka Popullore e 
Republikës së Maqedonisë, Llogaria Trezore:100000000063095, Llogaria: 840 ___ (në varësi të 
komunës) 03161, Kodin e të ardhurave dhe programi: 722313 00. 

 
Dokumentacioni i lartpërmendur dorëzohet në origjinal ose kopje. 
Nëse dokumentacioni dorëzohet kopje, besueshmërinë e dokumentacionit aplikuesi i kërkesës e vërteton 
duke nënshkruar dhe vulosur secilën faqe të kërkesës.  
Kërkesat për subvencionim i shqyrton Komisioni i formuar nga Ministri i Ekonomisë. 
Zgjedhja e aplikuesve të cilët i plotësojnë kushtet të parapara me Thirrjen publike do të bëhet në bazë të 
parimit „I pari vjen i pari shërbehet”, respektivisht sipas dorëzimit të aplikacionit, deri në harxhimin e 
mjeteve në dispozicion. 
Në rast se kërkesa e dorëzuar është jokomplete, Komisioni do të drejtohet me shkrim deri te aplikuesi dhe 
do të caktojë afat për plotësim të Kërkesës për subvencionim. 
Me qëllim të ruajtjes së principit „I pari vjen i pari shërbehet”, për Kërkesat me dokumentacion 
jokomplet, si datë të dorëzimit të Kërkesës do të llogaritet data e plotësimit të fundit të Kërkesës, 
përkatësisht data kur Kërkesa për subvencionim do të jetë plotësisht e kompletuar. 
Një aplikues mund të shfrytëzojë subvencione vetëm një herë në këtë thirrje publike. 
Pas harxhimit të mjeteve në dispozicion Ministria e Ekonomisë do të shpallë Njoftim në 
www.ecoomy.gov.mk dhe në www.konkurentnost.mk . 
Thirrja publike është shpallur në web faqen e Ministrisë së Ekonomisë www.ecoomy.gov.mk dhe në 
www.konkurentnost.mk 
Kërkesat me dokumentacion të kompletuar dorëzohen në Arkivin e Ministrisë së Ekonomisë, rr. „Jurij 
Gagarin” nr. 15, Shkup, deri më 31.08.2018. 
Kont. tel: (02) 3093 525; 3093 501; 3093 445  www.economy.gov.mk.  

Në bazë të nenit 28 të Statutit të Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 187/2015, 94/16 dhe 158/16) dhe nenit 2 të Rregullores për kushtet, 
mënyrën dhe procedurën për shitje të materialit të nxjerrë shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtrati i lumit të Shoqërisë 
aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup përmes ankandit publik me gojë nr. 
0202-3572 të datës 30.09.2016, Drejtori i kryesor dhe ekzekutiv i Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së 
Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup publikon: 
 

THIRRJE PUBLIKE  
Për shitje të materialit shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtretërit e lumit  

 
 Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup bën shitjen e 

materialit tepricë shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtrati i Lumit Vardar aksi Merata KK Viniçani dhe KK Ullanci në 
pajtim me Pëlqimin e Ekonomisë së ujërave për rregullim të një pjese të shtrati i lumit të Lumit Vardar aksi Merata KK 
Viniçani dhe KK Ullanci nr. 11-8290/2 të dhënë nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor. 

 
Çmimi fillestar i materialit tepricë shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtrati i lumit është 52,  denarë plus 7 % 

kompensim për ujërat plus 18 % TVSH, ndërsa sasia nuk guxon të kalojë më shumë se 181.705 m3. 
Ngarkimi i materialit të lumit bie në barrë të blerësit. 
Shpallja zgjatë 3 (tri) ditë nga dita e publikimit. 
Ofertat duhet të jenë në zarf të mbyllur me shenjë “OFERTË – MOS HAP”, për Komisionin për realizim të procedurës 

së ankandit publik, pa adresë, vulë dhe shenja të tjera në të.  
Oferta duhet të përmbajë: emrin dhe selinë e firmës, numër tatimor, personi përgjegjës, kontakt telefon, llogari dhe bankë 

deponuse, me theksim të saktë shumës së ofruar në ofertë të mbyllur.  
 
Së bashku me ofertën parashtrohen dokumentet në vijim për dëshmim të: 

 
1. Gjendjes personale: 
- Deklaratë të operatorit ekonomik se në pesë vitet e fundit nuk i është shqiptuar vendim i plotfuqishëm për pjesëmarrje 

në organizatë kriminale, korrupsion, mashtrim ose larje parash, 
- Vërtetim se nuk i është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent,  
- Vërtetim se nuk i është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent, 
- Vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të realizuara penale të subjekteve juridike se nuk i është shqiptuar dënim 

i rendit të dytë ndalesë për pjesëmarrje në procedurë për thirrje publike, ndarje të marrëveshjes për furnizim publik 
dhe marrëveshje për partneritet publik privat, 

- Vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të realizuara penale të subjekteve juridike se nuk i është shqiptuar dënim 
i rendit të dytë ndalesë e përkohshme ose e përhershme për kryerje të veprimtarive të veçanta, 

- Vërtetim se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës, gjegjësisht ndalesë të përkohshme për kryerje të veprimtarisë së veçantë  

- Vërtetim për tatime të paguara. 
 
2. Aftësi për kryerje të veprimtarisë profesionale: 
- Dokument për veprimtari të regjistruar – si dëshmi se është i regjistruar si subjekt fizik ose juridik, 
  

Dokumentet e kërkuara nuk guxojnë të jenë më të vjetra se 6 (gjashtë) muaj, ndërsa parashtrohen në origjinal ose kopje 
të vërtetuar nga ofertuesi. 

Së bashku me ofertën duhet të parashtrohet dëshmi për depozitë të paguar në shumë prej 600.000,  denarë. Ofertuesve 
që nuk janë të zgjedhur u kthehet depozita e paguar, në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit. 

Depozita duhet të paguhet në llogarinë me numër 200002947890520 deponent Stopanska Banka SHA Shkup. 
Hapjen e ofertave do ta realizojë Komisioni për realizim të procedurës për ankand publik, emëruar nga Drejtori i 

përgjithshëm ekzekutiv i Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup 
më datë 12.03.2018 në ora 11.00 në lokalet e SHA  Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, 
Shkup në rr. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 10a Shkup. 

Shitja e materialit shkarkues bëhet përmes ankandit publik me gojë. 
Procedura për ankandin publik realizohet në tri faza: 
Faza e parë – përcaktimi i kandidatëve që përmbushin kushtet për pjesëmarrje në ankand  
Faza e dytë – identifikim të regjistrimit të pjesëmarrësve  
Faza e tretë – ankandi publik  
Në ankandin publik mund të merr pjesë vetëm personi përgjegjës i ofertuesit ose personi i autorizuar nga ai. 

Pas zgjedhjes së realizuar, SHA  Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup do të 
lidhë marrëveshje me ofertuesin më të volitshëm të zgjedhur për rregullim të të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella, që 
është i obliguar që të parashtrojë garanci bankare në shumë prej 10% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes. 

Informacione më të detajuara mund të merren në numrin e telefonit 078-440-515 – Andrea Najdenovski.                . 

Në bazë të nenit 28 të Statutit të Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 187/2015, 94/16 dhe 158/16) dhe nenit 2 të Rregullores për kushtet, 
mënyrën dhe procedurën për shitje të materialit të nxjerrë shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtrati i lumit të Shoqërisë 
aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup përmes ankandit publik me gojë nr. 
0202-3572 të datës 30.09.2016, Drejtori i kryesor dhe ekzekutiv i Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së 
Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup publikon: 
 

THIRRJE PUBLIKE  
Për shitje të materialit shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtretërit e lumit  

 
 Shoqëria aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë në pronësi të shtetit, Shkup bën shitjen e 

materialit tepricë shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtrati i Lumit Vardar aksi Mushanci 1 ne gjatësi prej 988.43 m, 
komuna e Negotinës në pajtim me Lejen për nxjerrje të rërës, zhavorrit dhe gurit nga shtretërit dhe brigjet e trupave 
sipërfaqësor ujor UP1 nr. 11/5-1746/17 të datës 08.03.2018 të dhënë nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit 
Hapësinor. 

 
Çmimi fillestar i materialit tepricë shkarkues – rërë, zhavorr dhe gurë nga shtrati i lumit është 30,  denarë plus 7 % 

kompensim për ujërat plus 18 % TVSH, ndërsa sasia nuk guxon të kalojë më shumë se 151.777,22 m3. 
Ngarkimi i materialit të lumit bie në barrë të blerësit. 
Shpallja zgjatë 3 (tri) ditë nga dita e publikimit. 
Ofertat duhet të jenë në zarf të mbyllur me shenjë “OFERTË – MOS HAP”, për Komisionin për realizim të procedurës 

së ankandit publik, pa adresë, vulë dhe shenja të tjera në të.  
Oferta duhet të përmbajë: emrin dhe selinë e firmës, numër tatimor, personi përgjegjës, kontakt telefon, llogari dhe bankë 

deponuse, me theksim të saktë shumës së ofruar në ofertë të mbyllur.  
 
Së bashku me ofertën parashtrohen dokumentet në vijim për dëshmim të: 

 
1. Gjendjes personale: 
- Deklaratë të operatorit ekonomik se në pesë vitet e fundit nuk i është shqiptuar vendim i plotfuqishëm për pjesëmarrje 

në organizatë kriminale, korrupsion, mashtrim ose larje parash, 
- Vërtetim se nuk i është hapur procedurë për falimentim nga organi kompetent,  
- Vërtetim se nuk i është hapur procedurë për likuidim nga organi kompetent, 
- Vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të realizuara penale të subjekteve juridike se nuk i është shqiptuar dënim 

i rendit të dytë ndalesë për pjesëmarrje në procedurë për thirrje publike, ndarje të marrëveshjes për furnizim publik 
dhe marrëveshje për partneritet publik privat, 

- Vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të realizuara penale të subjekteve juridike se nuk i është shqiptuar dënim 
i rendit të dytë ndalesë e përkohshme ose e përhershme për kryerje të veprimtarive të veçanta, 

- Vërtetim se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës, gjegjësisht ndalesë të përkohshme për kryerje të veprimtarisë së veçantë  

- Vërtetim për tatime të paguara. 
 
2. Aftësi për kryerje të veprimtarisë profesionale: 
- Dokument për veprimtari të regjistruar – si dëshmi se është i regjistruar si subjekt fizik ose juridik, 
  

Dokumentet e kërkuara nuk guxojnë të jenë më të vjetra se 6 (gjashtë) muaj, ndërsa parashtrohen në origjinal ose kopje 
të vërtetuar nga ofertuesi. 

Së bashku me ofertën duhet të parashtrohet dëshmi për depozitë të paguar në shumë prej 600.000,  denarë. Ofertuesve 
që nuk janë të zgjedhur u kthehet depozita e paguar, në afat prej 15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit. 

Depozita duhet të paguhet në llogarinë me numër 200002947890520 deponent Stopanska Banka SHA Shkup. 
Hapjen e ofertave do ta realizojë Komisioni për realizim të procedurës për ankand publik, emëruar nga Drejtori i 

përgjithshëm ekzekutiv i Shoqërisë aksionare Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup 
më datë 12.03.2018 në ora 10.00 në lokalet e SHA  Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, 
Shkup në rr. “3-ta Makedonska Brigada” nr. 10a Shkup. 

Shitja e materialit shkarkues bëhet përmes ankandit publik me gojë. 
Procedura për ankandin publik realizohet në tri faza: 
Faza e parë – përcaktimi i kandidatëve që përmbushin kushtet për pjesëmarrje në ankand  
Faza e dytë – identifikim të regjistrimit të pjesëmarrësve  
Faza e tretë – ankandi publik  
Në ankandin publik mund të merr pjesë vetëm personi përgjegjës i ofertuesit ose personi i autorizuar nga ai. 

Pas zgjedhjes së realizuar, SHA  Ekonomia e ujërave të Republikës së Maqedonisë, në pronësi të shtetit, Shkup do të 
lidhë marrëveshje me ofertuesin më të volitshëm të zgjedhur për rregullim të të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella, që 
është i obliguar që të parashtrojë garanci bankare në shumë prej 10% të vlerës së përgjithshme të marrëveshjes. 

Informacione më të detajuara mund të merren në numrin e telefonit 078-440-515 – Andrea Najdenovski.                . 
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J
uventusi ka bërë mrekullinë
në "Ëembley" teksa ka mpo-
shtur Totenhemin me rezul-
tatin 2-1 me një përmbysje
që do të mbahet mend

gjatë. Megjithëse ishin vendasit ata
që shënuan të parët, vizitorëve u
kanë mjaftuar vetëm tre minuta për
të përmbysur gjithçka në mënyrën
më tipike të mundshme me vetëm
dy goditje në kuadrat. Ndryshe,
Gjorgjo Kielini tha se përvoja e bëri
ndryshimin mes Juventusit dhe To-
tenhemit. “Ishte një ndeshje e vë-
shtirë, por ndeshja që prisnim të
luanim. Në fund të pjesës së parë,
pavarësisht vështirësive të shumta
që kemi pasur, e kemi ditur se do të
krijonim raste”, tha Kielini për "Me-
diaset Premium". “Ne bëmë punë të
mirë, fati është në anën e atyre që
guxojnë, kështu që ne fituam. Ishim
një ekip që nga fillimi dhe në fund e
merituam fituam. Totenhem kishte
mundësitë e tyre dhe është një ekip

i shkëlqyer. Ndonjëherë ju nevojitet
vetëm ajo shkëndijë, por përvoja
jonë erdhi në shprehje dhe kemi
bërë maksimumin në këto rretha-
na. Nga viti në vit, ju mësoni, ju rri-
teni, por duke pasur parasysh cilë-
sinë në dispozicion, ne duhet të
luajmë më mirë. Ne jemi të vetë-
dijshëm për këtë dhe flasim rreth
saj, sepse nuk jemi të verbër”, tha
ndër të tjerash mbrojtësi italian.
Theksojmë se Juve është ekipi i

katërt që kualifikohet në çerekfina-
le pas Real Madridit, Liverpulit dhe
Mançester Sitit. Kur jemi te Siti, ata
u kualifikuan për në çerekfinalet e
"Champions League" pasi kanë eli-
minuar Bazelin me rezultatin e
përgjithshëm 5-2. Pavarësisht nga
humbja 2-1, në mbrëmjen e
“Etihad”, të besuarit e Guardiolas
vazhdojnë më tej në saj të fitores
4-0 në ndeshjen e parë të luajtur
në Zvicër.

LIGA E KAMPIONËVE, JUVE ME PËRMBYSJE
PLASOHET NË GJYSMËFINALE

SPORT
Koha, e premte 9 mars, 2018 

"Ne bëmë punë të mirë,
fati është në anën e
atyre që guxojnë,
kështu që ne fituam.
Ishim një ekip që nga
fillimi dhe në fund e
merituam fituam.
Totenhem kishte
mundësitë e tyre dhe
është një ekip i
shkëlqyer. Ndonjëherë
ju nevojitet vetëm ajo
shkëndijë, por përvoja
jonë erdhi në shprehje
dhe kemi bërë
maksimumin në këto
rrethana", thotë Kielini

Çunat dhe klubi meritojnë
komplimente për atë që
kanë bërë vitet e fundit. Kjo
ishte një fitore prestigji në
një stadium si 'Wembley'.
Pritëm për momentin e
duhur, treguam durim dhe
fituam ndeshjen. Duke parë
të dyja ndeshjet në total,
mendoj se e merituam
kualifikimin. Vuajtëm
pjesën e parë, sepse po
humbnim shumë duele dhe
topin. Pas pushimit, skuadra
ishte më e balancuar dhe
kompakte. Djemtë arritën
diçka të madhe sonte. 

Masimiliano Alegri 

Në më pak se tre minuta, ne
pësuam dy gola. Dy gabime
të mëdha dhe kjo është
arsyeja pse jemi jashtë
Çampionsit. Në të njëjtën
kohë, në të dyja ndeshjet,
kemi merituar më shumë
dhe kemi qenë ekipi më i
mirë. Por, në futboll duhet të
shënoni gola më shumë se
kundërshtari. Për këtë arsye
ne jemi jashtë. Natyrisht,
jemi shumë të zhgënjyer, por
kjo është pjesë e rritjes sonë.
Ne krijuam shumë shanse.
Nëse krahasoni statistikat,
është e qartë se Tottenham
ka merituar shumë më tepër.
Juventusi ka cilësi dhe, nëse
gabon përballë tyre, mund të
të shënojë kurdo. Jam i
zhgënjyer për lojtarët dhe
tifozët tanë, por ky ishte një
mësim për të ardhmen 

Maurisio Pokettino 

Jam krenar me bashkëlojtarët e mi dhe jam krenar me
tifozët. Më vjen shumë keq për mbështetësit tanë, sepse ata
kanë pritur më shumë. Kjo dhemb, por i tillë është futbolli
dhe duhet të nisim nga e para. Ndihem i dëshpëruar, kishim
raste për të shënuar gola, por nuk ia dolëm. Jam i zhgënjyer,
sepse e dominuam gjithë ndeshjen dhe ata patën dy raste
që i konkretizuan me gola. Futbolli luhet 90 minuta dhe kjo
na dëshmoi edhe këtë herë se duhet të luajmë deri në fund
të takimit 

Son Heung-Min 

Fati është 
në anën e
atyre që
guxojnë

Mario Balotelli është parapërgatitur
nga Gjigji Di Biagjo për miqësoret

që kombëtarja italiane do të
luajë kundër Argjentinës

dhe Anglisë, siç komu-
nikohet nga “Gazzetta
dello Sport”. Situata
është kjo: për lojtarët

italianë, që luajnë ja-
shtë vendit, është e
nevojshme të para-
shikohet koha,
krahasuar me ata
që luajnë në Itali.
Për këtë arsye, traj-

neri duhet të dorë-
zojë një listë paraprake, që
“njofton” palët e interesuara.

Në fakt, përveç Mario Balo-

tellit, Graziano Pelle është, gjithashtu, i
paracaktuar. Tani sulmuesi i Nicës, i cili
ka bërë gjëra të mëdha në Ligue 1 për dy
vite, duhet të shpresojë se Di Biagjo do
ta konfirmojë thirrjen në mënyrë për-
fundimtare për pak ditë. Krahasuar me
të kaluarën e fundit me ish-trajnerin
Ventura, megjithatë, komisionari aktual
teknik i axurrëve duket më i vendosur
për ta risjellë “SuperMario” në ekipin
kombëtar. 

Nga ana tjetër, një mundësi e re për
Balotellin duket e merituar, nisur nga
ajo që është bërë me Nice. Ai mungon në
skuadrën kombëtare italiane që nga ajo
ndeshje e famshme e “Brazil 2014”, Itali-
Uruguai 0-1, e 24 qershorit, e cila sank-
sionoi eliminimin e kombëtares së drej-
tuar nga Prandeli.

31 milionë euro (25 milionë
plus bonus) për vetëm 4 minuta
lojë. Është e vështirë që blerja e
Pietro Pellegri nga ana e Monako
të mos konsiderohet një befasi.
Klubi francez, në fakt, nuk do ta
ketë në dispozicion sulmuesin ita-
lian për fazën finale të sezonit.
Konfirmimi ka ardhur nga trajne-
ri Leonardo Jardim, i cili ka zbu-
luar se talentin italian do të jetë i
detyruar të qëndrojë larg fushave
për 3 muaj pas operacionit të bërë
për të kuruar pubalgjinë e tij. Pel-
legri, i cili do të mbushë 17 vjeç 17
marsin e ardhshëm, ka luajtur
vetëm katër minuta në ndeshjen e
fituar 4-0 nga Monako kundër

Dizhon 16 shkurtin e kaluar dhe i
është nënshtruar një operacioni
që ka dalë me sukses. Në fillim
mendohej se lojtari do të mun-
gonte për 6 javë, por situata është
më serioze nga sa ishte para-
shikuar në fillim.

TALENTI ITALIAN MBYLL SEZONIN PARA KOHE

31 milionë euro për 4 minutaBalotelli, pjesë e listës së Di Biagjos
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DASHI 21. mars - 20. prill
Venusi dhe Mërkuri do ta bëjnë këtë ditë më të lehtë dhe

do t’ju bëjnë t’i përjetoni më me lehtësi pasojat e një situate të rëndë
sentimentale. Për beqarët yjet kanë parashikuar takime intriguese
për çështjet e zemrës. Ju do të jeni të papërmbajtshëm! Në punë, ata
që presin për një përgjigje do të duhet të kenë më shumë durim, së
shpejti do të ketë lajme të mira.

DEMI 21. prill - 21. maj
Ditë paksa e nënshtruar, ju do të keni pak kohë për t’i ku-

shtuar ndjenjave dhe kjo do t’ju bëjë nervozë. Gjeni kohën e duhur
për të kaluar disa orë edhe me të dashurin/ën tuaj! Për beqarët do
të jetë një ditë shumë interesante, një flirt i rëndësishëm mund të
lindë! Shumë Dem sot do të duhet të bëjnë disa zgjedhje të rëndë-
sishme që do të kushtëzojnë të ardhmen e punës.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dita do të fillojë e mërzitshme, në dashuri shumë prej

jush po përjetojnë disa kohë të errëta. Historitë me pak pasion të
ulët duken më shumë si një top në këmbë! Beqarët sot mund të ven-
dosin për të shpenzuar më shumë kohë me veten e tyre në vend se
të enden kot. Disa probleme të punës ju fusin në tension.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Yjet favorizojnë të dashurit sot dhe veçanërisht ata që

janë në një marrëdhënie prej një kohe të gjatë. Mbrëmje e kënd-
shme për të shpenzuar me partnerin/en ose me miqtë. Edhe për
beqarët kjo ditë do të rezervojë surpriza të bukura, kthimi i një per-
soni të largët do t’ju bëjë shumë të lumtur. Mundësitë e reja do t’i
japin jetë perspektivave të reja të punës. 

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ju do të sulmoheni nga ndjenjat e kundërta dhe mund të

keni momente aspak të mira. Ndoshta jeni shumë të lodhur, orga-
nizoni një udhëtim me partnerin/en tuaj për t’u çlodhur. Beqarët
mund të kalojnë momente gëzimi pas një takimi të dëshiruar prej
kohësh. Një sqarim me një koleg do t’ju bëjë të zbuloni një person
të ri. Ndonjëherë paraqitja ju mashtron!

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Ju jeni të shqetësuar nga disa vendime të rëndësishme që

ju duhet të bëni për jetën tuaj në çift. Venusi do të pastrojë idetë tuaja.
Sot parashikohen shqetësime për beqarët, nuk do dinë çfarë të ven-
dosin. Me Mërkurin që ju mbron në punë, ju mund të zgjeroni njohu-
ritë tuaja dhe të bëni takime me fat. Vlerësoni të gjitha mundësitë.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Hëna në shenjë do t’ju bëjë të filloni ditën me opti-

mizëm. Çiftet, nuk do të kenë diskutime që mund të vënë në rre-
zik marrëdhëniet e tyre. Beqarët nuk do të kenë dëshirë të bien në
dashuri dhe preferojnë të jetojnë aventura të shkurtra, por in-
tensive. Do keni shumë angazhime pune sot, do të kuptoni se
kush është në anën tuaj dhe kush nuk është.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Me Marsin në shenjën tuaj ju do të jeni pre e nervoziz-

mit dhe do të tregoni dyshime të ndryshme në marrëdhënien sen-
timentale. Mos e humbni durimin. Disa ndryshime të papritura pa-
rashikohen për beqarët, do të bëjnë të ndryshojnë drejtimin dhe
të përjetojnë gëzim. Në punë priten disa ndryshime nga lart dhe
ju duhet t’i respektoni ato. 

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Planetët mbrojnë sferën sentimentale dhe do të ketë

sqarime për çiftet që kanë pasur debate për çështjet familjare
ose për fëmijët e tyre. Fillon një rrugë e re për shumë nga be-
qarët, përpiquni të kuptoni se cilat janë prioritetet tuaja. Në fushën
profesionale do të keni shumë mundësi për të bërë një ndryshim
në jetën tuaj.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ju keni lënë pas dore ndjenjat tuaja dhe vetëm tani e

keni kuptuar atë. Ata që duan të marrin veten mund të sigurohen që
të kenë një konfirmim nga ana tjetër. Beqarët do të duhet të qetë-
sohen për disa keqkuptime të krijuara nga ndjenjat! Fillon një fazë
jashtëzakonisht brilante, po vijnë strategji të reja të punës që do t’ju
lejojnë të arrini qëllimet tuaja.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Sot ju jeni me kokën tuaj mbi re dhe do ta ktheni atë në

nervozizëm që ju bën të paqëndrueshëm. Nëse keni mbyllur një
raport, kthejeni faqen. Beqarët do të kenë disa ngjarje të papritu-
ra dhe nuk do të jenë shumë tolerantë me njerëzit rreth tyre. Jo
gjithçka që dëshironi mund të arrihet, jini të kënaqur me atë që
keni arritur.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Disa vendime të kohëve të fundit të marra me ngut

mund t’ju vënë me kurriz pas muri. Marrja e një udhëtimi mund t’ju
lejojë të rihapni një marrëdhënie që ju intereson. Zemrat e vetmua-
ra do të jenë magjepsëse dhe do të tërhiqni shumë persona rreth
vetes! Mos u mbytni nga vullneti i të tjerëve që ju imponojnë çfarë
të bëni, jini të lirë të zgjidhni mundësitë më të mira.



Prezervativ i
mençur që ju tregon
sa kalori shpenzoni

Bota priti këtë: Së fundi, ekziston një “mjet” që
mat performancën seksuale të mashkullit. Sa ka-
lori digjni gjatë seksit? Sa shpesh jeni duke bërë
seks? Për sa kohë zgjat seksi? Këto dhe pyetje të tje-
ra jetësore mund të marrin përgjigje nga i.Con,

“Prezervativi i parë i zgjuar në
botë”. Si funksio-
non? Ai përmban
sensorë që
mbledhin automa-
tikisht të dhënat
relevante dhe i dër-
gojnë ato në
aplikacion. Këto të
dhëna janë anoni-
me dhe mund të
krahasohen me
“përdorues të tjerë
mesatarë”. Ata që
janë krenarë për
arritjet e tyre

mund t’i ndajnë në rrjetet
sociale. Prezervativi i mençur ende nuk është në
shitje zyrtarisht, por të interesuarit mund ta poro-
sitin atë në British Condoms.

Rasti i dy të rriturve që akuzohen për
marrëdhënie seksuale me dy minorene
11-vjeçare ka detyruar autoritetet france-
ze që të ndërhyjnë në legjislacion. Dy të
akuzuarit u mbrojtën para gjykatës duke
deklaruar se marrëdhënia seksuale me
të miturat kishte qenë konsensuale. Kjo,
sipas legjislacionit të deritanishëm fran-
cez nuk konsiderohet një përdhunim, por
abuzim seksual me të mitura, ku para-
shikohet një dënim nga 5 vjet burg e deri
tek gjoba 75 mijë euro. Por, aktivistët kanë
kërkuar ndërhyrjen në legjislacion dhe
vendosjen e një moshe që të përcaktojë
qartë se marrëdhënia seksuale me të mi-

tura cilësohet përdhunim. Ministrja e Ba-
razisë, Marlène Schiappa tha se pas
shumë diskutimesh ishte vendosur mo-
sha 15-vjeçare. Kjo do të thotë çdo
marrëdhënie seksuale e një personi
madhor me persona nën këtë moshë do
të cilësohet përdhunim dhe ndëshkimi
shkon mbi 10 vite burg. Pjesa më e
madhe e vendeve të Europës kanë një
kufi moshe, nën të cilën konsiderohet
përdhunim, duke nisur nga 14 vjeç, që e
ka Austria, Gjermania, Hungaria, Italia e
Portugalia, 15 në Greqi, Poloni dhe Suedi,
16 në Belgjikë, Holandë, Spanjë, Rusi e
Britaninë e Madhe dhe 17 në Qipro.

Gjermania po përballet me thirrje
për të hequr fjalën “atdhe” nga himni i saj
kombëtar, por jo për shkak të ndonjë per-
cepsioni nacionalist apo për ndonjë
lidhje me epokën naziste. Janë feministet
që po bëjnë thirrje që fjala të hiqet sepse
thonë se është seksiste. Në një letër të
zbuluar nga mediat gjermane, komisio-
nerja qeveritare për mundësi të barabar-
ta ka bërë thirrje që himni të bëhet neu-
tral ndaj gjinisë, raporton “The
Telegraph”. “Pse s’e bëjmë himnin tonë

kombëtar të ndjeshëm ndaj gjinive”, ka
thënë Kristin Rose-Möhring në një letër
që ka rrjedhë në mediat gjermane. “S’do
na bënte keq, apo jo?”. Ajo ka propozuar
që fjala “atdhe” të zëvendësohet me
fjalën “vendlindje”, si dhe ka bërë thirrje
që fjala “vëllazëror” të zëvendësohet me
“guximtar”. Por himni kombëtar gjerman
vështirë se do të ndryshohet. Angela
Merkel, e cila pavarësisht se është gruaja
më e fuqishme në botë ka deklaruar pu-
blikisht se nuk është feministe, ka

hedhur poshtë propozimin. “Kancelarja
është shumë e lumtur me himnin tonë të
mirë siç është në formën e tij tradicio-
nale dhe nuk sheh asnjë nevojë për ndry-
shim”, ka thënë zëdhënësi i saj. Himni
kombëtar gjerman veçse është himni më
i ndryshuar në botë. Fjalët origjinale
ishin shkruar nga poeti August Heinrich
Hoffmann më 1841, por që nga viti 1945
vetëm strofa e tretë është kënduar, ndër-
sa dy të tjerat janë cilësuar si të papërsh-
tatshme.

Shumë prindër besojnë se të
qenët strikt me fëmijët e tyre
është mënyra më e mirë për t’i
mbajtur ata në sjelljen e duhur.
Por një studim i ri tregon se kjo
teori është e gabuar. Hulumtimi
më i fundit zbuloi se prindërit e
ashpër që nuk arrijnë t’ia tre-
gojnë rregullat me mirësi fëmijë-
ve, kanë fëmijë që pinë alkool
dhe përdorin drogë. Sipas studi-
mit, fëmijët që kanë prindër au-

toritarë, të cilët tregojnë pak da-
shuri, kanë më shumë gjasa të
“dalin nga shinat”. 

Megjithatë edhe fëmijët që
janë përkëdhelur shumë nga
prindërit, kishin më shumë gjasa
të tymosnin kanabis dhe të pinin.
Sjellja më e mirë, sipas shkencë-
tarëve, gjendej te fëmijët, prindë-
rit e të cilëve ishin të arsyeshëm
dhe i qartësonin rregullat pa
qenë të ashpër.

Seksi konsensual, Franca vendos kufirin 15 vjeç

Himni gjerman konsiderohet seksist, 
kërkohet heqja e fjalës "atdhe"

Pse nuk duhet të jeni 
të rreptë me fëmijët
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24 MOZAIK
Koha, e premte 9 mars, 2018 

590 - Bahram Chobin emë-
rohet Mbret Barhami VI i Persisë.

1230 - Cari bullgar Ivan Asen
II mund Teodorën e Epirit afër
fshatit Kllokotnica.

1496 - Hebrenjtë dëbohen nga
Karintha e Austrisë.

1500 - Pedro Cabral niset me
13 anije për në Indi.

1617 - Suedia dhe Rusia nën-
shkruajnë Traktatin e Stolbouës
për paqe.

1697 - Cari Pjetri i Madh fillon
turneun nëpër Evropën perëndi-
more.

1701 - Franca, Kolonja dhe Ba-
varia nënshkruajnë aleancë.

1916 - Gjermania i shpall luftë
Portugalisë

1933 - Komunistët bullgar Di-
mitrov, Popov dhe Vassili arre-
stohen në Berlin.

1953 - Varroset Stalini në Mo-
skë.

DASHURIA
- Arta, jam çmendur pas teje.
- Mirë, mirë, por rri larg babait tim.
- Pse, është i ashpër me djemtë që të
vijnë rrotull?
- Jo, por është drejtor i Spitalit
Psikiatrik.

Njerëzit shpenzojnë shumë kohë,
duke u përpjekur për të qenë diku-
sh tjetër. Mendoj se kjo shkakton

sëmundje të tmerrshme. 
(John Lennon)

Mund të jetë e mbuluar me akull, por
Antarktika është vendi
ku bie më pak shi.
Madje vendi më
i thatë në botë
ndodhet aty
dhe quhet ‘Lugi-
na e Thatë’, ku
shkencëtarët men-
dojnë se nuk ka rënë shi për afërsisht
2 milionë vjet.  

Vraponi! Henry Reich
shpjegon se sa më

shpejt të vraposh
në shi, më i thatë
do të jesh. Kjo va-
ret edhe nga sasia

e shiut që po bie
kur ti po vrapon.  

Shiu nuk e lag gjithmonë
tokën. Kjo ndodh në
vendet e thata
ose të nxehta.
Shiu avullon për-
para se të bjerë
në tokë. Shkencë-
tarët i referohen këtij
lloji shiu si ‘shiu fantazmë’ .
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