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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 2 prill - Ekzekutivi i i ri ka paralajëmruar
plane ambicioze në sektorin e energjetikës në
periudhën e ardhshme. Krahas miratimit të
ligji të ri për energjetikë që pritet të miratohet
gjatë këtij muaji, janë paralajëmruar edhe in-
vestime të shumta shtetërore dhe private në
prodhimtarinë e rrymës në Maqedoni. Nga qe-
veria kanë paralajmëruar ndërtimin e centrale-
ve të reja për prodhimin e rrymës nga dielli nga

ana e Elektranave të Maqedonisë si dhe realizi-
min më në fund të kapacitetit serioz për prodhi-
min e rrymës nga ujit, të hidrocentraleve Çe-
bren dhe Galishte. Pas 12 tenderëve të dështuar,
qeveria ka vendosur që vetë të realizojë projek-
tin e madh në Çebren dhe Galishte që do të
prodhojë 500-600 megavat rrymë. Pritet që
vetë Elektranat e Maqedonisë të investojnë afër
220 milion euro për realizimin...

Në pritje të centraleve solare

15 DEN

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

MO-Ahtisari,
paradokset e
një krahasimi

Modeli i bërjes së Kosovës,
shumë pak është elaboruar nga
studiuesit e modaliteteve kom-
parative, të paktën duke kraha-
suar me disa situate demogra-
fike, historike, politike në
Maqedoni. Realiteti institucional
në Kosovë, përmes Pakos së Ahti-
sarit, nuk e shpreh realitetin fak-
tik në terren, sepse Kosova pro-
movohet si shtet multietnik me
një pakicë të papërfillshme serbe
që në asnjë konventë ndërko -
mbëtare nuk...
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Shkup, 2 prill –Debati për Strategjinë

kombëtare të zhvillimit të kulturës

2018-2022 vazhdon, edhe pas një sërë

vërejtjesh dhe plotësimesh të versionit

fillestar të hartuar nga Ministria e Kul-

turës dhe miratimit nga Qeveria në

muajin shkurt. Në debatin më të fundit

të organizuar nga Komisioni parlamen-

tar i kulturës vërejtjet kanë qenë të

ngjashme, për formën e përgjithshme

të përmbajtjes, pa masa e afate konkre-

te qoftë në vetë dokumentin kryesor

apo edhe atë shoqërues, Planin e ve-

primit. Përfaqësuesit e institucioneve

nacionale të kulturës janë përfshirë në

këtë debat dhe kërkojnë një sërë ndry-

shimesh, sidomos në një prej sferave

më problematike, atë të trashëgimisë.

Shkrirja e Drejtorisë për Mbrojtjen e

Trashëgimisë konsiderohet si një masë

prioritare për të rregulluar kaosin në

sektorin e trashëgimisë. Drejtori i Qen-

drës Nacionale të Konservimit, Memet

Selmani në pesë vërejtjet drejtuar ko-

misionit të kulturës kërkon që DMTK

së bashku me Sektorin e trashëgimisë

kulturore pranë Ministrisë së Kulturës

të formojnë një nisi të re organizative –

Inspektorati i trashëgimisë kulturore. 

“Kjo Strategji është konfuze, e

përgjithësuar dhe nuk krijon zgjidhje të

problemeve që i kemi prej vitesh, kur

DMTK në vend që të avanconte veprim-

tarinë, solli burokratizimin, administri-

min dhe ngadalësimin/ngecjen e pa-

nevojshme në këtë sferë. Kësaj drejtorie

i janë dhënë kompetenca të reja që nuk

janë në suaza të autorizimeve të saj,

për të mundësuar punën e saj të paligj-

shme, siç është rasti i hartimit të Stra-

tegjisë Nacionale, që është në kompe-

tenca të Këshillit Nacional dhe

ekspertëve ”, thotë Selmani.  Sipas tij

problemi më i madh është përvetësi-

mi i shumë operacioneve profesionale

nga ana e DMTK, si gërmimet arkeo-

logjike, planet dhe programet e

mbrojtjes, monitorimi i gjendjes së tra-

shëgimisë,  rastet kur DMTK është shfa-

qur si investitor, ndërsa institucionet e

mbrojtjes si të angazhuar. 

“Po ashtu kërkojmë që entet e tjera

të jenë në kompetenca tona, pasi qa-

sjet e DMTK ndaj disa prej tyre kanë

qenë subjektive dhe shumë projekte të

tyre janë refuzuar ose penguar”, thotë

Selmani. Të tilla janë problemet me sta-

tusin e Qendrës së Konservimit në Go-

stivar, pengimin e gërmimeve arkeo-

logjike në zona shqiptare e të tjera. Janë

gjithsej pesë kërkesa që QNK kërkon të

zbatohen në tekstin për zhvillimin pesë

vjeçar të kulturës. Një prej tyre është

transformimi i shërbimeve të

mbrojtjes, pasi modeli aktual ende nuk

është zbatuar dhe nuk dihet se kur

mund të jetë  aktiv. Qendra sugjeron

modelin e centralizuar mes saj dhe en-

teve të tjera të mbrojtjes, ose shtrirjen

e kompetencave të tyre në kuadër të

qendrës nacionale. Edhe Plani i vepri-

mit për Strategjinë 2028-2022  nuk

përmban paragrafë të posaçëm, sa i

takon kompletimit me kuadrin defici-

tar, sesi do të plotësohen mangësitë në

institucione që numërojnë më gishta

ekspertë të trashëgimisë. Ngjashëm

edhe për kuadrin në sektorin e konser-

vimit, për të cilat QNK konstaton se nuk

janë cekur në Planin e Veprimit. Stra-

tegjia po ashtu nuk ka miratuar as edhe

një fond të veçantë për trashëgiminë

kulturore, edhe pse është një opsion i

tillë, ky dokument nuk paraqet asgjë

konkrete për vendosjen e një sistemi

përmes marrjes së fondeve.  

Propozim Strategjia për e zhvillimin

e kulturës pati vërejtje të cilat nuk u

përfshinë në versionin e fundit, sido-

mos sa i takon kulturës shqiptare, për të

cilën mungon mënyra e afirmimit të

saj, institucionalizimi e kultivimi në

suaza të konceptit qytetar. Të paqarta

mbeten kalimet nga multikultura në

interkulturë, nga kultura me interes na-

cional në kulturë me interes publik. Si-

pas paralajmërimeve të ministrit  të

Kulturës Robert Allagjozovski, reformat

e para priten të jenë në sferën e trashë-

gimisë, ku pritet edhe një ligj u ri, tek in-

stitucionet nacionale, një pjesë prej të

cilave mund të kthehen në lokale, e të

tjera. 

“SA TURP, 
NUK KEMI ARMIQ!” 

Nga Umberto ECO

Javën e shkuar më ra rasti të kem si taksist një burrë

me ngjyrë, me një emër të padeshifrueshëm, por që

më sqaroi aty per aty se ishte pakistanez. Pastaj më

pyeti nga vija unë (në Nju Jork njeriu vjen gjithmonë

nga diku tjetër), i thashë që isha italian dhe ai nisi të

më pyeste më shumë. Dukej i interesuar për Italinë,

por pastaj e kuptova se ishte i tillë sepse nuk dinte

asgjë për të, nuk dinte as ku binte, as se çfarë gjuhe

flitej (zakonisht kur taksisti dëgjon që në Itali flitet

italisht, ai gjithmonë hap gojën i habitur, sepse ta-

shmë është i bindur se në gjithë botën flitet anglisht).

I bëra një përshkrim të shpejtë të gadishullit me malet

në mes dhe me shumë brigje përreth dhe sidomos me

aq shumë qytete të bukura. Më pyeti sa bëheni dhe u

çudit edhe më shumë që ishim aq pak. Pastaj më pyeti

nëse ishim të gjithë të bardhë apo të përzier dhe unë u

përpoqa t’i krijoja idenë e një vendi kryesisht me të

bardhë, por që ka edhe disa njerëz me ngjyrë, gjithsesi

shumë më pak sesa në Amerikë. Doemos donte të din-

te se sa pakistanezë jetojnë në Itali dhe mbeti keq kur

mësoi që ndoshta kishte disa, por shumë më pak sesa

filipinë ose afrikanë dhe duhet ta ketë pyetur veten se

përse ky vend, Italia, evitohet nga njerëzit e tij.

Bëra një gafë duke i thënë që edhe indianë pak ka në

Itali, sepse më vështroi me dyshim: të përmendësh së

bashku dy popuj kaq të ndryshëm, duke folur për

njerëz kaq inferiorë, që s’kishin asgjë të përbashkët

me pakistanezët!

Më në fund më pyeti cilët janë armiqtë tanë. Pyetjes

sime “urdhëro?” iu përgjigj duke më sqaruar me durim

se donte të dinte se me cilët popuj ishim aktualisht në

luftë për pretendime territoriale, urrejtje etnike,

shkelje të vazhdueshme të kufijve etj. I thashë që nuk

jemi në luftë me askënd. Prapë me durim më shpjegoi

që donte të dinte se cilët janë kundërshtarët tanë hi-

storikë. Ata që na vrasin ne dhe ne i vrasim ata. Iu

përgjigja që armiq nuk kemi, që luftën e fundit e kemi

bërë 50 e ca vjet më parë dhe, për më tepër, pa ditur

saktësisht kush qenë armiqtë dhe kush qenë aleatët.

Nuk m’u duk fare i kënaqur: e shprehu hapur bindjen

e vet se unë po e mashtroja. E si na qenkësh e mundur

që të ekzistojë një popull pa armiq?

Puna mbaroi aty, zbrita nga taksia duke i dhënë dy

dollarë bakshish për ta ngushëlluar për pacifizmin

tonë, pastaj më ndodhi ai fenomen që francezët e

quajnë esprit d’escalier, pra sapo zbret shkallët, kur

ke dalë nga dera e dikujt, të vjen në mendje befas

përgjigjja e duhur që duhej t’i kishe dhënë, batuta që

nuk të kishte shkuar në mendje në atë çast.

Duhet t’i kisha thënë që nuk është e vërtetë që ita-

lianët nuk kanë armiq. Nuk kanë armiq të jashtëm

dhe sidoqoftë nuk janë kurrë në gjendje të bien në një

mendje për të përcaktuar cilët janë, sepse janë vazh-

dimisht në luftë, por brenda vendit. Italianët bëjnë

luftë me njëri-tjetrin, një qytet kundër tjetrit, here-

tikët kundër ortodoksëve, pastaj klasat sociale

kundër klasave të tjera, partitë kundër partive, frak-

sione partish kundër fraksioneve të së njëjtës parti,

pastaj krahina kundër krahinave, televizione publike

kundër televizioneve private, aleatë të koalicionit

kundër aleatëve të të njëjtit koalicion, departamente

kundër departamenteve të tjera, gazeta kundër ga-

zetave.
Nuk e di nëse do ta kishte kuptuar, por të paktën nuk

do të kisha bërë figurë të keqe si një njeri nga një vend

pa armiq.

VIJON DEBATI PËR STRATEGJINË E KULTURËS 

Kultura shqiptare “avullohet”

në konceptin qytetar   

Në debatin më të fundit të organizuar nga Komisioni parlamentar i kulturës vërejtjet

kanë qenë të ngjashme, për formën e përgjithshme të përmbajtjes, pa masa e afate

konkrete qoftë në vetë dokumentin kryesor apo edhe atë shoqërues, Planin e

veprimit. Përfaqësuesit e institucioneve nacionale të kulturës janë përfshirë në këtë

debat dhe kërkojnë një sërë ndryshimesh, sidomos në një prej sferave më

problematike, atë të trashëgimisë
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Shenja me dy gishta në formë V-je ka
disa kuptime. Shumë njerëz kujtojnë
Presidentin amerikan Richard Nixon, i
cili e përdorte shpesh këtë gjest, si dhe
Winston Churchill-in, i cili e përdorte
atë si shenjë për fitoren (në anglisht,
Victory). Churchill e ndryshoi
drejtimin e V-së, duke e treguar
pëllëmbën e kthyer së jashtmi, për të
shmangur konotacionet e turpshme
që simboli kishte në Britaninë e
Madhe, nëse performohej me
pëllëmbë të drejtuar së brendshmi.
Në vitin 1960, V-ja u bë simboli i paqes.
Sot përdoret më së shumti si shenjë
paqeje, shenjë e përshëndetjes së
njerëzve të njohur etj.
Shenja V u përdor për herë të parë, nga
sa dimë, nga një harkëtar britanik, pas

fitores së Betejës së Agincourt-it në
vitin 1415. Një harkëtar francez e kishte
kërcënuar se do t’i priste dy gishtat, të
cilat mbanin harkun, shkruan
“bota.al”. Pas betejës, harkëtarët
britanikë tregonin dy gishtat, për të
thënë se ishin të padëmtuar.

MARRËZIA KOLEKTIVE
“Nga këtu në mes të lagunes në Florida, pra pa shumë informacion,
mua më duket se po intensifikohet perpjekja serbe e natyrisht edhe
sllavo-greke për ta tërhequr Rusinë në një përplasje të re me SHBA në
Ballkan.
Kosova do të jetë nje fushe beteje, por edhe shteti Vllaho-Bizantino-
Bektashi antishqiptar i Shqipërisë dhe natyrisht IRJM.
Jo se nuk kanë qenë fushë beteje, por tashti të gjithë palet po i
nxjerrin thikat dhe po rrinë gati. 
Vetëm në shqiptarët jemi me brekët ulur dhe të dhjerë aq sa biem pre
e provokacioneve artificiale nga të gjithë palët, përfshirë edhe parinë
e qelbur të Tiranës që vetëm tërheqin vëmendjen dhe na shtyjnë në
veprime të gabuara.
Nuk është rrenë për 1 prillin por me që është 1 prilli, ndoshta edhe
është ....”, i ka komentuar zhvillimet e fundit në rajon në një status në
Facebook, prof. Shenasi Rama.
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Modeli i bërjes së Kosovës, shumë pak është
elaboruar nga studiuesit e modaliteteve kom-
parative, të paktën duke krahasuar me disa si-
tuate demografike, historike, politike në Ma-
qedoni. Realiteti institucional në Kosovë,
përmes Pakos së Ahtisarit, nuk e shpreh rea-
litetin faktik në terren, sepse Kosova promo-
vohet si shtet multietnik me një pakicë të
papërfillshme serbe që në asnjë konventë
ndërkombëtare nuk ka bazë argumentuese
dhe analogjike. Ajo që në Pakon e Ahtisarit
evidentohet si obligim për shumicën për ta
lejuar përdorimin e gjuhës së pakicës, sepse
gjuha serbe ka shtrirje territoriale në tërë Ko-
sovën, ndoshta do të mund të gjente aplikim
në Maqedoni, ku shqiptarët numerikisht dhe
territorilialisht kanë një prezencë dhe shtrirje
më të madhe se serbët në Kosovë. Këtu, zaten
bie edhe parimi i ekskluzivitetit dhe pakraha-
sueshmërisë së Marrëveshjes së Ohrit, si gjoja
extra-model i vetëm që e ka rregulluar statu-
sin e përdorimit të gjuhës shqipe.

Në Kosovë kishat dhe manastiret kanë status
ambasade. Ekstraterritorialiteti i tyre promo-
von një model të paparë, që cenon jo vetëm
kompaktësinë territoriale dhe karakterin uni-
tar të Kosovës, por krijon parakushte të tmerr-
shme të segregimit të komuniteteve fetare, si
një hap që më tepër e shkërmoq mozaikun
ndëretnik se sa që e afron dhe e integron në
një filozofi unike politike e institucionale.

Në Marrëveshjen e Ohrit vetëm Kisha Orto-
dokse Maqedonase njihet si bashkësi fetare
zyrtare dhe me këtë formulim, sërish kjo
marrëveshje nuk paraqet kurrfarë modeli për
botën tjetër jashtë Maqedonisë.

Ku ndeshen Badenteri dhe Ahtisari? Ushtria
dhe policia e Maqedonisë kontrollon çdo cep
të territorit, gjë që kjo nuk ndodhë në Ko-
sovë. Jofunksionaliteti institucional i shtetit të
Kosovës në tërë territorin nuk po ndodhë për
shkak të mangësive që prodhon modeli shu-
metnik i Pakos së Ahtisarit. Përkundrazi, ky
model në parim ka lënduar rëndë karakterin
unitar të Kosovës, duke i dhënë kompetenca
të pamerituara pakicës serbe, e cila në çfarë-
do situate dhe konfigurimi demografik i ka të
garantuara 20 vende në parlament.

Në Maqedoni, funksionon një mekanizëm
tjetër - Badenteri, që parandalon majorizi-
min e pakicës nga shumica, por në asnjë
mënyrë dhe në asnjë rast, shqiptarët nuk e
kanë keqpërdorur këtë mekanizëm dhe nuk
e kanë kuptuar si dhuratë, por, përkundrazi si
produkt i një lufte të gjatë për demokraci e
barazi.

Jofunksionalitet në Kosovë erdhi edhe për
shkak të standardeve të dyfishta që përdori
bashkësia ndërkombëtare , e cila ndryshe e

trajtonte Kosovën me shqiptarë, e ndryshe
Kosovën ku shqiptarët nuk guxonin të shkel-
nin me këmbë (veriu i Mitrovicës). Kjo qasje
ndërkombëtare ( sidomos disa segmente të
EULEX – it dhe më herët të UNMIK-ut) bëri që
roli i Serbisë në Kosovë të fuqizohet dhe të
merr atributet e partneritetit me bashkësinë
ndërkombëtare në administrimin e Kosovës
(rasti i strukturave paralele në veri të Mitro-
vicës).

Lejimi blanko i Serbisë të bëjë diversion sh-
tetëror mbi veriun e Mitrovicës, duke mos
lejuar kontrollimin nga ana e policisë së Ko-
sovës dhe tash së fundmi përzierja direkte
në ngritjen e Bashkisë së komunave me shu-
micë serbe,  nuk paraqet asgjë tjetër, pos leje
për të hapur Serbia në Kosovë minibursa që
do të vinin në ankand tokat e Kosovës.

Marrëveshja e Ohrit dhe Pakoja e Ahtisarit
kanë prejardhje të ndryshme sa i përket
shkak-pasojave që prodhuan finalizimin e
këtyre dokumenteve. Marrëveshja e Ohrit
erdhi si epilog i një lufte që bënë shqiptarët
për të siguruar status të barabartë në Maqe-
doni. Pakoja e Ahtisarit erdhi si rezultat i
kompromisit që bëri bashkësia ndërkombë-
tare për të kompensuar “fajin” që tregoi me ra-
stin e pavarësimit të Kosovës. Derisa në Ma-
qedoni kompromisi (Marrëveshja e Ohrit)
ishte i brendshëm, në rastin e Kosovës kom-
promisi (Pakoja e Ahtisarit) ishte me Serbinë
për të neutralizuar ambiciet e saja kundër
shtetësisë së Kosovës, por jo edhe për të ga-
rantuar mosndërhyrjen e saj në sovranitetin
juridik e territorial të Kosovës.

Sipas kushtetutës serbe, Kosova është ende
pjesë e Serbisë dhe këtë agresion kushtetues
nuk ka mundur ta parandalojë Pakoja e Ah-
tisarit, madje as BE përmes emisarëve të vet
që vijnë për t’i përkëdhelur zyrtarët serbë në
Beligrad,  ndërkohë që Marrëveshja e Ohrit
shqiptarët i trajton (në preambulë) si pjesë e
popullit shqiptar, që me automatizëm përja-
shton karakterin e autoktonisë së shqiptarë-
ve në Maqedoni, e me këtë edhe çfarëdo lloj
ambicie integraliste të shqiptarëve në Bal-
lkan. Për t’u konsideruar model një doku-
ment a një marrëveshje, kërkohet të stu-
diohen të gjitha rrethanat dhe kontekstet që
mund ta bëjnë të veçantë atë model. 

Pastaj, po të ishte vërtetë model Marrëveshja
e Ohrit, siç pretendojnë disa zyrtarë në Shkup,
ai do të implementohej në tërësi dhe nuk do
të përjetohej si “fatkeqësi elementare” për
një pjesë bukur të madhe të popullatës josh-
qiptare. Tendencat e fundit për çmontimin e
Maqedonisë së Ohrit, në fakt është shembul-
li më i keq i mosimplementimit të një marrë-
veshjeje, e kurrsesi model për të tjerët.

MO-Ahtisari, paradokset 
e një krahasimi

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

Emin AZEMI

"VICTORY", KJO ËSHTË
ORIGJINA E PËRSHËNDETJES
ME DY GISHTA…

PROTESTA DHE ZEMËRIMI QEVERITAR
“Shurdhëria e Qeveriut, presioni policor, e sidomos kur ajo quan
barbar popullin e vetë, tregon që politika po rrëshqet në binarë
diktature. Veprimet e pamenduara, ngado që vijnë, sjellin situata të
ndërlikuara. 
Mbi protestën që ka në një kërkesë ekonomike, tarifën e lartë, dhe që
rëndon jetën e qytetarëve shqiptarë. Po ashtu, ndikon në lidhjen e
shqiptarëve në këto troje. 
Kosovarët janë shqiptarë, janë pjesë e fatit të përbashkët. Flasin
gjuhën shqipe, janë të gjakut tonë, janë pjesë e historisë së kombit
shqiptar. 
Dialogu dhe jo dhuna policore. Dialogu dhe jo kërcënimet e qeverisë
do të çojnë drejt normalizmit të udhëtimit në Rrugën e Kombit, që u
ndërtuar për të bashkuar shqiptarët, e jo per të vënë dogana
ndëshkuese. Dhuna ngado që vjen është e dënueshme, dhuna
shtetërore, në demokraci është e paligjshme, si dhe me pasojë
katastrofale. 
Qetësia dhe dialogu me gjithë faktorët e interesuar, kthen besimin
dhe normalitetin. Qeveria, policia e kanë per detyrë kushtetuese, te
ruajnë rendin, por edhe të mos cënojnë të drejtën qytetare, për të
protestuar për të drejtat e tyre, për të ndalur vrullin e korrupsionit dhe
të abuzimit! 
Qeveria duhet të ofrojë zgjidhje dhe dialog brenda natyrës së sistemit
ku jemi, pra të demokracisë, e jo te mendësisë autoritariste. 
Duhet gjetur qetësia te qeveria, që e ka për detyrë kushtetuese të jetë
e qetë, sepse jemi ne demokraci, ku tejkalimi të çon në situata të
paparashikueshme. 
Keni në dorë qeverinë jo përjetësinë e kombit shqiptar!”, shkruan në
profiling e tij në Facebook, studiuesi nga Tirana, Behar Gjoka.
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Zaevit i rritet
optimizmi 
pas bisedimeve
në Vjenë
Shkup, 2 prill - Kryeministri Zoran
Zaev deklaroi se është optimist
më i madh pas raundit të dytë të
bisedimeve në Vjenë të ministrave
të Punëve të Jashtme të Maqedo-
nisë dhe Greqisë, Nikolla Dimitrov
dhe Nikos Koxias me ndërmjetë-
suesin Methju Nimic dhe se mund
të gjendet zgjidhje për kontestin e
emrit. Kryeministri tha se ftesa për
takimin e liderëve ishte dërguar
gjatë javës së kaluar, sepse po
afrohen festat e Pashkëve, që të
mund secili ta rezervojë terminin
në orën 13 si i lirë.
"Por sipas gjitha gjasave edhe për
shkak të agjendave tjera të një
pjese të pjesëmarrësve, para së
gjithash, nga opozita ishte
kërkuar që ky përparim i arritur
në bisedimet të ndahet me taki-
me bilaterale të ministrit të
Punëve të Jashtme  me mua, me
presidentin e shtetit, me kryeta-
rin e Parlamentit, me shefin e
opozitës dhe me liderin e BDI-së,
e pas Pashkëve, më 10 prill, për
shembull të mbahet takim i li-
derëve, para së gjithash edhe për
dhënien e orientimeve dhe men-
dimeve para raundit të ardhshëm
të bisedimeve që e presim pas fe-
stave të Pashkëve", tha Zaev. Sipas
kryeministrit, takim liderësh për
emrin do të mund të mbahet pas
festave të Pashkëve.
"Sot në orën 9 kisha takim njëorë-
sh me ministrin e Punëve të Jasht-
me Nikolla Dimitrov. I di të gjitha
hollësitë dhe më vjen mirë që
mund të konfirmoj se ka hapa po-
zitivë në bisedime. Ky, gjithsesi,
është vetëm hap përpara. Kushtë-
zimi në bisedimet nënkupton se
ka pasur marrëveshje edhe për
ato çështje, të cilat tani janë hap
para kur do arrihej marrëveshje e
tërësishme. Kjo i jep mundësi një
mënyre me të vërtetë të hapur mi-
qësore që dy ministrat lirshëm të
bisedojnë për çdo segment të
ndjeshmërisë së çështjeve që për-
fundimisht të gjendet zgjidhje
për problemin e emrit.  Nëse
dikush më pyet se a jam më pak
apo më shumë optimist dhe pozi-
tiv, unë jam më shumë pozitiv
dhe optimist më i madh pas këtij
takimi që Dimitrov e kishte me
Koxiasin në Vjenë nën udhëhe-
qjen e ndërmjetësuesit Methju
Nimic", deklaroi kryeministri
Zaev. Kjo, sipas tij, ishte kërkesë e
opozitës dhe ata e pranuan, me
qëllim t5ë fundit që të gjithë të
informohen, por edhe së bashku
t'i ndërtojnë strategjitë për
zgjidhjen e kontestit me emrin.

Fatos RUSHITI

Shkup, 2 prill - Partia Demokratike Shqiptare e
Menduh Thaçit pas 10 vitesh në opozitë
shumë shpejt mund t'i bashkëngjitet koalicio-
nit qeveritar LSDM-BDI. Në vijë të njëjtë me
qëndrimet e zyrtarëve të BDI-së që një javë
më parë brifuan gazetën KOHA se punojnë që
PDSH të jetë pjesë e Qeverisë, të hënën zyr-
tarë të lartë të LSDM-së dhe burime të afërta
me deputetët e PDSH-së në Parlament, u sh-
prehën të sigurt se do të jetë edhe PDSH par-
tia që do të përfshihet në Qeveri. Të njëjtën si-
guri nuk e dhanë edhe për partitë tjera, duke
ia lënë më shumë mënyrës se si do të zhvil-
lohen bisedimet - sidomos me të dy krahët e
Lëvizjes BESA, ndërsa nuk konfirmua asgjë
se me Aleancën për Shqiptarët do të ketë bi-
sedime për të qenë pjesë e Qeverisë. Sipas
asaj që thonë për gazetën KOHA zyrtarë të
lartë nga LSDM, më konkretisht për pozicio-
nin e PDSH-së në Qeveri do të dihet pas bise-
dimeve që do të nis ditëve në vijim vet kryemi-
nistri Zaev me këtë parti. 

“Mendojmë se PDSH do jetë pjesë e Qeve-
risë. Por që të ndodh kjo duhet të ketë bisedi-
me mes kryeministrit Zaev dhe liderit të
PDSH-së ku dhe do të merret vesh se cilat do
të jenë pozicionet e PDSH-së në Qeveri. Edhe
më herët ka pasur klimë pozitive për PDSH-në
që ti bashkëngjitet koalicionit të gjerë të par-
tive politike në pushtet, por ditëve në vijim do
të merret vesh më shumë”, thotë njëri nga
zyrtarët e LSDM-së. Sipas tij, lideri i LSDM-së,
kryeministri Zoran Zaev është e sigurt se
krahas partisë së turqve dhe PDSH-së, do të
nisë bisedime me të dy krahët e Lëvizjes
BESA. "LSDM është e interesuar që sa më
shumë parti të jenë në Qeveri me qëllim që të
rritet shumica parlamentare në momentin e
duhur për Maqedoninë. Përveç partisë së tur-
qve, bisedime do të ketë edhe me të dy krahët
e Lëvizjes BESA, por a do të jenë apo jo pjesë
e Qeverisë, më shumë do të varet nga bisedi-
met që do të zhvillohen". Qëndrimi i zyrtarit të

lartë të LSDM-së është në vijë të njëjtë me
zyrtarët e BDI-së që para një jave brifuan për
gazetën KOHA se janë të interesuar që me
çdo kusht PDSH të bëhet pjesë e Qeverisë si
vazhdimësi e bashkëpunimit të ngushtë që
kanë pasur më partinë e Thaçit në zgjedhjet
lokale. 

Ndryshe, burime parlamentare thonë
madje se PDSH po synon poste ministrore
dhe drejtori në lëminë e sigurisë nacionale.
“Për poste ministrore PDSH do të shikohet që
të merr Ministrinë e Drejtësisë, atë të Ekono-
misë apo ministrinë pa resor që mbulon inve-
stimet e huaja, ndërsa për emrat që mund të
ulen në krye të ndonjërit nga këto tre ministri,
shanse të parët kanë ish-deputetët e PDSH-së
që ishin më herët. Sa i përket drejtorive, sy-
nohet post i lartë në Drejtorinë për Siguri dhe
Kundërzbulim”, thonë burime parlamentare.

Ndryshe, PDSH në zgjedhjet lokale kishte një
bashkëpunim të ngushtë me BDI-në dhe në
shumë komuna - votat e PDSH-së kishin
ndikim si në rrethin e parë, ashtu edhe në
rrethinë e dytë që BDI të fitojë. Kjo u pa në
Likovë, Çair, Strugë, Tetovë dhe Tearcë. Por
PDSH dhe BDI si armiq të fortë politik relak-
suan raportet që nga viti 2015, kur nisin bise-
dimet për zgjidhjen e krizës politike, ku shpe-
sh kryetari Ali Ahmeti dhe Menduh Thaçi
kishin qëndrime të njëjta për shumë çështje
me rëndësi për shqiptarët si barazia buxheto-
re, heqja e monopolit në KSHZ, program i
veçantë në Servisin publik vetëm në gjuhën
shqipe dhe aspekte tjera që kishin të bënin
me funksionimin e Qeverisë teknike, edhe
pse PDSH nuk deshi të bëhej pjesë e saj me
gjithë ofertën e ndërkombëtarëve dhe të par-
tive tjera politike.

LSDM GATI TË NIS BISEDIMET PËR ZGJERIMIN E KOALICIONIT

Edhe PDSH afër Qeverisë?

“Mendojmë se PDSH do jetë pjesë e Qeverisë. Por që të ndodh kjo duhet të ketë bisedime mes
kryeministrit Zaev dhe liderit të PDSH-së ku dhe do të merret vesh se cilat do të jenë pozicionet e
PDSH-së në Qeveri. Edhe më herët ka pasur klimë pozitive për PDSH-në që ti bashkëngjitet
koalicionit të gjerë të partive politike në pushtet, por ditëve në vijim do të merret vesh më shumë”,
thonë zyrtarë të LSDM-së

Kryeministri Zoran Zaev e përshëndeti
vendimin e opozitës që sërish të përfshihet
në punën e Parlamentit. Sipas tij, kështu do
të ketë demokraci funksionale dhe ky është
minimumi i diçkaje që qytetarët e
Republikës së Maqedonisë e presin.
Vlerësoi se dialogu me opozitën po lëviz në
drejtim të duhur. I pyetur si për
paralajmërimet për interpelancë të
Qeverisë dhe kërkesën e opozitës kjo pikë
të vendoset para seancës për ligjet
reformuese, Zaev tha se beson se do të
gjindet kohë edhe për nevojat e opozitës
edhe për reformat. "Natyrisht, e drejta e
tyre është që të parashtrohet interpelanca
e Qeverisë, por njëkohësisht duhet të
bëjmë kujdes edhe për vetë ligjet që të
sillen deri në afat të paraparë, sepse nuk
dëshirojmë asnjë vendi anëtar të BE-së t'u
lëmë arsye për justifikim për diçka, kur më i
kemi harmonizuar ligjet. Është e qartë se
ekziston konsensus pothuajse i plotë në
Parlament që të sillen zgjidhje të tilla , tha
kryeministri. Në lidhje me informacionet

për bisedime për zgjerimin e shumicës
parlamentare, Zaev tha se është në
bisedime me deputetët, një pjesë e tyre
janë nga partitë shqiptare, ndërsa pjesa
tjetër janë më pak në numër të
komuniteteve tjera etnike në Republikën e
Maqedonisë. Ai shfaqi shpresë se shumica
qeveritare do të ketë sukses ta rritë numrin
e deputetëve që do të thotë stabilitet të
shumicës parlamentare dhe të politikave
qeveritare në kohën, siç tha Zaev, kur pritet
zgjidhje për kontestin për emrin, datën për
fillim të negociatave me BE-në, ftesën e
NATO-s. Zaev tha se është optimist se
shumica parlamentare do të zgjerohet,
duke theksuar se po bisedon me deputetët
e Lëvizjes së ndarë BESA, e cila sipas
kryeministrit ka qëndrime të afërta me ato
të pushtetit, pastaj me PDSH-në e cila me
një ose dy deputetët e saj e mbështesin
politikat e Qeverisë. Partia demokratike
turke, gjithashtu sheh ambient edhe në
disa deputetë tjerë në Parlament që do të
mbështetnin politika të tilla. 

S'KA NEVOJË PËR ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME, 
DO TË RRITET SHUMICA PARLAMENTARE  

Koha
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Laura PAPRANIKU

Shkup, 2 prill - Shkollat e mesme të
kryeqytetit, sikurse ndodh vite me
radhë, do të jenë në krye të listës sa
i takon numrit të vendeve të lira për
regjistrimin e nxënësve në vitin
2018/2019. Në nivel të të gjitha
shkollave të rregullta publike në
Shkup janë planifikuar të formohen
312 paralele, ku do të ketë vend për
10.908 nxënës. Pjesa dërmuese e
këtyre paraleleve do të jenë në
gjuhën maqedonase edhe atë 205
të tilla me 6970 nxënës, ndërsa për
paralelet me mësim në gjuhën sh-
qipe janë planifikuar 101 sosh me
3434 nxënës. Në gjuhën turke në
shkollat e mesme të kryeqytetit
është planifikuar të formohen 6 pa-
ralele me 204 nxënës. Për të gjitha
gjuhët në të cilat zhvillohet arsimi i
mesëm në Maqedoni - numri i ven-
deve të planifikuara si total është
më i madh se numri i gjysmëma-
turantëve që pritet të përfundojnë
arsimin fillor këtë vit. Kjo vlen edhe
në rrafshin shtetëror, ku për të
gjitha shkollat e mesme, komunale
dhe shtetërore, me Konkursin për
regjistrimin e nxënësve në vitin
shkollor 2018/2019 janë planifikuar
1032 paralele me 35.088 vende,
ndërsa të ndara sipas gjuhës - 706

paralele me 24.004 nxënës në
gjuhën maqedonase, 296 paralele
me 10.064 nxënës në gjuhën shqi-
pe, 29 paralele me 696 nxënës në
gjuhën turke dhe 1 paralele me 34
nxënës në gjuhën serbe. Në bazë të
përqindjeve i bie që për vitin e ardh-
shëm maqedonasve t'ju takojnë
68.4 për qind e vendeve, shqiptarë-
ve 28.6 për qind, turqve 2.8 për qind
dhe serbëve (të cilët nuk formojnë
asnjëherë paralele) 0.7 për qind. Më
tepër se gjysma e vendeve janë re-
zervuar për shkollat e mesme të
Shkupit ku edhe është më i koncen-
truar arsimi i nivelit të mesëm. Pra
nga 1032 paralelet e përgjithshme

në 23 shkollat e mesme komunale
dhe 3 shtetëroret janë planifikuar
312 paralele. Në këtë plan, Shkupi
është vendi që ofron më tepër para-
lele edhe sa u përket atyre me më-
sim në gjuhën shqipe, pasi nga 296
paralele gjithsej 101 prej tyre janë
në Shkup. Pastaj, vijnë në radhë Te-
tova me 75 paralele, Kumanovë me
34, Gostivari me 29, Struga me 16,
Kërçova me 13, Dibra me 6, Likova,
Dollneni dhe Vrapçishta me nga
katër paralele, Manastiri dhe Velesi
me nga tre paralele, si dhe Ohri dhe
Resnja nga dy paralele. Sa i takon
mundësive më të gjera për shkol-
lim, bie në sy fakti se kryeqyteti

është ai që ofron mundësi më të
gjëra edhe sa i takon kohëzgjatjes
së shkollimit. Në shkollat e Shkupit
është edhe pjesa dërmuese e para-
leleve të mesme dy vjeçare, ku
gjithashtu pjesa më e madhe në
gjuhën maqedonase. Konkretisht,
nga 17 paralele dy vjeçare, 12 janë në
Shkup, kurse 6 prej tyre janë në
gjuhën shqipe. Këto të fundit, janë
të gjitha në Shkup pasi asnjë shkol-
lë e Tetovës, Gostivarit, Kumanovës,
Strugës apo Kërçovës (ku ka numër
relativisht më të madh paralelesh
se në qytete tjera të banuara me sh-
qiptarë) nuk ofrojnë drejtime të ar-
simit të mesëm dyvjeçar. Pjesa më

ë madhe e paraleleve janë me
kohëzgjatje katër vjeçare, aty ku
edhe zakonisht orientohen numri
më i madh i nxënësve.

Barrën më të madhe të regjistri-
mit të nxënësve shqiptarë në Shkup,
edhe vitin e ardhshëm pritet ta
mbajë gjimnazi "Zef Lush Marku"
ku janë planifikuar të formohen 16
paralele me 544 nxënës. Ky gjim-
naz do të ketë paralele sa dy gjim-
nazet maqedonase bashkë, pra sa
"Rade J. Korçoagin" dhe "Nikolla Ka-
revi" për të cilat planifikohet të for-
mojnë nga 8 paralele, apo thuajse
dy herë më shumë se gjimnazi
"Orce Nikollov" me vetëm 9 parale-
le. I stërngarkuar me paralele është
edhe gjimnazi i Gostivarit me 14 pa-
ralele apo gjimnazi "7 Marsi" i Te-
tovës me 12 paralele. Në shkollat e
mesme profesionale që gravitojnë
në vendbanimet shqiptare as që
bëhet fjalë për zbutjen eventuale
të problemit me mbingarkesën e
nxënësve. Në Gostivar, Tetovë,
Strugë dhe Kumanovë shkon nga
19 deri në 29 numri i paraleleve të
reja është caktuar të formohen aty.
Sakaq, në ekstremin tjetër, kemi
shkolla me nga dy dhe tre paralele,
sikurse është rasti i shkollave të me-
sme në komunat e Ilindenit dhe
Mavrovës. 

Delvina KËRLUKU

Shkup, 2 prill - Sot është Dita
Ndërkombëtare e Fëmijëve me
Autizëm. Me këtë rast disa shoqa-
ta bashkë me Komunën dhe Mini-
strinë e Punës dhe Mirëqenies So-
ciale u mblodhën Qendrën
Informative Kulturore, në Shkup
për të shënuar këtë ditë. 

Zemrijet Bela Veseli, kryetare
e shoqatës "Imago Plus", tha se kjo
ditë paraqet iniciativë për
ndërgjegjësimin e përfshirjes së
institucioneve, organizatave,

njerëzve human, për ndihmë të ka-
tegorisë së njerëzve me aftësi të
kufizuara, siç është autizmi. Ajo
nënvizoi se shoqata që udhëheq
ka misionin e vet, të ndihmojë fë-
mijët me nevoja të veçanta për të
edukuar drejtë edhe në gjuhën
amtare, të socializohen në mënyrë
që të inkuadrohen më lehtë në
shoqëri dhe në jetën shoqërore.
Veseli kërkoi integrimin e kësaj
shoqërie në të gjitha segmentet e
jetës shoqërore, ekonomike, socia-

le, arsimore e me radhë, sepse kjo,
sipas saj, betejë konstante për
vetëdijesimin njerëzor mbi autiz-
min. Sipas kryetarit të Komunës së
Çairit, Visar Ganiu, kjo datë rrit
vetëdijen për personat me au-
tizëm. Ai kërkoi të zgjohen
ndërgjegjet e fjetura dhe të jepen
porosi të qarta, se fëmijët me au-
tizëm janë pjesë e shoqërisë tonë,
që duhet ti gëzojnë të drejtat naty-
rale, njerëzore si gjithë të tjerët.
Kjo, siç tha ai, padyshim se është e

mundur përmes obligimit moral
institucional, që nuk duhet të kur-
sehet dhe të gjenden mekanizmat
për tu përveshur më me seriozitet
punës, për përmirësimin e cilësisë
jetësore të fëmijëve me autizëm
dhe prindërit e tyre.

Ai paralajmëroi përkrahjen e
plotë të projekteve që ka nis Sho-
qata "Imago Plus", si dhe për
hapjen e një qendre për përkujde-
sjen e kësaj kategorie të fëmijëve
dhe bëri thirrje që të bashkëngji-
ten edhe institucionet tjera për
avancimin e mirëqenies së fëmijë-
ve tanë. Ndërkaq, Mila Carovska,
ministre e Punës dhe Politikës So-
ciale, tha se pa bashkëpunimin e
njerëzve, organizatave, institucio-
neve nuk mund të arrihet përmirë-
simi i jetës së fëmijëve me au-
tizëm.Për këtë qëllim kjo ministri
ka nënshkruar memorandum ba-
shkëpunimi me shoqatë "Imago
Plus". Carovska bëri me dije se në
Maqedoni nuk ka institucion për

shërbime sociale, që do ti identi-
fikojë, avancojë këta fëmijë dhe
paralajmëroi se është ofruar një
ndihmë nga shteti dhe ambasada
e Amerikës për ndërtimin e një
qendre, për këtë problem dhe për
sëmundje të ngjashme. Përfaqë-
suesi UNICEF-it, në Shkup,
Benxhamin Perks, tha se shteti
duhet të përqendrohet në refor-
ma, ku potencoi se një ndër këto
pika duhet të jetë shmangia e disk-
riminimit të personave me nevoja
të veçanta, gjegjësisht me autizëm
si dhe identifikimi i problemeve të
kësaj kategorie të fëmijëve, inkua-
drimi në shkolla, në jetën shoqëro-
re,etj… 

Sikundër dihet, simptomat e
autizmit fillojnë të shfaqen para
moshës dyvjeçare. Autizmi është
çrregullim neurobiologjik që
veçohet me vështirësi në komu-
nikim, ndërveprim shoqëror dhe
sjellje të përsëritura dhe rreze të
kufizuara interesash.

SHËNOHET DITA BOTËRORE E AUTIZMIT

Shteti, pa institucione adekuate
Ministrja Carovska bëri
me dije se në Maqedoni
nuk ka institucione për
shërbime sociale që do ti
identifikojë dhe avancojë
fëmijët autik, ndërsa
paralajmëroi se është
ofruar një ndihmë nga
shteti dhe ambasada e
Amerikës për ndërtimin e
një qendre për këtë
problem dhe për
sëmundje të ngjashme

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

PËR VITIN SHKOLLOR 2018/2019

Shkupi më shumë nxënës
dhe më tepër mundësi

Shkollat e mesme të
kryeqytetit jo vetëm që
ofrojnë një të tretën e
vendeve të ofruara për
regjistrim, konkretisht
312 paralele nga 1032,
por edhe mundësi më
të gjera sa i takon
kohëzgjatjes së
shkollimit

Koha

Koha



Omer XHAFERI

Shkup, 2 prill - Gjykata e Kuma-
novës i ka shpërfillur kërkesat e
avokatëve të familjes Aliu, që pro-
vat e nxjerra nga ekspertiza ligjore
mbi vrasësin Boban Iliq, të refu-
zohen si të pabaza. Përkundër ela-
borimit dhe argumentimit të
avokatit Asmir Alipsahiq, se per-
sonat ekspertë Branisllav Stefa-
novski dhe Zoja Babinkostova, nuk
kanë pasur licenca valide për të
kryer ekspertiza, Gjykata e Kuma-
novës për datë 5 prill e caktoi
seancën kur edhe do të shpallet
aktgjykimi për vrasësin e vogëlu-
shit Almir Aliu, Boban Iliq.

Përfaqësuesi ligjor i familjes
Aliu, avokati Alispahiq, më këtë
rast theksoi se ekspertizat pa li-
cenca paraqesin edhe një skandal
të radhës që lidhen me këtë proces
gjyqësor. Personat ekspertë, Bra-
nisllav Stefanovski dhe Zoja Ba-
binkostova, të angazhuar nga
Prokuroria e Kumanovës, siç tha
Alispahiq, janë impenjuar duke
mos pasur të drejtë për realizimin
e ekspertizës neuropsikiatrike mbi
të akuzuarin Iliq. 

"Të sakta janë raportet e me-

diave se personat ekspertë, të cilët
e kanë përpunuar ekspertizën kun-
drejt Boban Iliqit, neuropsikiatri
Branisllav Stefanovski dhe psikia-
trja Zoja Babinkostova, dhe ek-
sperti i komunikacionit Stoimko
Zllatkovski, nuk kanë pasur licencë
pune, respektivisht leja e ndarë
nga Ministria e Drejtësisë, më
15.06.2016, ka qenë me afat të ska-
duar. Stefanofski dhe Babinkosto-
va më 23 mars të këtij viti, zyrtari-
sht janë fshirë nga Regjistri i
personave ekspert, me vendim të
ministrit të Drejtësisë, ndërsa ek-
sperti Stoimko Zllatkovksi licencën
e ka vazhduar më 23 shtator të vi-
tit të kaluar. Kjo nënkupton se
gjatë përgatitjes të këtyre vlerësi-
meve profesionale, Prokuroria ka
qenë e detyruar ta kontrollojë një
fakt kaq kryesor. Tash vetë Gjykatë
është vendosur para një situate kur
nuk mund t’i besojë vlerësimit të
personave ekspertë dhe deklara-
tave të dhëna në seancë kryesore,
pasi që të njëjtat nuk kanë 'vlerë
të provave'", tha avokati Alispahiq.

Në fjalët përfundimtare në

procesin gjyqësor kundër vrasësit
Boban Iliq, Alispahiq kërkoi nga
Gjykata e Kumanovës, sipas
detyrës zyrtare, t’i sqarojë dilemat
lidhur me ekspertizat e realizuara
pa licencë përkatëse. Ai, edhe pse e
udhëzoi Gjykatën që përmes Mi-
nistrisë së Drejtësisë apo nga vetë
prokurori i lëndës të kërkojë vër-
tetimin e ekspertizave të falsifikua-
ra, gjykatësja Maja Denkovska nuk
i mori parasysh vërejtjet e tij.

"Ligji në këtë drejtim është i
prerë. Dispozitat e Ligjit për ek-
spertizë parashohin që licencat të
jenë me afat prej pesë viteve, ndër-
sa Ligji për procedurë penale e pa-
rasheh që të njëjtat të realizohen
nga persona ekspert të Regjistruar,
kështu që këto prova nuk kanë
vlerën e dëshmive. Megjithatë, në
qoftë se edhe Gjykata e mbështet
aktgjykimin në këto prova, atëherë
ne këtë vendim do ta ankimojmë
para Gjykatës së Apelit, ku shpresoj
se ato ta rikthejnë lëndën në riv-
lerësim", tha avokati Alispahiç. Nga
ana tjetër, avokati Stefan Pavlev-
ski, në fjalët përfundimtare para

Gjykatës së Kumanovës, kërkoi liri-
min e Boban Iliq nga aktakuza,
pasi siç tha ai, provat janë në favor
të klientit të tij. "Dëshmitë e pre-
zantuara deri më tani e vërtetojnë
faktin e të drejtës së mbrojtjes së
nevojshme. Ekspertizat janë rezul-
tat i provave. Dëshmitë të prezan-
tuara përmes videove, deklaratave
të dëshmitareve, paraqesin super
prova dhe në bazë të atyre provave
janë përgatitur ekspertizat. Për
këto arsye i mbështes të dyja ek-
spertizat. Kërkesa për rivlerësim të
rastit të propozuar nga avokatët
konsideroj se është një tentim dë-
shpërues i tyre për ta penguar të
drejtën. Jam dëshpëruar nga një
veprim i tillë. Por shpresoj se do
marrin mësim nga këto veprime",
tha avokati Pavlevski. Madje, Pav-
levski kërkoi dënimin e prindërit
dhe familjarëve të Almir Aliut,
gjegjësisht Sedat Aliun, Sami De-
miri dhe Abdullah Aliun. Ndaj kë-
saj kërkese ka reaguar avokati Ali-
spahiq, i cili ka thënë se familjarët
e Almirit të ndjerë duhet të lirohen
nga akuza.

Shkup, 2 prill - Gjykatësi Osman Sha-
bani e shtyu gjykimin për lëndën
"Titanik" të PPS-së për më 12 prill, që
të mundet mbrojtja e të akuzuarve
të bëjë ekspertizë në materialet dë-
shmuese. Mbrojtja e të akuzuarve
në fillim të gjykimit që mbahet në
ndërtesën e re të Gjykatës Penale,
kërkoi shtyrje të seancës së sotme
që të bëjnë ekspertizë në dëshmitë
dhe të përgatiten për debatin krye-
sor. Mbrojtja kërkoi që gjykata t'i
shtyjë edhe tre seancat e ardhsh-
me të caktuara për këtë muaj, ndër-
sa koha do të shfrytëzohet për ek-
spertizë të lëndës. Një pjesë e
avokatëve thanë se aspak nuk kanë
marrë CD me dëshmi materiale të

cilët janë në 25.000 faqe. Nga PPS-
ja ishin kundër dhe vlerësojnë se
propozimi i mbrojtjes është me qël-
lim të zgjatet procedura. Prokurorja
Lile Stefanovska kërkoi që propozi-
mi të refuzohet si i pabazë.

Gjykatësi Osman Shabani në
seancën e sotme ua tërhoqi vë-
mendjen të akuzuarve të mos u për-
dorin telefonat celular në sallën gjy-
qësore. Nëse nuk e respektojnë
këtë, paralajmëroi se në seancën e
ardhshme do t'u merren nga policia
gjyqësore. Të akuzuarit, mes të cilë-
ve edhe ish-kryeministri Nikolla
Gruevski si edhe 20 persona të tje-
ra, morën pjesë në seancën e sotme.
Gruevskin e mbrojnë gjashtë

avokatë: Donço Nakov, Sterjo Zikov,
Dimitar Dangov, Sanja Aleksiq,
Boro Tasevski dhe Elenko Milanov.
Në "Titanik", që është lënda e parë e
PPS-së, akuzohen ish- funksionarët,
Mile Janakieski,  Gordana Jankul-
lovska, Martin Protugjer,  Kiril
Bozhinovski, Biljana Brishkoska Bo-
shkovski. Të akuzuar janë edhe Ilija
Dimovski, Munir Pepiq, Edmond Te-
melko, Leko Ristovski, Kiril  Todo-
rovski, Katerina Velovska, Stanko
Korunovski, Kosta Markovski,
Dragçe Dragçeski, Marjan Nakev-
ski, Goce Janevski, Xhezmi Ahmet,
Robert Davitkov, Dalibor Aleshko-
viq dhe Lenka Rashajkovska. Ata dy-
shohen nga PPS-ja për bashkëpu-

nim kriminel, shkeljen e së drejtës
së zgjedhjes, shkeljen e lirisë së për-
caktimit të votuesve, ryshfet gjatë
zgjedhjeve dhe votimit, shkatërri-

min e materialit zgjedhor dhe për
keqpërdorim të mjeteve për finan-
cimin e fushatës zgjedhore në vitin
2012.

Gruevski 
mohon të jetë
urdhërdhënësi 
i 27 prillit të
përgjakshëm
Shkup, 2 prill - Të kishte "D" nga
dëshmitë kundër meje, unë që
moti nuk do të isha këtu. Që nuk
do të thotë se ata që i kanë arre-
stuar janë fajtorë. Absolutisht
edhe ata nuk janë fajtorë, por e
kanë bartur ngarkesën për këtë
rast. Kështu deklaroi ish-krye-
ministri dhe ish-lideri i VMRO-
DPMNE-së, Nikolla Grfuevski,
duke u përgjigjur në pyetjen e
gazetarëve pas përfundimit të
seancës së parë për lëndën e PSP
"Titanik". Gruevski tha se ka bise-
duar me truprojën e tij, i cili i ka
thënë se ditën e 27 prillit të vitit
2017 ka biseduar vetëm me ba-
shkëshorten e tij dhe me vëllain
e tij për punë familjare dhe nuk
ka pasur asgjë më shumë nga
kjo. Sipas Gruevskit, publikimi i
informacioneve me hollësi nga
aktakuza për ngjarjet e 27 prillit
jo vetëm që është e qëllimshme,
por edhe është bërë që të pu-
blikohen në faza. "I ftoj nëse
kanë çfarë do qoftë dëshmie
kundër meje, menjëherë dhe pa
mëdyshje ta publikojnë", tha
Gruevski, duke shtuar se anëta-
ri i partisë së tij është vëllai i
Aleksandar Vasilevski Ninxha, i
cili akuzohet për ngjarjet në Ku-
vend më 27 prill të vitit të kaluar.
Sipas Gruevskit, këto konstati-
me që janë parashtruar në opi-
nion për 27 prillin dhe ngjarjet
që zhvillohen kundër tij në PSP,
janë për defokusim të opinionit
nga problemet e vërteta, siç
është ajo me emrin dhe gabi-
met që i bën pushteti. Në
pyetjen se kush i porosit këto ra-
ste, Gruevski u përgjigj se "kjo
është nga ai që ka interes të mos
flitet për gabimet e tyre, të mos
flitet për hapat e tij që i bën, për
premtimet e tij që i ka dhënë
dhe tani duhet të realizohen,
por të flitet për tërë këtë". 

"Titaniku" shtyhet për më 12 prill 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AKTGJYKIMI PËR RASTIN E ALMIRIT SHPALLET MË 5 PRILL

Gjykata pranon ekspertizat
false për Bobanin
Gjykatësja Maja
Denkovska ka refuzuar
vërejtjet e palës
mbrojtëse të familjes së
Almirit Aliut, i cili kërkoi
që, sipas detyrës
zyrtare, t’i sqarojë
dilemat lidhur me
ekspertizat e realizuara
pa licencë përkatëse
Koha
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Tetovari kërcënon
policët
Të shtunën mbrëma rreth orës 21 e
40 minuta, pjesëtarë të policisë së
Tetovës duke kryer kontrolle të rre-
gullta në rrugën "Ivo Llolla Ribar" në
Tetovë kanë ndaluar veturën Citroen
me targa të Tetovës që e ka drejtuar
62-vjeçari A.M nga fshati Xhepçisht.
Për shkak se më herët kishte kryer
një kundërvajtje në komunikacion,
atij i është shqiptuar padi adekuate,
me ç`rast ai ka filluar të kërcënojë
policët dhe ka tentuar me forcë ti
marr dokumentet ndërsa më pas i
ka lënë dhe është larguar në drejtim
të panjohur. Gjatë ditës së sotme do
të ftohet në bisedë informative dhe
do të zbardhen të gjitha detajet.

Bie në Vardar,
lëndohet 
46 vjeçari
Të dielën  rreth orës 17 e 30 minuta
në spitalin e Gostivarit është sjellë
46 vjeçari nga Gostivari me iniciale
M.N me lëndime në kokë që i kishte
marrë nga rënia në ujërat e lumit
Vardar. Sipas policisë, ai ka qenë
duke shëtitur rreth lumit, i është
përkeqësuar gjendja dhe ka rënë në
ujë, por e kanë nxjerrë kalimtarët e
rastit. Pas marrjes së ndihmës së
parë është lëshuar për mjekim shtë-
piak. Punohet në zbardhjen e plotë
të rastit.

Fundjava me 
32 aksidente 
në Shkup
Gjatë fundjavës në Shkup kanë
ndodhur 32 aksidente rrugore në të
cilat tre persona kanë marrë lëndime
të rënda trupore, 10-të lëndime më
të lehta, ndërsa në 19 është shkak-
tuar vetëm dëm material. Siç kumtoi
MPB-ja,  në aksidentet një këmbë-
sor, një vozitës i mopedit dhe një vo-
zitës i motoçikletës kanë marrë lën-
dime të rënda trupore ndërsa 12
persona kanë marrë lëndime më të
lehta trupore. Janë sanksionuar 68
shoferë sepse kanë qarkulluar me
shpejtësi më të madhe nga e lejuara.
Gjithashtu, nga komunikacioni janë
përjashtuar 79 shoferë:  prej tyre 52
kanë drejtuar automjetin  ende pa e
marrë patentë shoferin, 10 kanë
qenë shoferë fillestar dhe 17 kanë
drejtuar automjetin nën ndikim të
alkoolit. Përveç kësaj, 20 shoferë janë
sanksionuar sepse e kanë kaluar
udhëkryqin në dritë të kuqe, katër
nuk u kanë dhënë  përparësi kalimi
këmbësorëve, dy janë rreshtuar në
mënyrë të padrejtë, 10 shoferë për
tejkalim të parregullt dhe tre nuk u
kanë dhënë përparësi kalimi au-
tomjeteve në zonë të udhëkryqit.

KRONIKË

6 AKTUALE
Koha, e martë 3 prill, 2018 

Omer XHAFERI

Shkup, 2 prill - Ambulancat e burgut të Idri-
zovës dhe atij të Shutkës, brenda ditëve në
vazhdim edhe zyrtarisht pritet të merren për-
sipër nga Shtëpia e Shëndetit-Shkup. Ndonë-
se një gjë e tillë u paralajmërua se do të
ndodhë në fillim të këtij viti, megjithatë për
shkak të moskompletimiit të dokumentacio-
nit voluminoz, një transferim i tillë i sistemi
shëndetësor u shty për disa muaj. Drejtori i
burgu të Shutkës, Gjoko Kotevski, në një pro-
noncim për gazetën KOHA, njofton se mbi
90 për qind e procedurës për marrjen e am-
bulancave nga institucionet publike të shën-
detit është përfunduar, dhe vetëm pritet nën-
shkrimi i Ministrit të Shëndetësisë, që kjo
çështje të finalizohet. "Në pyetje ka qenë
marrja e lejes nga pesë institucion përkatëse.
Pothuajse të gjitha janë përfunduar dhe
vetëm jemi në prite që Ministria e Shëndetë-
sisë të japë dritë jeshile që sistemi shëndetë-
sor i burgut të Shutkës, zyrtarisht të kaloj nën
kompetenca Shtëpisë së Shëndetit-Shkup.
Për momentin në burgun e Shutkës janë të
angazhuar tre punonjës mjekësor, konkreti-
sht një mjek, një stomatolog dhe një motër
medicinale. Paralelisht me transferimin e
këtyre kompetencave, është paraparë an-
gazhimi i dy mjekëve shtesë dhe një motre
medicinale. Përfitimi më i madh në këtë rast
është se e gjithë Shtëpia e Shëndetit-Shkup,
qëndron në dispozicion të të burgosurve,
gjegjësisht laboratori dhe pajisjet tjera", thotë
drejtori Kotevski.

SHTËPIA E SHËNDETIT E SHKUPIT,
MBIKËQYRËSE 

Gjatë muajve të kaluar (përderisa ende
janë në pritje të nënshkrimit të Ministrit të
Shëndetësisë, Venko Filipçe) ambulanca e
burgut të Shutkës, është restauruar e gjitha,
respektivisht kompetencat mbi këtë sektor
edhe tutje do t’i ketë drejtoria e burgut, kur-
se mbikëqyrjen dhe menaxhimin do ta reali-

zoj Shtëpia e Shëndetit
Shkup. Procedura për
marrjen mbi supe të sektorë-
ve të shëndetësisë në burgun
e Idrizovës dhe atë të
Shutkës, siç thotë njeriu u
dytë i Shtëpisë së Shëndetit
Shkup, Besim Koka, janë
drejtë përfundimit dhe sipas
tij ditëve në vijim zyrtarisht
pritet që këto ambulantë të
merren përsipër nga ky insti-
tucion i shëndetit publik.
"Ministria e Financave ka
ndarë 21 milionë denarë për
ambulancat e burgut të Idri-
zovës dhe Shutkës dhe të
njëjta pritet të shfrytëzohen
për përmirësimin e kushteve
në këto dy shtëpi ndëshkue-
se-përmirësues, duke filluar
nga furnizimi me barna,
pajisje shëndetësore dhe
rrogat e të punësuarve.
Gjithashtu kemi në plan të
konkurrojmë edhe më një
projekt tjetër përmes të cilit
mendojmë t’i përmirësojmë
kushtet brenda ambulanca-
ve", tha zëvendësdrejtori i Shtëpisë së Shënde-
tit Shkup, Besim Koka.

Në bazë të sistematizimit që këto dy am-
bulanca të punojnë në dy ndërrime, duhet
që në burgun e Idrizovës, minimum të jetë i
punësuar një specialist, dy mjek të përgjith-
shme, dy motra medicinale, një psikolog
dhe një nëpunës sporteli. Për momentin në
burgun më të madh në Maqedoni, janë të
angazhuar dy mjek, dy motra medicinale,
një stomatolog dhe një psikolog. Nga ana
tjetër në burgun e Shutkës, sipas sistemati-
zimit duhet të jetë i punësuar një specialist,
dy mjek, një stomatolog dhe dy motra me-
dicinale. 

PËRKEQËSIMI I GJENDJES 
SHËNDETËSORE ËSHTË SHTUAR

Numri më i madh i ankesave të parash-
truara para zyrës së Avokatit të Popullit për vi-
tin paraprak, për gjendjen e burgjeve në
vend, drejtpërdrejtë ka qenë e lidhur me si-
stemin e sigurisë shëndetësore. Sipas rapor-
tit vjetor të Avokatit të Popullit, numri më i
madh i të burgosurve është ankuar për kush-
tet jo të përshtatshme në ambulancat e shtë-

pive ndëshkuese-përmirë-
suese.

"Mungesa e pajisjeve
mjekësore, mungesa e me-
dikamenteve dhe kuadrit
mjekësore edhe më tej para-
qesin problemin kryesor me
të cilën ballafaqohen të bur-
gosurit. Si pasojë e kësaj
është rritur numri i vdekjeve,
me çka ne përmes nismave
tona kemi iniciuar 12 lëndë
për hetimin e arsyeve të pa-
sojave të vdekjeve dhe mes
tjerash kemi kërkuar nga
Prokuroritë Themelore Pu-
blike vallë për këto raste
është hapur ndonjë proce-
durë. Me çka na kanë njoftuar
se për 6 procedura që kishin
të bëjnë me vdekjet e të bur-
gosurve, rastet janë mbyllur
me mos inicimin e procedu-
rave para Prokurorisë, për
shkak siç thuhet në përgjigjet
e organeve përkatëse nuk ek-
zistojnë gjurmë nga vdekja e
dhunshme, respektivisht për
6 rastet tjera procedurat

vijojnë", thuhet në raportin vjetor të Avokatit
të Popullit për çështjen e burgjeve në Maqe-
doni. Krahas problemeve të theksuara, num-
ri më i madh i të burgosurve, gjatë vitit 2017
janë ankuar për përkeqësim të gjendjes shën-
detësore, më konkretisht dhimbje të
dhëmbëve. Lidhur me këto ankesa, zyra e
Avokatit të Popullit, në të shumtën rasteve
ka arritur t’ju ndihmojë të burgosurve, gjegjë-
sisht deri te drejtori i burgut përkatës janë
dorëzuar shkresë ku ai është obliguar t’i ndër-
merr masat e nevojshme për rregullimin e
dhëmbëve të të burgosurve dhe protezat e
tyre, të gjitha me harxhim të drejtorisë. Në ra-
portin e Avokatit të Popullit, theksohet se po
thuajse të gjitha drejtoritë e kanë pranuar
një rekomandim të tillë.

Megjithatë, konstatimi i Avokatit të Po-
pullit, se sistemi i shëndetësisë dhe i sigurimit
në burgje nuk është funksional, vazhdon të
mbetet. Personat që vuajnë masat e dënimit
me burg dhe ato në paraburgim, siç thuhet
në raport, trajtimin mjekësor e pranojnë
vetëm gjatë orarit të punës, me përjashtim të
Burgut të Shkupi (Shutkës), ku është vendo-
sur puna në dy ndërrime.

Gjatë muajve të kaluar (përderisa
ende janë në pritje të nënshkrimit
të Ministrit të Shëndetësisë,
Venko Filipçe) ambulanca e
burgut të Shutkës, është
restauruar e gjitha, respektivisht
kompetencat mbi këtë sektor
edhe tutje do t’i ketë drejtoria e
burgut, megjithatë mbikëqyrjen
dhe menaxhimin do ta realizoj
Shtëpia e Shëndetit Shkup

Ministria e Financave ka
ndarë 21 milionë denarë
për ambulancat e burgut
të Idrizovës dhe Shutkës
dhe të njëjta pritet të
shfrytëzohen për
përmirësimin e kushteve
në këto dy shtëpi
ndëshkuese-përmirësues,
duke filluar nga furnizimi
me barna, pajisje
shëndetësore dhe rrogat e
të punësuarve. Gjithashtu
kemi në plan të
konkurrojmë edhe më një
projekt tjetër përmes të
cilit mendojmë t’i
përmirësojmë kushtet
brenda ambulancave 

BESIM KOKA 

Sistemi
shëndetësor
jofunksional 

KUJDESI MJEKËSOR NË BURGJET E VENDIT

Koha
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Fisnik PASHOLLI

Shkup, 2 prill - Ekzekutivi i i ri ka pa-
ralajëmruar plane ambicioze në
sektorin e energjetikës në pe-
riudhën e ardhshme. Krahas mira-
timit të ligji të ri për energjetikë që
pritet të miratohet gjatë këtij
muaji, janë paralajëmruar edhe in-
vestime të shumta shtetërore dhe
private në prodhimtarinë e rrymës
në Maqedoni.

Nga qeveria kanë paralajmë-
ruar ndërtimin e centraleve të reja
për prodhimin e rrymës nga dielli
nga ana e Elektranave të Maqedo-
nisë si dhe realizimin më në fund të
kapacitetit serioz për prodhimin e
rrymës nga ujit, të hidrocentraleve
Çebren dhe Galishte. Pas 12 ten-
derëve të dështuar, qeveria ka ven-
dosur që vetë të realizojë projektin
e madh në Çebren dhe Galishte që
do të prodhojë 500-600 megavat
rrymë. Pritet që vetë Elektranat e
Maqedonisë të investojnë afër 220
milion euro për realizimin e kapa-
citeteve të reja për prodhimin e
energjisë elektrike.

Gjithashtu do të mbështetet
edhe prodhimtaria e energjisë së
rinovueshme me vendosjen e ma-
save mbështetëse, për ndërtimin e
centraleve fotovoltaike që
prodhojnë rrymë nga dielli. 

Me 500 mijë euro të financuara

nga Banka Evropiane për Rindërti-
mi dhe Zhvilim, qeveria do të për-
gatisë edhe lehtësime administra-
tive dhe juridike për ritjen e
prodhimtarisë së energjisë solare
dhe të erës.Sipas burimeve qeveri-
tare pritet të përpunohet një stra-
tegji e kompletuar për rritjen e fu-
qisë së elektrocentraleve solare .
Përmes ndihmës teknike të BERZH
në periudhën e ardhshme do të
ndërtohen centrale diellore apo fo-
tovoltaike me fuqi prej 200 mega-
vat. Pritet që BERZH të financojë
projektet e Elektranave të Maqe-
donisë për ndërtimin e elektranës
votoltaike prej 10 megavat në xehe-
roren e harxhuar për qymur të Osl-
lomejit me çka do të rikultivohet
edhe trualli si dhe do të pëmirë-
sohet ambient jetësor në këtë loka-
litet. 

Në ndërkohë në vitet e kaluara
, për prodhimtarinë e rrymës nga
dielli, shteti ofronte tarifën e privi-
legjuar që ishte shumë e lartë , an-
daj edhe rryma e prodhuar nga rry-
ma ishte më e shtrenjtë se ajo e
prodhuar nga termoelektranat me

qymyr. Çmimi saj lëvizte nga 410
euro për megavat orë në 260 euro,
për tu zvogëluar në 120 euro për
magavat orë energji elektrike të
prodhuar nga dielli. Me ndryshi-
met ligjore dhe liberalizimin e tre-
gut, pritet që edhe energjia e
prodhuar nga dielli të shitet me ku-
shte të tregut ndaj tregtarëve me
rrymë dhe ndaj operatorëve dhe
furnizuesve me energji elektrike.

Ekspertët e energjetikës thonë
se në botë , rajon por edhe tek ekzi-
stojnë edhe më shumë pengesa
dhe probleme në praktikë që pa-
mundësojnë prodhimin më të
madh të energjisë elektrike nga
dielli dhe era. Vlerësohet se im-
piantet e prodhimit të energjisë so-
lare dhe nga era , akoma janë të sh-
trenjta , ndërsa era mungon në sasi
të mjaftueshme në tërë teritorin e
Maqedonisë me përjashtim të disa
lokacioneve. Gjithashtu prodhimin
e energjisë prej burimeve të tilla e
vështirëson edhe fakti se për shem-
bull nuk kemi prodhimtari të vazh-
dueshme për 24 orë për shkak nuk
kemi burim rrezatimi apo burim

ere , gjatë tërë kohës të nevojshme
për prodhim të energjisë për dallim
prej termocentraleve klasike me
ujë apo qymur që mund të
prodhojnë energji pandërprerë.
Njëherazi edhe aftësia apsobuese e
energjisë së tillë është kufizuar me
20 përqind të pranohet nga i tërë si-
stemi elektroenergjetik, i cili çdo
herë nevojitet të ketë rezerva të fur-
nizimit me rrymë qoftë nga impor-
ti apo akumulimet e hidrocentrale-
ve që prodhojnë rrymë. 

Në ndërkohë, Maqedonia për
çdo vit paguan rrymë të shtrenjtë
nga importi që të mbulojë nevojat
për energjinë elektrike. Bilanset
energjetike tregojnë se në vitet e
kaluara në mesatare kemi siguruar
rreth 60 për qind të energjisë nga
prodhimi vendor , ndërsa rreth 40
për qind janë siguruar nga ekspor-
ti.

Në mesatare në vitet e kaluara
është importuar rrymë prej së paku
100 milion euro në vit, që si dukuri
nuk do të ndodhte po të kishim in-
vestuar me kohë në ndërtimin e ka-
paciteteve vendore të prodhimit të
energjisë elektrike. Aktualisht, ka-
pacitetet elektro-energjetike ekzi-
stuese në Maqedoni nuk janë në
gjendje të prodhojnë sasi të mjaf-
tueshme të rrymës së nevojshme
për mbulimin e nevojave të konsu-
matorëve, kështu në vend të
rrymës vendore, si shtet jemi të
detyruar të importojnë rrymë më
të shtrenjtë nga jashtë. Kapaciteti i
fundit energjetik i ndërtuar në
vend ishte Parku i erës në Bogdan-
ci ku u investuan 55 milion euro,
por që siguron energji për vetëm
60 mijë amvisëri . 

Shkup, 2 prill - Mjetet nga Programi
për mbështetje financiare për zh-
villim rural të rriten shumëfish
edhe gjatë shpërndarjes së mjete-
ve që përparësi të kenë komunat
me seli në fshat, kërkojnë kryetarët
e komunave rurale. Kërkesat e tyre
dje para kompetentëve nga Mini-
stria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave dhe Agjen-
cisë për Mbështetje Financiare në
Bujqësi dhe për Zhvillim Rural i
elaboroi kryetari i BNJVL-së dhe

kryetar aktual i Qytetit të Shkupit,
Petre Shilegov. "Kjo që dy viteve
fundit është vërejtur në portalin e
Agjencisë është kjo që nuk ka
informacione për udhëzimet për
mënyrën e aplikimit të komunave
për këtë Program, si dhe sqarim
për mënyrën e shënimit dhe për
mënyrën e përzgjedhjes së komu-
nave. Në këtë fushë konsiderojmë
se nevojitet transparencë më e
madhe të Agjencisë, si dhe komu-
nikim të drejtpërdrejtë më efikas

me përfaqësuesit e administratës
komunale", theksoi Shilegov në
prezantimin e sotëm të Programit
për zhvillim rural për vitin 2018
para kryetarëve të komunave. Nga
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë
dhe Ekonomisë së Ujërave thonë
se në programin për mbështetje
financiare të zhvillimit rural për vi-
tin 2018 thekso është vendosur në
mbështetjen për investime kapi-
tale në mjediset rurale. Janë para-
parë investime për infrastrukturën

rrugore, për sistemet të furnizimit
me ujë dhe të kanalizimit, moder-
nizimin e tregjeve ekzistuese për
kafshë, ndërtim të shtëpive për fë-
mijë dhe për të  rinj... "Është kyçe
që komunat, kryetarët e komuna-
ve, administrata dhe personat pro-
fesional të drejtohen drejt krijimit
të projekteve dhe ta përgatisin
dokumentacionin i cili ka të bëjë
në ato masa. Në periudhën e ardh-
shme, Qeveria me Agjencinë Pa-
gesore do ta definojnë vëllimin me

çfarë do t'i mbështesim komunat",
theksoi ministri i Bujqësisë Lupço
Nikollovski. Krahas mjeteve nga
ky Program kombëtar,  nga viti i
ardhshëm në dispozicion të komu-
nave rurale do t'i kenë edhe mjetet
nga masa e re për infrastrukturë
rurale publike nga Programi
IPARD me të cilin janë paraparë
gjithsej 12 milionë euro prej të cila-
ve nëntë milionë janë para evro-
piane, ndërsa të tjerat  janë të ba-
shkëfinancuara nga shteti.

Komisioni i 
dha vizë naftës së
gjelbër bujqësore
Shkup, 2 prill - Komisioni Kuven-
dor për Bujqësi, Pylltari dhe Eko-
nomi të Ujërave në seancën e sot-
me e rishikoi Propozim ligjin për
ndryshime dhe plotësime të Ligjit
për bujqësi dhe zhvillim rural, në
lexim të parë, me të cilin propo-
zohet subvencionimi i 50 për qind
nga shpenzimet për furnizim me
lëndë djegëse për mekanizmin
bujqësor dhe vlerësoi se është i
pranueshëm dhe se duhet të je-
pet në lexim të mëtutjeshëm.
Bujqve dhe ekonomive bujqëso-
re do t'u subvencionohen 50 për
qind e mjeteve për furnizim me
lëndë djegëse, por jo më shumë
se 100.000 denarë për ekonomi
bujqësore. Për furnizim me lëndë
djegëse do të shpërndahen karte-
la me vlerë të caktuar. Për atë qël-
lim në Buxhetin e Republikës së
Maqedonisë janë paraparë 310
milionë denarë. Komisioni e ri-
shikoi edhe Propozim ligjin për
ndryshime dhe plotësime të Ligjit
për konsolidim të tokës bujqëso-
re, në lexim të parë, dhe konklu-
doi se është i pranueshëm dhe se
mund të jepet në lexim të më-
tutjeshëm. 

Komunat rurale kërkojnë më shumë mjete për zhvillim rural

Shtrenjtohet
benzina
Shkup, 2 prill - Benzinat nga me-
snata shtrenjtohen për 1.5 deri
në dy denarë për litër, vendosi
sot Komisioni rregullator për
energjetikë. EUROSUPER BS-95
rritet për dy denarë, ndërsa çmi-
mi i EUROSUPER BS-98, dizeli
dhe Vaji ekstra i lehtë për amvi-
sëri rritet për 1.50 denarë. Kësh-
tu, çmimi i ri i EUROSUPER BS-
95 do të jetë 67,50 den/litër,
ndërsa EUROSUPER BS-98 do të
shitet me çmim prej 69 den/litër.
Çmimi i ri i dizelit do të jenë 59
den/litër, ndërsa Vaji ekstra i
lehtë për amvisëri 47.50
den/litër. Rritet edhe çmimi i
mazutit që tani do të shitet për
28.038 den/kg. Çmimet e reja
më të larta të benzinave pasojnë
për shkak të çmimit më të lartë
të naftës në tregun botëror në
periudhën e kaluar 14-ditore.

BURIMET E RINOVUESHME TË ENERGJISË

Në pritje të centraleve solare
Nga qeveria kanë
paralajmëruar
ndërtimin e centraleve
të reja për prodhimin e
rrymës nga dielli nga
ana e Elektranave të
Maqedonisë ,
realizimin më në fund
të hidrocentraleve
Çebren dhe Galishte
dhe ndërtimin e
elektranës votoltaike
prej 10 megavat në
xeheroren e harxhuar
për qymur të
Osllomejit

LIGJI I RI I ENERGJETIKËS SJELL KONKURENCË NË TREG  

Ligji i ri i energjetikës që kaloi filtrat qeveritar në
javën e kaluar, pritet që përgjatë këtij muaji të
miratohet në Kuvend, ndërsa pasi të miratohen
edhe të gjitha aktet nënligjore deri në fund të vitit
2018, ai do të hyjë në fuqi në fillim të vitit 2019. Kjo
nënkupton edhe liberalizim të tërësishëm të
sektorit energjetik në shtet. Nga qeveria presin që
ligji i ri për energjetikë të sigurojë konkurrencë në
energjetikë , çmime më të lira dhe do të pengojë
komoditetin e kompanive energjetike që të
paraqesin harxhime që dikush i pranon , ndërsa i

paguajnë të gjithë qytetarët. Ai do të ofrojë edhe liri
për qytetarët të zgjedhin se nga cili furnizues dhe
me çilin energjens do të furnizohen , pa marrë
parasysh se a bëhet fjalë për energji elektrike, gaz,
naftë apo energjens tjetër. Për konsumatorët që nuk
do të dalin në treg, do të zgjidhet furnizuesi
universal me të cilin do të nënshkruhet kontrata për
pesë vjet. Pritet që edhe kompanitë shtetërore si
Elektranat e Maqedonisë të jenë më produktive në
prodhimine rrymës për shkak se do të punojnë në
tregun e lirë.  

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të nenit nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/12, 145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, dhe 37/16), Pëlqimeve për punësim nga Ministria e financave nr. 18-3560/2 të datës 23.03.2018, Vendimit për 
publikim të shpalljes publike nr. 04-627 të datës 28.03.2018 U.D Drejtori i IPSH Spitali i përgjithshëm “Kumanovë” – Kumanovë më datë 03.04.2018. publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
 
Për punësim të punëtorëve shëndetësor për kohë 

të pacaktuar  
1. IPSH Spitali i përgjithshëm “Kumanovë” – Kumanovë publikon 
shpallje publike për punësim të punëtorëve shëndetësor për kohë të 
pacaktuar për vendet e punës në vijim: 
-Doktorë të medicinës    10 
(dhjetë) realizues; 
-Teknolog i diplomuar i radiologjisë       2 (dy) realizues; 
         - Fizioterapeut i diplomuar 1 (një) realizues;  
-Motër medicinale      8 (tetë) realizues; 
          -Akusherë  4 (katër) realizues; 
-Laborantë 3 (tre)  realizues dhe 
 -Teknik i fizioterapisë 1 (një) realizues 
2. Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të 
parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore: 
- të jetë shtetas i RM, 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- të mos i jetë shqiptuar ndalesë për plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
3. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 
kandidatët për Doktorë të medicinës duhet të përmbushin kushte e 
posaçme në vijim: 
- arsim sipëror të mbaruar (VII/1) ose 240 kredi sipas SETK – 
Fakulteti i medicinës 
-provim të dhënë profesional  
-licencë për punës  
-vërtetim për njohje të një prej gjuhëve botërore (angleze, gjermane 
ose frënge)  
- me ose pa përvojë pune. 
Orari javor i punës është 40 orë. Neto pagesa fillestare për Doktor të 
medicinës është 25.108 denarë. 
                                                                                                                             
2.- 
 
4. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 
kandidatët për Teknolog i diplomuar i radiologjisë duhet të 
përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
- arsim sipëror të mbaruar (VI-1) ose 180 kredi sipas SETK – 
Fakulteti i medicinës 
- provim të dhënë profesional 
- vërtetim për njohje të një prej gjuhëve botërore (angleze, gjermane 
ose frënge) 
- me ose pa përvojë pune. 
    Orari javor i punës është 40 orë. Neto pagesa fillestare për 
Teknolog i diplomuar i radiologjisë është 22.480 denarë. 
      5. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 
2 kandidatët për Fizioterapeut i diplomuar duhet të përmbushin 
kushte e posaçme në vijim: 
- arsim sipëror të mbaruar (VI-1) ose 180 kredi sipas SETK – 
Fakulteti i medicinës 
- provim të dhënë profesional 
- vërtetim për njohje të një prej gjuhëve botërore (angleze, gjermane 
ose frënge) 
- me ose pa përvojë pune. 
      Orari javor i punës është 40 orë. Neto pagesa fillestare për 
Fizioterapeut i diplomuar është 22.480 denarë. 
 
6. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 
kandidatët për Motër medicinale duhet të përmbushin kushte e 
posaçme në vijim: 

- Arsim të mesëm të medicinës – motër medicinale (PMP – shkalla 
IV)  
- provim të dhënë profesional 
- me ose pa përvojë pune. 
Orari i plotë i punës – punë me ndërrime është 40 orë. Pagesa 
fillestare për Motër medicinale është 16.420 denarë. 
     7. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 
kandidatët për Akusherë  duhet të përmbushin kushte e posaçme 
në vijim: 
- Arsim të mesëm të medicinës – motër e gjinekologjisë akushere 
(PMP – shkalla IV) 
- provim të dhënë profesional 
- me ose pa përvojë pune. 
    Orari i plotë i punës – punë me ndërrime është 40 orë. Pagesa 
fillestare për akushere është 16.420 denarë. 
 
8. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 
kandidatët për Laborantë  duhet të përmbushin kushte e posaçme 
në vijim: 
                                                                                                                      
3.- 
- Arsim të mesëm të medicinës – teknik i laboratorisë (PMP – shkalla 
IV) 
- provim të dhënë profesional 
- me ose pa përvojë pune. 
Orari javor i punës është 40 orë. Neto pagesa fillestare për laborant 
është 16.420 denarë. 
  9. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 
kandidatët për Teknik i fizioterapisë duhet të përmbushin kushte e 
posaçme në vijim: 
- Arsim të mesëm të medicinës – teknik i fizioterapisë (PMP – 
shkalla IV) 
- provim të dhënë profesional 
- me ose pa përvojë pune. 
        Orari i plotë i punës – punë me ndërrime është 40 orë. Pagesa 
fillestare për teknik të fizioterapisë është 16.420 denarë. 
10. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Doktorë të 
medicinës obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
-diplomë dhe certifikatë për fakultet të mbaruar të medicinës me 
sukses mesatar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
-nostrifikim të diplomës për kandidatët të cilët kanë mbaruar jashtë 
vendit dhe ekuivalencë të notave, në origjinal ose kopje të vërtetuar 
në noter 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
-certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter  
-licencë për punë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
-certifikatë për njohje të gjuhës së huaj (angleze, gjermane ose 
frënge) origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
11. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Teknolog i 
diplomuar i radiologjisë obligohen të parashtrojnë dokumentet në 
vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  

- biografi të shkurtë (CV) 
-diplomë me sukses mesatar ose certifikatë për arsim të mbaruar me 
nota, në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
                                                                                                                      
4.- 
- nostrifikim të diplomës për kandidatët të cilët kanë mbaruar jashtë 
vendit dhe ekuivalencë të notave, në origjinal ose kopje të vërtetuar 
në noter 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë për njohje të gjuhës së huaj (angleze, gjermane ose 
frënge) origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
     12. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Fizioterapeut i 
diplomuar obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë me sukses mesatar ose certifikatë për arsim të mbaruar 
me nota nga të gjitha vitet, në origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter  
- nostrifikim të diplomës për kandidatët të cilët kanë mbaruar jashtë 
vendit dhe ekuivalencë të notave, në origjinal ose kopje të vërtetuar 
në noter 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
 - certifikatë për njohje të gjuhës së huaj (angleze, gjermane ose 
frënge) origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.  
   13. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Motër medicinale 
obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë me sukses mesatar ose certifikatë/dëftesa për arsim të 
mbaruar me nota nga të gjitha vitet-drejtimi motër medicinale, në 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
5.- 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
     14. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Akusherë 
obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 

- diplomë me sukses mesatar ose certifikatë/dëftesa për arsim të 
mbaruar me nota nga të gjitha vitet-drejtimi motër gjinekologjike 
akushere, në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
15. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Laborantë 
obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë me sukses mesatar ose certifikatë/dëftesa për arsim të 
mbaruar me nota nga të gjitha vitet-drejtimi teknik i laboratorisë, në 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
   16. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Teknik i 
fizioterapisë obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
 
6.- 
 
- diplomë me sukses mesatar ose certifikatë/dëftesa për arsim të 
mbaruar me nota nga të gjitha vitet-drejtimi teknik i fizioterapisë, në 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
17. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune 
nga dita e publikimit. 
18. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar 
nuk do të ejtë lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për përzgjedhje 
të kandidatëve. 
 
  19. Fletëparaqitja me tërë dokumentacionin e nevojshëm dhe 
telefonin për kontakt, të parashtrohen në IPSH Spitali i përgjithshëm 
“Kumanovë” rr. “11 Oktomvri” pn Kumanovë përmes postës ose në 
arkivin e IPSH Spitali i përgjithshëm Kumanovë, me shenjë për 
Shpallje publike për punësim. 

 
IPSH Spitali i përgjithshëm Kumanovë

      Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 27/14, 199/14/16), ndërsa në 
lidhje me nenin 14 paragrafi 1 dhe nenin 22 paragrafi 1 të Ligjit për marrëdhëniet e punës (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 74/15, 
167/15 dhe 27/16) dhe nenit 143 të 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 dhe 163/17), Rregullorja për sistematizim të vendeve të punës në IPKÇF “Sonce” – Novo 
Sellë nr. 04-133/2 të datës 30.12.2015 dhe në bazë të pëlqimit të marrë nga Ministria e financave nr. 18-2384/2 të datës 
22.02.2018, u.d Drejtori IPKÇF “Sonce” – Novo Sellë, publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për pranim të punëtorëve  

 
Institucioni publik komunal – Çerdhja për fëmijë “Sonce” Novo Sellë ka nevojë për punësim të 3 (tre) realizuesve për kohë të 
pacaktuar edhe atë: 
 
1.1 Pranim të 1 (një) realizuesi për vendin e punës përkëdhelës – shifra DEZ 03 03 G01 001 për kohë të pacaktuar 
Kushtet e posaçme: 

- Kandidati për përkëdhelës duhet të ketë të mbaruar së paku arsimin e mesëm katërvjeçar 
- Licencë valide për përkëdhelës. 

 
Përvoja e punës: me ose pa përvojë pune. 
Me orar të plotë të punës 40 orë në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte, 8 orë në ditë, prej ora 08:00 deri në ora 16:00 
Pagesa fillestare: 14.779,00 denarë 
 
1.2 Pranim të 1 (një) realizuesi për vendin e punës mirëmbajtës të higjienës – shifra DEZ 04 01 A01 004 për kohë të 

pacaktuar 
Kushtet e posaçme: 

- Kandidati për mirëmbajtës të higjienës duhet të ketë të mbaruar arsimin fillor ose të mesëm sipas kornizës së 
Maqedonisë të kualifikimeve dhe 180 ose 240 kredit sipas ECVET ose MKSOO  

 
Përvoja e punës: me ose pa përvojë pune. 
Me orar të plotë të punës 40 orë në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte, 8 orë në ditë, prej ora 09:00 deri në ora 17:00 
Pagesa fillestare: 12.000,00 denarë 
 
1.3 Pranim të 1 (një) realizuesi për vendin e punës gjellëbërës– shifra DEZ 04 04 A02 001 për kohë të pacaktuar 
Kushtet e posaçme: 

- Kandidati për gjellëbërës duhet të ketë të mbaruar arsimin e mesëm të hotelerisë – drejtimi gjellëbërës sipas kornizës së 
Maqedonisë të kualifikimeve dhe 180 ose 240 kredit sipas ECVET ose MKSOO  

 
Përvoja e punës: me ose pa përvojë pune. 
Me orar të plotë të punës 40 orë në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte, 8 orë në ditë, prej ora 06:00 deri në ora 14:00 
Pagesa fillestare: 13.466,00 denarë 
 
2. Kandidatët të cilët do të aplikojnë në shpalljen publike duhet të përmbushin edhe kushtet në vijim:  
 

 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë 
 Në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase  
 Të jetë i moshës së rritur 
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është 

shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit veprimtarisë ose detyrës 
 Nuk i është 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 dhe 

 Të përmbushë edhe kushte të tjera të përcaktuara në aktin për sistematizim të brendshëm të vendeve të punës 
 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm parashtrohen në adresën e IPKÇF “Sonce” – Novo Sellë rr. 
Prvomajska pn, Novo Sellë 2434. 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të saj në gazetat ditore duke mos konsideruar ditën e publikimit në 
gazetë ditore. 
Dokumentacioni i pakompletuar dhe i dorëzuar pas afatit nuk do të merret parasysh. 

IPKÇF “Sonce” – Novo Sellë 
UD Drejtor 

Liljana Zekirova 



9AKTUALE
Koha, e martë 3 prill, 2018 

Urim HASIPI

Tetovë, 2 prill - Rruga “Murat Baftja-
ri” që është në zonën e lartë të qy-
tetit të Tetovës, tashmë disa vite
po përballet me mungesë të in-
frastrukturës. Si një nga zonat më
të frekuentuara gjatë ditës, për
shkak se përmes kësaj lagje ka-
lojnë rrugët për në disa fshatra të
Malësisë së Tetovës, rruga që ka-
lon përmes lagjes ka qenë e
papërshtatshme për qarkullim.
Vështirësi janë hasur në të katër
stinët, pasi që gjatë reshjeve - rru-
ga ka qenë përplot me baltë dhe
me bekatonë të dëmtuara që
ishin vendosur para disa viteve.
Gjatë verës, situata ka qenë më e
rëndë për shkak të pluhurit që
është ngritur nga qarkullimi i au-
tomjeteve të shumta. Banorët
janë ankuar disa herë, pasi që si-
pas tyre, po ashtu në këtë pjesë të
Tetovës, të enjten nuk mund të lë-
vizet lirshëm sepse është ditë tre-

gu dhe qarkullojnë me mijëra ve-
tura në këtë rrugë të ngushtë, të
parregulluar dhe të dëmtuar. Ba-
norët vite me radhë kishin adre-
suar kërkesa në Komunën e Te-
tovës, edhe pse e njëjta para tre
viteve ishte rikonstruar me beka-
tonë, por të njëjtat ishin dëmtuar
shumë shpejt. Nga Komuna e Te-
tovës tashmë kanë filluar punët
për të rehabilituar këtë rrugë,
duke e quajtur një projekt kapital.
“Ashtu siç paralajmëruam, me fil-
limin e pranverës filluam një nga
projektet kapitale për sa i përket
infrastrukturës rrugore, rikon-
struimin e plotë të rrugës 'Murat
Baftijari'. Do të bëhet rregullimi i
tërësishëm i rrugës në gjatësi prej
520 metra, gjerësi 6 metra dhe
trotuare nga të dyja anët me
gjerësi 2 metra. Gjithashtu, me
rregullimin e rrugës është para-
parë edhe ndërtimi i kanalizimit
atmosferik F400 dhe gjatësi prej
600 metrave”, kanë bërë të ditur

nga shërbimi për informim në Ko-
munën e Tetovës. Sipas tyre, kjo
rrugë - krahas rikostruimit, poa-
shtu do të ketë edhe ndriçim të ri,
si dhe vendosjen e gypave në rrje-
tin e ujësjellësit.

“Rruga e re do të ketë edhe
ndriçim modern LED, me shtylla
ndriçuese me gjatësi prej 9 me-
trave. Gjithashtu, gjatë rikonstrui-
mit të rrugës do të bëjmë edhe
ndërrimin e gypave të ujësjellësit
që të evitohen defektet e mund-
shme në të ardhmen. Ky projekt
gjithsesi që do të ndikojë duk-
shëm në përmirësimin e infra-
strukturës rrugore, si dhe në
qarkullimin e lirshëm të automje-
teve dhe këmbësorëve, duke
marrë parasysh faktin se bëhet
fjalë për një nga rrugët më të
frekuentuara të qytetit”, theksuan
nga shërbimi për informim në Ko-
munën e Tetovës. Sipas autorite-
teve të Komunës së Tetovës, asfal-
timi i kësaj rruge për një kohë më

të gjatë pritet që të përmirësojë
infrastrukturën jo vetëm për ata
qytetarë që jetojnë, por edhe për
lëvizjen e lirshme të automjete-
ve që kalojnë tranzit në fshatrat e
Malësisë së Tetovës. Krahas kësaj,
gjatë ditës së enjte në këtë pjesë
të Tetovës qarkullojnë me mijëra
njerëz pasi është ditë tregu dhe
njëkohësisht funksionojnë
shumë biznese private dekada me
radhë, të cilët kohëve të fundit
ishin ankuar për mungesë të in-
frastrukturës që kishte ndikuar
edhe në punën e tyre. Një pjesë e
kësaj rruge lidhet edhe me rrugën
kryesore për në Kodrën e Diellit
dhe me rrugën për një Banjën e
Tetovës. Përndryshe, shumë rrugë
në qytetin e Tetovës po përballen
me probleme të shumta të ngja-
shme si rruga në lagjen “Murat
Baftjari”, siç janë asfalti apo beka-
tonet të shkatërruara, mungesë  e
kanalizimit, dhe dëmtimin e rrje-
tit të ujësjellësit.

Sulmohen dy
persona në parkun
e qytetit
Disa meshkuj të panjohur mbrëmë
rreth orës 01:20 në parkun e qytetit
në Shkup kanë sulmuar A.N.(23) nga
Prilepi dhe S.B.(23) nga Shkupi. Siç
është theksuar në buletinin e policisë
të dy personat përderisa kanë shëtitur
janë ndaluar prej disa meshkuj, të
cilët ju kanë kërkuar para. Në atë mo-
ment S.B. ka arritur të ik dhe rastin e
ka paraqitur në stacionin policor,
ndërsa A.N. është sulmuar fizikisht.
Ndërmerren masa për gjetjen e au-
torëve.

Paditet 
ish-kryetari 
i Komunës 
së Shtipit
Policia parashtroi padi penale në
Prokurorinë Themelore Publike
kundër I.Z. (58) dhe I.I. (55), që të dy
nga Shtipi, për shkak të ekzistimit të
dyshimit se kanë kryer katër vepra pe-
nale "keqpërdorim të pozitës dhe au-
torizimit zyrtar" dhe dy vepra penale
"punë e pandërgjegjshme në shër-
bim". Siç kumtoi MPB, I.Z. në cilësinë e
kryetarit të komunës së Shtipit dhe
I.I. si ushtrues i detyrës drejtor i Ndër-
marrjes publike "Stipion 2011" - Shtip
në periudhën prej 27.10.2015 deri më
12.07.2016 disa herë e keqpërdorën
pozitën e tyre zyrtare dhe autorizi-
min. Ilço Zahariev si kryetar i ko-
munës së Shtipit ka dhënë Miratim
dhe urdhër për mënjanimin e objek-
teve rreth pishinës së qytetit Shtip, si
dhe shitje të të njëjtit, pa marrë paj-
tueshmëri nga Këshilli i komunës Sh-
tip, përderisa I.I. në mënyrë të
pandërgjegjshme ka vepruar gjatë
zbatimit të procedurës së Miratimit
dhe Urdhrit për mënjanim të objekte-
ve. Ai nuk i ka refuzuar edhe pse e ka
ditur se janë kundërligjore, por i ka
zbatuar dhe i ka kryer. Në atë mënyrë,
të paraqiturit i kanë shkaktuar dëm
të përgjithshëm material ndërmarrjes
publike "Stipion" dhe komunës të Sh-
tipit në vlerë prej 15.412.159 denarëve.

Një i dënuar
vetëvritet në
burgun e
Manastirit
Në Sektorin për paraburgim në bur-
gun e Manastirit dje në mëngjes rreth
orës gjashtë një i punësuar në burg e
ka gjetur të varur I.D. (54). Vdekja
është konstatuar nga ana e mjekut të
Ndihmës së Shpejtë. Nga ana e proku-
rorit publik trupi i të vdekurit është
dorëzuar për autopsi. Ekspertiza është
në vijim.

KRONIKË

Shkup, 2 prill - Prindërit e çdo fë-
mije të sapolindur në Shkup prej
tani do të mund të mbjellin fi-
dan në disa nga parqet e qytetit.
Në secilin fidan do të ketë pllakë
me emrin e fëmijës dhe datën e
lindjes. Me këtë aksion do të kon-
tribuohet për rritjen e gjelbëri-
mit në qytetin e Shkupit. Për këtë
qëllim, kryetari i Qytetit të Shku-
pit, Petre Shilegov dhe përfaqë-
sues të klinikave gjinekologjike
në Shkup nënshkruan Memoran-
dum bashkëpunimi për realizi-
min e projektit "Fidan për çdo fë-
mijë". "Siç premtova në fushatën
parazgjedhore, e fillojmë reali-
zimin e këtij projekti së bashku
me NP "Parqe dhe gjelbërim" dhe

Spitalet gjinekologjike obste-
trike. përmes këtij projekti, u
mundësojmë bashkëqytetarëve
tanë të mbjellin fidan për nder
të lindjes së fëmijës së tyre. Në fi-
dan do të ketë pllakë me emrin e

fëmijës dhe datën e lindjes",
theksoi Shilegov. Secila nënë, pas
lindjes së fëmijës, në ndonjërën
nga spitalet gjinekologjike do të
marrë urim, ku do të ketë edhe
kod me të cilin mund të

aplikohet për mbjelljen e fida-
nit. Fidani i fëmijës së sapolin-
dur do të mbillet në aksionin se-
zonal në ndonjërin lokacion të
disponueshëm, sipas zgjedhjes
së prindërve. Për momentin, siç
informoi Shilegov, ka 18 lokacio-
ne të disponueshme. Pas daljes
nga klinika, prindërit do të duhet
ta paraqesin kodin e fituar në 071
395 395. Memorandumin për ba-
shkëpunim e nënshkruan Qyteti
i Shkupit me EPSH Klinika uni-
versitare për gjinekologji dhe ob-
stetrikë, EPSH Spitali i speciali-
zuar për gjinekologji dhe
obstettrikë - Çair dhe Repartet
për gjinekologji i Axhibadem Si-
stina dhe Remedika.

Fidan për secilin fëmijë të sapolindur
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Koha

PAS SHUMË ANKESAVE NGA ANA E BANORËVE

Banorët janë ankuar disa herë, pasi që sipas tyre, po ashtu në këtë pjesë të Tetovës, të enjten
nuk mund të lëvizet lirshëm sepse është ditë tregu dhe qarkullojnë me mijëra vetura në këtë
rrugë të ngushtë, të parregulluar dhe të dëmtuar

I erdhi radha edhe
"Murat Baftjarit"
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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K
ur shkoj tek kafeja Churchil
afër gazetës KOHA, aty tek
QT Mavrovasja s’ka si më ik
sysh shija klasë e kafiterisë e

që mban nji nur të përafërt me kafi-
teri tipike britaneze (sidomos ngjyrat,
karrikat…); Hapësira ësht’ e bollsh-
me, shërbimi i mirë, muzika e atmo-
sfera e ngrohtë e mbi të gjitha s’më ik
sysh profili i Cherchilit diku skalitun
në mur e një thënie gjigande e tij:
"Nëse je duke kaluar mes përmes fer-
rit, vazhdo!". 

Më shtyni të mendoj ky lexim, se-
pse në këtë moshë unë kam nevojë
me pa nëse koha më iku e unë vuajer
bri saj, ose nëse kohën e rrënkova tuj
qen aktor përmes dënesjeve që ajo
na gatujti! Dorën në zemër, vuajere
s’më doli vetja, por bashk’rrënkuse
boll. Me krisje sovrane biles! Do-
methanë, Cherchili thotë të vazhdo-
sh mespërmes ferrit dhe t’ia dalësh!
Në mos për vete, për fëmijën! 

Ky burrështetas nuk ishte i zakon-
shëm. Kish manire të krisura thonë,
ishte i pa-parashikushëm, në të
shumtën zgjedhte me hesht, edhe-
pse e mbanin për kauboj të egër,
madje as nuk spikatej ndër deputetët
e at’hershëm të Parlamentit brita-
nez. Për më shumë Cherchilin,
muajin e janarit të 1940’s e konside-
ronin të gjithë e padallim për
Humbës! Por, përse pikërisht këtë
muaj ata u vëmendën ndaj tij!? Pikë-
risht te ky heshtan mendjemadh që
ia ka qef hedonizmit tuj pi e tuj thith
llullë e që merr "kot" rrogë nga taksa-
paguesit britanezë?! Përse pikërisht
Cherchilin?! Pothujse edhe sot e
dëgjoj vringëllimën mençurisht ci-
nike të politikës britaneze asaj kohe,
e po aq unike ka mbetur edhe këtyre
ditëve të politikës "digjitale". Mos har-
rojmë, botën e dyndte asajkohe gjë-
mimi I Hitlerit, këtij trupshkurti vo-
glan e nga ku buronte e spërkaste
nijagarshëm "madhështia fashiste".
Po po, nuk e lexove me gabim, biles
ideologji kjo e përmasave esnafisht
të rralla e e disiplinuar qosh më qosh.
Thu ti kërciste nga pedantëria e
përkushtimi, rruhej porcenalisht nga
secili që i jepej asaj me mendje e sh-
pirt! E kisha qujt madhështi që lypte
me afsh besnikëri toteme! Majave të
totemit u ngjit ai që lukunonte art
oratorie politike e çmendt’te adrena-
linën në tru e damarë, Hitleri- tuj vjell
vner kundrejt gjith atyne që për kap-
tinën e tij s’ishin racë arjane! Kur në
janar të 1940 konteksti kohor prodhoi
kësi lideri të tipit ultratotem, po në ja-
nar të vitit 1940 e po ajo kohë, lypke
balansin e kërkonte liderin e ndry-

shëm që do denatyronte këtë tote-
mizëm me luks. Prandaj kur e pyetën
asaj kohe kryeministrin britanez të
ideologjisë konzervative mbi Cher-
chilin , ai tha: "Oh po, është Winston
( Churchil) , por askush nuk ia var
atij!". Gjashtë muaj më vonë, diku në
qershor të po atij viti Britania e
Madhe gjeti veten të mjaftuar mirë e
plotë nga lidershipi i kryeministrit të
ri Winston Churchil! Chka ndodhi? A
kish ndryshuar Cherchili? Ai deri dje
njihej si kauboj i egër e mos i kishte
ndodhur diçka Cherchilit që të mund
të udhëhiqte me kaq mençuri auten-
ticizmën politike britaneze? Në fakt,
e vetmja gjë që ndodhi ishte se si-
tuata kish ndryshuar, konteksti kohor
kish lëvizur ndryshe e se virtytet e
Cherchilit ishin po ato të fillimit – ai
trajtohej si një kauboj shumë i egër
për të udhëhequr një Britani kaq
unike e në një kohë aq të vrazhdë ,
por se pikërisht një figurë e tillë i
duhej Britanisë atij momenti. Dhe
vërtetë u tregua të ishte zgjidhja më
e gjetun. Cherchili ishte figura e vet-
me që udhëhoqi Britaninë e Madhe
drejt një suksesi historik! Mposhti Hi-
tlerin! Ishte po ky lideri kaubojan e po
ai i vrazhdi e që u tregua i spikatun në
udhëheqjen e Britanisë së Madhe në
një kohë gjëmimi lufte të përmasave

galaktikikisht mizore për njerëzimin!
Dhe sigurisht, në kohën kur Lufta ki-
shte mbaruar më 1945, populli brita-
nez po thoshte: "E mrekullueshme,
ke fituar Luftën, por tani duam të zh-
villojmë një shtet të mirëqenies dhe
ti nuk je njeri për të". Dhe ata votuan
kundër Cherchilit! 

(Britania e Madhe ka këtë fuqi
transformative edhe sot e kësaj dite!
E spikatun në asi lloj lidershipi që çan
ferrin e bën histori mirëqenie! )

Tek po pij kafenë e me miq në ka-
fiterinë Churchill justifikoj veten
edhe më shumë sepse ndihem e
vetëdijesuar për kontekstin kohor të
shtetit ku jetoj! Sigurisht që jam po
aq e vetëdijshme që fatet (…që i
bëjmë vetë!) e shteteve determi-
nohen edhe nga gjeografitë, prandaj
krahasimin me shtet e lidership tjetër
e mbaj në linjë pedantërie tamahqa-
re vazhdimisht! Kjo vetëdije është e
kësaj dendësie tingulli, ngase nuk
zgjodha të jem vuajere e kohës por
përkundrazi aktore në të! Shumë nga
ne zgjodhëm të jemi një pentagram
konstant! Shpesh shohim veten për
humbës! Kjo është e vërtetë! Por Ne
Jemi… ndryshe, vetëm humbës nuk
mund të jemi! Jemi konstantë! ( nuk
them principielë, sepse m’tremb be-
snikëria principiele, jam e paaftë t’a

mbrij plotësisht, por më shumë i
ngjan kësaj: "Ja postojim… mudro!" –
m’u kujtua thënia e një mikut tim,
spikatës në origjinalitetin e tij!). Kur
këtij pentagrami i shtoheshin notat,
ne shumë e më shumë qartësonim
qëndrimet tona mbi shtetin e lider-
shipin, që nga pavarësia …e të cilat
kishin mbetur konstante por në
ngjitje virtytesh! Humbësit humbin
virtytet në esencë, ne shohim se fi-
tojmë tjera vazhdimisht! Kjo është
mirë, biles shumë mirë! Lukuni virty-
tesh s’bajn dam askujt! Por, ch’lloj
vendimi kërkojnë linjat e kuqe për
kohën në të cilën ndodhet shteti im?
Është një tezë në psikologjinë poli-
tike që thotë: " duhet shfrytëzuar si-
tuacionizmi përmes dispozicioniz-
mit!" (Paaa, thu t’i ta çan kryt nga këto
dozat "izmi" - ke! …Pyff). Por është e
thjeshtë për t’u dekoduar; pra kësaj
kohe (momentumi/situate) i nevoji-
ten udhëheqës të dispozuar (të prirë)
të bëjnë Kapërcimin e Madh! E pa-
staj, për një mikromilisekundë e për-
dor atë fjalën rallësisht me përdorje
arabe në shqipen time por që këtë e
dua prandaj i besoj : Sabri Selamet! E
ky lloj sabri selametshëm më shtyn
të gjykoj se në shtetin ku jetoj dy fak-
torë politikë etnikë do vazhdojnë të
jenë ZË LIDERSHIPI edhe për goxha

Zgjedhjet e reja
vijnë sërish, ky
koalicion do
duhet të kryejë
detyrën që bëri
Cherchili për
Britaninë e
Madhe dhe do
shpallë zgjedhje
të reja!
Konteksti i ri
kohor i shtetit
(situacionizmi)
do i gjejë
garuesit në
pozita të veta
partiake sërish

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

"Ja postojim… mudro!" Nga 
Adelina MARKU
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Republikë apo Vilajet? Nga 
Adelina MARKU

kohë! Ai shqiptar dhe ai maqedonas! Për
të dy palët është e nevojshme të ri-star-
tohet konstanta mbi shtetin e përba-
shkët! Kjo më së miri shihet përmes vivi-
ditetit aktual në politikën e jashtme ! Ajo
tanimë kapërceu "linjën e kuqe" të dje-
shit! Dhe bëri mirë sepse shkundi adrena-
linën dhe e lëvizi dukshëm! Shteti po
ndërton një kod inkluziv për veten, e që
kërkon kohë e sabër por dhe kontekst li-
dershipi ndryshe nga djeshi! Është aq
fragjil, sa shumë shpejt mund të rrënohet
kjo tendencë inkluzive! Prandaj, nuk do
shumë mënd gjykimi që bën kryemini-
stri i këtij shteti e tek flet mbi një koalicion
të zgjeruar! Si aktore e kohës i jap të
drejtë këtij njeriu dhe them se faktori po-
litik shqiptar nevojitet i gjithi të bëhet
pjesë e këtij kualicioni! Po, i gjithi! "E pa
opozitë shqiptare a!?"- instinktivisht do
na rrëmbente kjo pyetje. 

E vërteta e madhe është se ky mo-
mentum politik ka zhbërë nevojën për
opozitë shqiptare dhe ky fakt nuk duhet
parë me cinizëm e as me dozë katakliz-
mike , përkundrazi! Zë opozitar shqiptar
nuk ka në këtë momentum politik nëpër
të cilin ec shteti ngase linjat e kuqe të dje-
shit u kapërcyen të motivuara nga syni-
met e gjata të shqiptarëve paralelisht ,
për veten dhe për shtetin! Çdo logjikë
tjetër është humbje kohe! Pjesëmarrja e
zërit shqiptar në këtë momentum poli-
tik në të cilin ndodhet shteti, nuk ka të
bëjë me aspektin afirmativ politik e as
me ndonjë shtyllë multikulturalizmi ( do
mbetet kjo floskulë politike sipërfaqëso-
re), por me vertikalin, me shtyllën, me
identitetin e veçantë kulturor biles! Është
njëjtë si në kohën kur kërkohej një Cher-
chil për t’iu përballë një Hitleri! Po, kraha-
simi mban, sado të duket filmik! Pra ne-
vojitet një koalicion cherchilian në këtë
momentum politik që ia ka nevojën për-
brenda faktorit shqiptar të plotë në të !
(Për mua e lexueshme është se ky faktor
ka dy prirje autentike politike, sado i frak-
cionuar të duket! )

Zgjedhjet e reja vijnë sërish, ky koali-
cion do duhet të kryejë detyrën që bëri
Cherchili për Britaninë e Madhe dhe do
shpallë zgjedhje të reja! Konteksti i ri
kohor i shtetit (situacionizmi) do i gjejë
garuesit në pozita të veta partiake sërish,
ndoshta dhe rigrupimet do bëheshin im-
perativ për kanalizim forcash politike sh-
qiptare në dy parti të forta por ama deter-
minimi i tyre do jetë ndryshe , do jetë më
i mirë , i atillë që do dojë të shkëputet
përfundimisht nga e vjetra, anakronikja,
histerizuesja, vjedhamanja e komploti-
sitja, primordialja e paraintelektualja . Ja
kështu mëson teza e koklavitur që lyp sh-
frytëzuar situacionizmin përmes dispo-
zicionizmit! 

Për t’u arritur ky standard, duhen cen-
trifuguar forcat politike sa më në qendër!
Çdo centripetalizëm, kapet orbitave që
vijnë nga Lindja ideologjike! Dhe, mos
harrojmë , në politikë ka vërtet TANI E
KËTU, por do vendime bëhen për hir të
asaj ATJE, KU DHE SI dhe këto pasi i duam
fëmijët tanë të ecin pa vuajtjen tonë të
lodhshme e fukareshë! 

Rrugën e ferrit duhemi përfunduar
ne! - siç do thoshte Winston CHURCHIL! 

(Autorja është kolumniste 
e rregullt e gazetës KOHA)

K
osova është bërë këtë javë një nga
shtetet e Ballkanit që i është nën-
shtruar trysnisë për arrestimin
dhe dorëzimin e atyre që Anka-

raja i kërkon nën emërtimin “gulenistë”. Në
rreth 20 muajt e fundit, Turqia ka arrestuar
më shumë se 50 mijë veta në operacionet e
saj brenda e jashtë vendit, kundër mbësh-
tetësve të dyshuar të Fethullah Gulenit, kle-
rikut që akuzohet se qëndronte para grusht
shtetit të korrikut të vitit 2016, kundër Pre-
sidentit Recep Tayyip Erdogan.

ÇFARË KA NDODHUR?
Gjashtë shtetas turq, pesë nga të cilët

punonjës të Institucionit Arsimor “Gylistan”
pronë e Gulen dhe një mjek, u deportuan të
enjten e kësaj jave nga Kosova, në një ope-
racion ende të pasqaruar të kryer nga shër-
bimet e zbulimit të të dyja vendeve. Të ne-
sërmen Haradinaj, shkarkoi ministrin e
Brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin e
Agjencisë së Zbulimit, Driton Gashi. Të sh-
tunën mblodhi Këshillin e Sigurisë pas të ci-
lit tha se ka kërkuar hetim dhe raportim
nga institucionet e sigurisë dhe drejtësisë
për këtë rast, duke shtuar se nuk ka qenë i
informuar për veprimet e tyre.

Erdogan falënderoi të dielën Presiden-
tin e Kosovës Thaçi dhe sulmoi sërish krye-
ministrin Haradinaj për qëndrimin e ndaj
operacionit të deportimit të 6 shtetasve
turq. Duke folur në kongresin e partisë së tij
në Hatay në juglindje të Turqisë, ai tha se “e
falënderoj Presidentin e Kosovës. Por krye-
ministrit i them ‘turp’. Sepse largimi nga
detyra i kreut të zbulimit dhe ministrit të
Brendshëm, të cilët na i dorëzuan anëtarët
e organizatës terroriste FETO, është një ga-
bim historik. Ato e bënë detyrën e tyre”.

Një ditë përpara kësaj, të shtunën, Er-
dogan tha në një takim të Partisë Zhvillim
e Drejtësi në Stamboll se ishte “i mërzitur”:
“Unë tani pyes kryeministrin e Kosovës: Me
udhëzim të kujt more një hap të tillë? Prej
kur fillove t’i mbrosh ata që u përpoqën t’i

bëjnë grusht shteti Republikës së Turqisë?”
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj,
nuk ka reaguar as herën e parë e as herën e
dytë ndaj sulmit të Erdogan. Presidenti
Thaçi, ka deklaruar se është njoftuar pas
operacionit dhe kërkoi që të priten heti-
met para se të bëhen vlerësimet për të.

BE RRI E VËSHTRON!
Mediat e ndryshme ndërkombëtare po

e shohin këtë lëvizje më me shqetësim.
Ndërsa mediat shqiptare, çuditërisht, vazh-
dojnë ti kushtojnë më shumë rëndësi “cic-
mice”-eve të ditës dhe lojërave të liderëve
politikë, sesa zhvillimeve kaq thelbësore
për të sotmen dhe të ardhmen e Kosovës
dhe faktorit shqiptar në Ballkan.

Sipas televizionit publik zviceran SFR
“në Ballkan po ndodhin lëvizje të mëdha
gjeapolitike, ndërmjet dy fuqive me
ndikim; Turqisë së Erdogan dhe Rusisë së
Putin.” Sipas analistit Georg Hasler, “loja
po bëhet tejet e rrezikshme, kur kihet para-
sysh se BE është fare e pafuqishme karshi
këtyre ndikimeve”. Kritikat e liderëve të 6
vendeve të Ballkanit Perendimor kundër

Brukselit zyrtar, se po vonon shumë më
tepër se duhet hedhjen e hapave për proce-
sin e anëtarësimeve të reja, janë marë më
shumë si një formë e rafinuar presioni për
të marë dhurata të pamerituara, sesa një
realitet që po lëviz më shpejt sesa burokra-
cia olimpike e BE.

A JETOJMË NË REALITETIN 
E PARA 150 VITEVE?

Kur e dëgjon këtë përplasje mes Presi-
dentit të një republike si ajo e Turqisë me
Kryeministrin e një shteti që më 17 shkurt të
këtij viti festoi 10 vjetorin e pavarësisë, për
një moment “të prishet filmi” dhe si pa da-
shje mund ta kapësh veten duke menduar
me zë të lartë: A jetojmë në realitetin e vi-
tit 2018, apo në atë të 150 viteve më parë?

A po jetojmë në shekullin e XXI, apo në
vitin e 68 të shekullit XIX? Atëherë kur u
bë ndarja e re administrative e Perandori-
së Osmane dhe u krijua ai që fillimisht u
njoh si Vilajeti i Prizrenit, e që më pas në vi-
tin 1877, mori emrin Vilajeti i Kosovës.

A po flasim për një Republikë të the-
meluar nga perëndimi pas luftës së NATO-
s mbi ish Jugosllavinë e mbetur të Sllobo-
dan Millosheviçit, e që ka për President ish
luftëtarët e UÇK Hashim Thaçi e për Krye-
ministër Ramush Haradinajn? Apo jemi në
një Vilajet që kishte për Vali të parë, Halil
Rifat Pashën.

A jemi në Republikën e re që kufizohet
me republikat e Shqipërisë, Maqedonisë,
Serbisë e Malit të Zi? Apo jemi në Vilajetin
e vjetër që kufizohej në lindje me Bullga-
rinë, në perëndim me Vilajetin e Shkodrës,
Malin e Zi dhe Bosnjën e Hercegovinën, në
veri me Serbinë dhe në jug me Vilajetin e
Manastirit dhe atë të Selanikut?

Sa më shpejt që të na e sqarojnë këtë
vetë liderët legjitimë të Republikës së Ko-
sovës, aq më mirë do të jetë për ta, për Sh-
qipërinë dhe gjithë shqiptarët në Ballkan.
E mbi të gjitha, aq më mirë do të jetë kjo,
edhe për Turqinë e Erdoganit vetë. 

Kur e dëgjon këtë përplasje mes
Presidentit të një republike si ajo
e Turqisë me Kryeministrin e një
shteti që më 17 shkurt të këtij viti
festoi 10 vjetorin e pavarësisë,
për një moment “të prishet
filmi” dhe si pa dashje mund ta
kapësh veten duke menduar me
zë të lartë: A jetojmë në
realitetin e vitit 2018, apo në atë
të 150 viteve më parë?
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Shkup, 2 prill –Debati për Strategjinë
kombëtare të zhvillimit të kulturës
2018-2022 vazhdon, edhe pas një sërë
vërejtjesh dhe plotësimesh të versionit
fillestar të hartuar nga Ministria e Kul-
turës dhe miratimit nga Qeveria në
muajin shkurt. Në debatin më të fundit
të organizuar nga Komisioni parlamen-
tar i kulturës vërejtjet kanë qenë të
ngjashme, për formën e përgjithshme
të përmbajtjes, pa masa e afate konkre-
te qoftë në vetë dokumentin kryesor
apo edhe atë shoqërues, Planin e ve-
primit. Përfaqësuesit e institucioneve
nacionale të kulturës janë përfshirë në
këtë debat dhe kërkojnë një sërë ndry-
shimesh, sidomos në një prej sferave
më problematike, atë të trashëgimisë.
Shkrirja e Drejtorisë për Mbrojtjen e
Trashëgimisë konsiderohet si një masë
prioritare për të rregulluar kaosin në
sektorin e trashëgimisë. Drejtori i Qen-
drës Nacionale të Konservimit, Memet
Selmani në pesë vërejtjet drejtuar ko-
misionit të kulturës kërkon që DMTK
së bashku me Sektorin e trashëgimisë
kulturore pranë Ministrisë së Kulturës
të formojnë një nisi të re organizative –
Inspektorati i trashëgimisë kulturore. 

“Kjo Strategji është konfuze, e
përgjithësuar dhe nuk krijon zgjidhje të
problemeve që i kemi prej vitesh, kur
DMTK në vend që të avanconte veprim-

tarinë, solli burokratizimin, administri-
min dhe ngadalësimin/ngecjen e pa-
nevojshme në këtë sferë. Kësaj drejtorie
i janë dhënë kompetenca të reja që nuk
janë në suaza të autorizimeve të saj,
për të mundësuar punën e saj të paligj-
shme, siç është rasti i hartimit të Stra-
tegjisë Nacionale, që është në kompe-
tenca të Këshillit Nacional dhe
ekspertëve ”, thotë Selmani.  Sipas tij
problemi më i madh është përvetësi-
mi i shumë operacioneve profesionale
nga ana e DMTK, si gërmimet arkeo-
logjike, planet dhe programet e
mbrojtjes, monitorimi i gjendjes së tra-
shëgimisë,  rastet kur DMTK është shfa-
qur si investitor, ndërsa institucionet e
mbrojtjes si të angazhuar. 

“Po ashtu kërkojmë që entet e tjera
të jenë në kompetenca tona, pasi qa-
sjet e DMTK ndaj disa prej tyre kanë
qenë subjektive dhe shumë projekte të
tyre janë refuzuar ose penguar”, thotë
Selmani. Të tilla janë problemet me sta-
tusin e Qendrës së Konservimit në Go-
stivar, pengimin e gërmimeve arkeo-
logjike në zona shqiptare e të tjera. Janë
gjithsej pesë kërkesa që QNK kërkon të
zbatohen në tekstin për zhvillimin pesë
vjeçar të kulturës. Një prej tyre është
transformimi i shërbimeve të
mbrojtjes, pasi modeli aktual ende nuk
është zbatuar dhe nuk dihet se kur
mund të jetë  aktiv. Qendra sugjeron
modelin e centralizuar mes saj dhe en-

teve të tjera të mbrojtjes, ose shtrirjen
e kompetencave të tyre në kuadër të
qendrës nacionale. Edhe Plani i vepri-
mit për Strategjinë 2028-2022  nuk
përmban paragrafë të posaçëm, sa i
takon kompletimit me kuadrin defici-
tar, sesi do të plotësohen mangësitë në
institucione që numërojnë më gishta
ekspertë të trashëgimisë. Ngjashëm
edhe për kuadrin në sektorin e konser-
vimit, për të cilat QNK konstaton se nuk
janë cekur në Planin e Veprimit. Stra-
tegjia po ashtu nuk ka miratuar as edhe
një fond të veçantë për trashëgiminë
kulturore, edhe pse është një opsion i
tillë, ky dokument nuk paraqet asgjë
konkrete për vendosjen e një sistemi
përmes marrjes së fondeve.  

Propozim Strategjia për e zhvillimin
e kulturës pati vërejtje të cilat nuk u
përfshinë në versionin e fundit, sido-
mos sa i takon kulturës shqiptare, për të
cilën mungon mënyra e afirmimit të
saj, institucionalizimi e kultivimi në
suaza të konceptit qytetar. Të paqarta
mbeten kalimet nga multikultura në
interkulturë, nga kultura me interes na-
cional në kulturë me interes publik. Si-
pas paralajmërimeve të ministrit  të
Kulturës Robert Allagjozovski, reformat
e para priten të jenë në sferën e trashë-
gimisë, ku pritet edhe një ligj u ri, tek in-
stitucionet nacionale, një pjesë prej të
cilave mund të kthehen në lokale, e të
tjera. 

“SA TURP, 
NUK KEMI ARMIQ!” 
Nga Umberto ECO
Javën e shkuar më ra rasti të kem si taksist një burrë

me ngjyrë, me një emër të padeshifrueshëm, por që
më sqaroi aty per aty se ishte pakistanez. Pastaj më
pyeti nga vija unë (në Nju Jork njeriu vjen gjithmonë
nga diku tjetër), i thashë që isha italian dhe ai nisi të
më pyeste më shumë. Dukej i interesuar për Italinë,
por pastaj e kuptova se ishte i tillë sepse nuk dinte
asgjë për të, nuk dinte as ku binte, as se çfarë gjuhe
flitej (zakonisht kur taksisti dëgjon që në Itali flitet
italisht, ai gjithmonë hap gojën i habitur, sepse ta-
shmë është i bindur se në gjithë botën flitet anglisht).
I bëra një përshkrim të shpejtë të gadishullit me malet
në mes dhe me shumë brigje përreth dhe sidomos me
aq shumë qytete të bukura. Më pyeti sa bëheni dhe u
çudit edhe më shumë që ishim aq pak. Pastaj më pyeti
nëse ishim të gjithë të bardhë apo të përzier dhe unë u
përpoqa t’i krijoja idenë e një vendi kryesisht me të
bardhë, por që ka edhe disa njerëz me ngjyrë, gjithsesi
shumë më pak sesa në Amerikë. Doemos donte të din-
te se sa pakistanezë jetojnë në Itali dhe mbeti keq kur
mësoi që ndoshta kishte disa, por shumë më pak sesa
filipinë ose afrikanë dhe duhet ta ketë pyetur veten se
përse ky vend, Italia, evitohet nga njerëzit e tij.
Bëra një gafë duke i thënë që edhe indianë pak ka në
Itali, sepse më vështroi me dyshim: të përmendësh së
bashku dy popuj kaq të ndryshëm, duke folur për
njerëz kaq inferiorë, që s’kishin asgjë të përbashkët
me pakistanezët!
Më në fund më pyeti cilët janë armiqtë tanë. Pyetjes
sime “urdhëro?” iu përgjigj duke më sqaruar me durim
se donte të dinte se me cilët popuj ishim aktualisht në
luftë për pretendime territoriale, urrejtje etnike,
shkelje të vazhdueshme të kufijve etj. I thashë që nuk
jemi në luftë me askënd. Prapë me durim më shpjegoi
që donte të dinte se cilët janë kundërshtarët tanë hi-
storikë. Ata që na vrasin ne dhe ne i vrasim ata. Iu
përgjigja që armiq nuk kemi, që luftën e fundit e kemi
bërë 50 e ca vjet më parë dhe, për më tepër, pa ditur
saktësisht kush qenë armiqtë dhe kush qenë aleatët.
Nuk m’u duk fare i kënaqur: e shprehu hapur bindjen
e vet se unë po e mashtroja. E si na qenkësh e mundur
që të ekzistojë një popull pa armiq?
Puna mbaroi aty, zbrita nga taksia duke i dhënë dy
dollarë bakshish për ta ngushëlluar për pacifizmin
tonë, pastaj më ndodhi ai fenomen që francezët e
quajnë esprit d’escalier, pra sapo zbret shkallët, kur
ke dalë nga dera e dikujt, të vjen në mendje befas
përgjigjja e duhur që duhej t’i kishe dhënë, batuta që
nuk të kishte shkuar në mendje në atë çast.
Duhet t’i kisha thënë që nuk është e vërtetë që ita-
lianët nuk kanë armiq. Nuk kanë armiq të jashtëm
dhe sidoqoftë nuk janë kurrë në gjendje të bien në një
mendje për të përcaktuar cilët janë, sepse janë vazh-
dimisht në luftë, por brenda vendit. Italianët bëjnë
luftë me njëri-tjetrin, një qytet kundër tjetrit, here-
tikët kundër ortodoksëve, pastaj klasat sociale
kundër klasave të tjera, partitë kundër partive, frak-
sione partish kundër fraksioneve të së njëjtës parti,
pastaj krahina kundër krahinave, televizione publike
kundër televizioneve private, aleatë të koalicionit
kundër aleatëve të të njëjtit koalicion, departamente
kundër departamenteve të tjera, gazeta kundër ga-
zetave.
Nuk e di nëse do ta kishte kuptuar, por të paktën nuk
do të kisha bërë figurë të keqe si një njeri nga një vend
pa armiq.

VIJON DEBATI PËR STRATEGJINË E KULTURËS 

Kultura shqiptare “avullohet”
në konceptin qytetar   

Në debatin më të fundit të organizuar nga Komisioni parlamentar i kulturës vërejtjet
kanë qenë të ngjashme, për formën e përgjithshme të përmbajtjes, pa masa e afate
konkrete qoftë në vetë dokumentin kryesor apo edhe atë shoqërues, Planin e
veprimit. Përfaqësuesit e institucioneve nacionale të kulturës janë përfshirë në këtë
debat dhe kërkojnë një sërë ndryshimesh, sidomos në një prej sferave më
problematike, atë të trashëgimisë

Koha
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Nga Prof.Dr. Gjergj Sinani

Duke u bazuar në veprën e
Diogjen Laercit dhe historianëve si
Plutaku, Diodori i Siçilisë apo Arrie-
ni, kjo ese synon më shumë në para-
qitjen e diskutimeve që kanë ngritur
këta autorë në mendimin historik
dhe filozofik. Ndoshta Aristoteli gje-
ti te Aleksandri një nxënës më të
denjë se ai kur Platoni dështoi ta
gjente te Dionisi, siç theksonte He-
geli. Dy personalitete, dy ngjarje të
mëdha të antikitetit grek. I pari, një
nga formuesit më të mëdhenj të të
menduarit perëndimor, i dyti,
përhapësi i kulturës helene nga Eu-
ropa në Azi. Në të njëjtën kohë jeta
dhe vepra e tyre është mbushur me
aq shumë legjenda dhe fantazi, të
cilat kanë ngjallur shumë pyetje dhe
diskutime, sa historia dhe filozofia
nuk kanë reshtur së marruri me ta.
Se cila është madhështia dhe rëndë-
sia e Aristotelit, mjafton të sjellim
vlerësimin e Hegelit: “Në qoftë se do
të merret seriozisht filozofia, asgjë
nuk do të vlente më shumë se sa të
bëje një kurs për Aristotelin. Kjo për
mënyrën e grumbullimit në një kon-
cept që dëshmon madhështinë dhe
mjeshtërinë e Aristotelit, ashtu edhe
në thjeshtësinë e këndvështrimit të
tij, me mënyrën e tij për të gjykuar
me pak fjalë”.

PSE PIKËRISH ARISTOTELI U
ZGJODH MËSUES I ALEKSANDIR

TË MADH?
Sfida që shtrohet është: si

shikohet kjo marrëdhënie nga pikë-
pamja historike dhe si shikohet nga
pikëpamja e filozofisë së historisë?

Me Aleksandrin lidhet periudha
helenistike, që tradicionalisht cilë-
son periudhën e historisë greke që
shtrihet nga Aleksandri i Madh, ma-
qedonasi, deri në dominimin ro-
mak, pra fundin e shek.IV para Kri-
shtit deri në fund të shek.I pas
Krishtit. Në sajë të ekspeditës së ja-
shtëzakonshme të Aleksandrit, që
do e shtrinte ndikimin grek nga
Egjipti në Samarkand dhe në Ta-
shkent dhe deri në Indus, hapet një
epokë e re në historinë perëndimo-

re. Kjo është epoka e shkëmbimeve
intensive tregtare jo vetëm me
Azinë qendrore, por edhe me Kinën,
Afrikën si dhe me Europën perëndi-
more. Traditat, idetë, fetë, kulturat
do të përzihen dhe ky takim do të
lerë një gjurmë të pashlyeshme në
kulturën perëndimore.

Por, cila ka qenë jeta, vepra dhe
bashkëpunimi i tyre? Në tekstet e
historisë së filozofisë mësojmë se
Aristoteli lindi në Stagira rreth vitit
384 para Krishtit. Babai i tij, Niko-
maku, duke qenë mjeku personal i
mbretit Amintas III, babait të Filipit,
pati rastin të qëndronte shumë
herët në oborrin mbretëror maqe-
donas dhe lidhi miqësi shumë herët
me Antipatros, fisnik maqedonas.
Diogjen Laerci, te i cili janë mbësh-
tetur shumë autorë mbi jetën e filo-
zofëve grekë, e fillon kështu jetëshk-
rimin mbi Aristotelin. “Aristoteli,
djali i Nikomakut, me origjinë nga
Stagira. Përsa i takon Nikomakut, ai
rridhte nga Nikomaku, djali i
Makaonit, djalë i Asclepsios, sipas
asaj që thotë Hermipe në veprën e tij
Mbi Aristotelin dhe jetoi tek Amin-
tas, mbreti i Maqedonasve te i cili
shërbente si mjek dhe mik. Ai (Ari-
stoteli) është dishepulli më autentik
i Platonit. Portreti fizik. Ai kishte një
qime në gjuhë, siç thotë Timothe
Athinasi në traktatin e tij Mbi jetët.
Por thuhet gjithashtu se ai i kishte
këmbët të dobëta dhe sytë të vegjël,
se ai mbante një veshtje që binte
shumë në sy, unaza dhe flokë të
shkurtra. Ai pati gjithashtu për djalë
Nikomakun nga konkubina e tij
Herpyllis, siç na thotë Timotheu”. 

Pasi ndoqi për 20 vjet (367-347)
mësimet e Platonit te Akademia
dhe pasi jetoi disa kohë në oborrin e
mbretit tiran-filozof Hermias i Atar-
nesë, ku u martua me mbesën e kë-
tij të fundit, ai u zgjodh nga Filipi si
preceptor i Aleksandrit. Duket se ky
post duhet të ketë ngjallur një
konkurrencë të ashpër, pasi Izokrati,
një orator i famshëm që i dërgoi një
letër Filipit ku i këshillonte që të ba-
shkonte të gjithë grekët dhe ta drej-

tonte politikën pushtuese drejt Azi-
së, i kishte rekomanduar Filipit
nxënësin e tij Teopompin e Kios si
preceptor të Aleksandrit. Te Hegeli
lexojmë: “Aristoteli është me
origjinë nga Stagira mbi gjirin stri-
moniak dhe koloni greke; pra është
një grek nga lindja, megjithëse ish-
te nga Thraka. Kjo koloni greke ra
në këtë kohë nën sundimin e Filipit
të Maqedonisë, ashtu si dhe pjesa
tjetër e vendit”. Më pas Hegeli ndjek
po ato që thotë D. Laerci. Këtu dalin
disa pyetje. Pse duhej që Hegeli t’i
mëshonte idesë se Aristoteli ishte
grek? Nuk duhet të harrojmë se He-
geli jetonte në një kohë kur politika
dhe mendimi europian po luftonin
për pavarësinë e Greqisë nga sundi-
mi otoman dhe duhej ngritur
ndërgjegjja nacionale greke. Shumë
autorë nuk përmendin se aty kishte
një koloni greke. Dalin disa pyetje:
Pse babai i Filipit do të merrte si
mjek dhe mik personal babanë e
Aristotelit, nëse ai do të vinte nga
një koloni greke në Stagira? Po të
ishte kështu, Diogjen Laerci nuk do
të ngurronte që ta theksonte
origjinën greke të Aristotelit? Kur
Laerci shkruan se ai kishte një “qime
në gjuhë”, nga shumë studiues
shihet si një tregues që ai nuk e fliste
shumë qartë gjuhën greke.

Një fakt tjetër që ka ngjallur
shumë diskutime është testament i
Aristotelit që na sjell D. Laerci, ku
Aristoteli nuk e përmend se kujt
duhej t’i përkiste Liceu. Ai ja ngarkoi
zbatimin e testamentit Antipatros
dhe Nikanorit, djalit të Antipatros, fi-
snikë maqedonas, dhe disa emra të
tjerë për të cilët nuk ka të dhëna.
Antipatros, pas nisjes së fushatës së
Aleksandrit, mbeti regjent për Ma-
qedoninë, në mungesë të mbretit.
Data e testamentit, pas vdekjes së
Aleksandrit, përkon me periudhën
kur Antipatros mori drejtimin e Ma-
qedonisë. Gjesti i Aristotelit shikohet
nga komentuesit e shumtë si një
shenjë miqësie ndaj Antipatros, por
mund të ketë dhe arsye të tjera. Në
një shënim për këtë fakt, autorët e ri-

botimit të veprës së D. Laercit sjellin
këtë shpjegim: “Opinioni i pranuar
përgjithësisht sot është se ligji athi-
nas ja ndalonte Aristotelit, për shkak
të statusit si “metek”, domethënë re-
sident i huaj, që të zotëronte dhe,
pra, që të linte trashëgim gjë tjetër
veçse pasuri të tundshme”. Ndërsa
në një shënim shtesë në fund të li-
brit V të D. Laercit lexojmë: “Testa-
menti duhet interpretuar në kua-
drin e legjislacionit (athinas, por
Aristoteli nuk ishte athinas dhe, te-
stamenti me gjasë duke qenë po-
steriori nga tërheqja në Chalcis, ek-
zekutimi i tij nuk do të varej nga ligji
athinas)…”. Atëherë, nga gjithë këto
diskutime me të drejtë shtrohet
pyetja, cila është origjina e Aristote-
lit? Diogjen Laerci, në një kronologji
të shkurtër të jetës së Aristotelit na
thotë se në periudhën e sundimit të
arkonatit të Pitodotit, “ai shkoi te Fi-
lipi, vitin e dytë të Olimpiadës së 109,
(343-342 para Krishtit kur Aleksandri
ishte 13 vjeç, Gj.S.), ndërkohë që
Aleksandri ishte 15 vjeç… Për më
tepër, thuhet se ai i rekomandoi
Aleksandrit Kalistenin, por ai e ofen-
doi mbretin dhe se ky, për ta shman-
gur, nga njera anë dalloi Anaksime-
nin dhe, nga ana tjetër, i dërgoi
dhurata Ksenokratit”7. Kalisteni ish-
te nipi i Aristotelit.

MËSIMET SEKRETE 
Sipas historisë Filipi i vendosi

mjeshtrin dhe nxënësin e tij në një
rezidencë afër oborrit mbretëror në
Miéza. Fatkeqësisht nuk dihet se
çfarë mësimesh i dha Aristoteli
nxënësit të vet. Ajo që dihet me sigu-
ri është se Aristoteli, duke ndjekur
traditën greke dhe duke u larguar
nga preceptet e Platonit, i kushtoi
një rëndësi të veçantë poezisë dhe
pikërisht Homerit. Ai vuri në dispo-
zicion të Aleksandrit një botim të
Iliadës, të cilën Aleksandri nuk e
ndau nga vetja edhe gjatë fushata-
ve të tij, të cilën e mbante poshtë ja-
stëkut së bashku me shpatën e vet,
na thotë Plutarku. Mësimi i Aristote-
lit mbaroi rreth vitit 340 para Krish-

tit kur Aleksandri ishte 16 vjeç dhe
Filipi i caktoi të birit detyra admini-
strative dhe ushtarake. Aristoteli,
pasi qëndroi disa kohë në Stagirë,
në 335 u vendos në Athinë dhe for-
moi shkollën e vet të filozofisë si ri-
vale të Akademisë. Edhe për këtë
fakt ka shumë diskutime. Diogjen
Laerci na thotë se kur Platoni mësoi
që Aristoteli formoi shkollën e vet
është shprehur: “Aristoteli na lëshoi
një vickël kali, siç bëjnë, sapo lindin,
zogjtë e pulës me nënën e tyre”.
“Hermipi thotë të Jetët, vazhdon
Laerci, se kjo ndodhi në momentin
kur Aristoteli ishte pjesë e amba-
sadës që shkoi te Filipi për athinasit
kur Ksenokrati (Izokrati, Gj.S.) u ven-
dos në krye të Akademisë; kur ai u
kthye dhe e pa shkollën nën drejti-
min e një tjetri, ai zgjodhi si shkollë
një sallë shfaqjesh që ishte vendosur
te Liceu dhe, duke shkuar e ardhur
deri në orën për t’u mirosur me vaj,
ai filozofonte në shoqërinë e dishe-
pujve; prej kësaj vjen që ai u quajt
Shëtitës. (Për të tjerë, kjo sepse, duke
diskutuar me Aleksandrin çështje
të ndryshme, pasi ky i fundit sapo
kishte dalë nga një sëmundje, ai
bënte shëtitje)”. Këtu Aristoteli jep-
te mësime të logjikës, fizikës, zoo-
logjisë, metafizikës, moralit, poe-
tikës dhe retorikës. Në këtë rreth
sdudjuesish në Athinë filozofi ndiq-
te karrierën e nxënësit të vet.

Më në detaje na paraqitet Plu-
tarku ku ja vlen të theksojmë disa
momente. “Aleksandri, me sa duket,
nuk mësoi vetëm moralin dhe poli-
tikën, por ai mori edhe mësime sek-
rete dhe më të thella që filozofët i
cilësojnë posaçërisht si “acroamaike”
(mësime të dhëna gojarisht) dhe
“epoptike” (që lidhen me iniciacio-
nin) dhe që ata ruhen t’i përhapin.
Në fakt, kur Aleksandri kaloi në Azi,
kur mësoi se Aristoteli kishte botuar
disa libra që trajtonin këto çështje, ai
i shkroi në emër të filozofisë një letër
shumë të hapur dhe ja teksti: “Alek-
sandri për Aristotelin, përshëndetje.
Ti ke bërë gabim që botove mësi-
met e tua akroamaike. Sepse në
çfarë do të jemi ne superiorë nga të
tjerët, në qoftë se doktrinat që ti na
ke mësuar bëhen të përbashkëta për
të gjithë? Për sa më përket mua, unë
më shumë do të preferoja të dal-
lohesha nga njohja e të mirave më
të mëdha se sa nga fuqia. Qofshë
mirë”. Aristoteli, për të ngushëlluar
Aleksandrin për ambicien e tij të
zhgënjyer, u justifikua për subjek-
tin e shkrimeve të tij duke thënë se
ato ishin botuar pa thelb dhe, në
fakt, është e vërtetë se traktati i tij
për metafizikën nuk ka asnjë dobi
për këdo që dëshiron të mësojë ose
të mësohet: ky nuk është gjë tjetër
veçse një manual për përdorim nga
dishepujt e formuar plotësisht”. 

Marrëdhënia e Aristotelit
me Aleksandrin e Madh 

Marrëdhënia e Aristotelit
me Aleksandrin e Madh
kanë përbërë një temë të
mprehtë diskutimi që
nga autorët e lashtësisë e
deri në ditët tona. Përmes
një eseje historiko –
filozofike, kjo analyze
synon të sjellë disa prej
këtyre diskutimeve që
nuk kanë të bëjnë me një
marrëdhënie ndërmjet
mësuesit dhe nxënësit,
por edhe një
marrëdhënie ndërmjet
mjeshtrit më të madh të
mendimit të lashtësisë
me një sovran që ndikoi
më shumë se kushdo në
përhapjen e helenizmit
nga Europa në Azi
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Në bazë të nenit 6 paragrafi 1 pika 2 dhe neni 7 paragrafi 1 alineja 8 dhe neni 20 paragrafi 2 të Ligjit të Byrosë së zhvillimit të arsimit (,,Gazeta Zyrtare e R. së
Maqedonisë’’ nr. 37/2006, 142/2008, 148/2009, 69/13, 120/13, 148/13, 41/14 dhe 30/16), neni 3 paragrafi 1 alineja 1, neni 4 paragrafi 1, 4 dhe 5, neni 5 neni 10 dhe
neni 11 paragrafi 1 alineja 3 dhe paragrafi 2të Rregullores për mënyrën, veprimin dhe kriteret e zgjedhjes së bashkëpunëtorëve të jashtëm dhe përcaktimi i
shumës së kompensimeve autoriale dhe kompensimet e shërbimeve tjera të Byrosë së zhvillimit të arsimit nr. 01 2840/1 prej 16.04.2009, nr. 01 10943/1 prej
09.10.2009, nr. 01 12210/1 prej 18.11.2009, nr. 01 1207/2 prej 08.11.2013, nr. 01 534/1 prej 04.06.2014 nr. 01 534/2 prej 13.10.2014 dhe nr. 01 534/3 prej 31.10.2014,
Byroja e zhvillimit të arsimit publikon

KONKURS
për zgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm për punë profesionale të Byrosë së zhvillimit të arsimit

1. Për përpilimin e programeve të reja mësimore për nxënësit në
arsimin fillor:

1.1. Programe mësimore për arsimin qytetar për klasën e VIII dhe IX në
arsimin fillor.

2. Rangimi dhe përzgjedhja e bashkëpunëtorëve të jashtëm do të bëhet sipas
kritereve vijuese:
a) për bashkëpunëtorët e shkollave:
 arsimin sipëror për lëmin adekuate;
 minimum tre vjet përvojë në punën edukative – arsimore;
 punime të publikuara profesionale që janë me rëndësi për avancimin e

arsimit dhe edukimit, në mënyrë të pavarur apo si pjesë e ekipit;
 pjesëmarrje me punimet e tyre në tubimet profesionale nga lëmi i

arsimit;
 pjesëmarrje në projektet hulumtuese – zhvillimore nga lëmi i arsimit.
b) për bashkëpunëtorët e fakulteteve dhe institucioneve:
 së paku studime të magjistraturës;
 përvojë pune në veprimtarinë edukative – arsimore apo shkencore;
 punime të publikuara profesionale apo shkencore që janë me rëndësi

për avancimin e edukimit dhe arsimit;
 pjesëmarrje me punimet e veta shkencore dhe profesionale për arsim;
 pjesëmarrje në projektet hulumtuese – zhvillimore në arsim.
c) Kriteret plotësuese për zgjedhjen e bashkëpunëtorëve të jashtëm

janë:
 njohja e njohurive kompjuterike;
 aftësitë dhe shkathtësitë tjera për kryerjen e punëve.

Për përpilimin e secilit program mësimor do të zgjidhen më së shumti 3 (tre)
bashkëpunëtorë të jashtëm të cilët i plotësojnë kriteret e pikës 2 (a) dhe deri 2
(dy) bashkëpunëtorë të jashtëm të cilët i plotësojnë kriteret e pikës 2 (6).

Mënyra e aplikimit dhe përzgjedhja e bashkëpunëtorëve
Kandidatët duhet të dërgojnë fletëparaqitje në të cilën do të aplikohet pika nga
konkursi për të cilin paraqiten dhe dokumentacioni vijues: biografia, vërtetimi
për përvojën e punës, çertifikatë dhe ngjashëm, punime profesionale për
plotësimin e kushteve të caktuara me konkursin e publikuar.
Konkursi zgjat 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit për
informimin publik, duke mos konsideruar ditën e publikimit.
Bashkëpunëtorët e jashtëm të përzgjedhur të cilët do të jenë të inkuadruar në
ekipin profesional e bëjnë dërgimin e programit mësimor në Byronë që ka të
drejtë të bëj ndryshime profesionale dhe plotësime për shkak të përmirësimit
të cilësisë.
Fletëparaqitjet me dokumentacion e pakompletuar (biografia, vërtetimi për
përvojën e punës, vërtetimi, certifikatë etj, punimet profesionale përkatësisht
shkencore për plotësimin e kushteve të caktuara me konkursin publik) dhe që
nuk dërgohen në kohë nuk do të jenë lëndë shqyrtimi.
Aplikimet me dokumentacionin e nevojshëm dorëzohen në arkivin e Byrosë së
zhvillimit të arsimit – Shkup apo me postë me fletëdërgesën e rekomanduar në
adresën e mëposhtme: Byroja e Zhvillimit të Arsimit, rr.,,Rugjer Boshkoviq" nr.
20, Karposh II, faksi postal 172, 1000 Shkup, personi për kontakt Emilija
Panovska, adresa elektronike: emilijapanovska@bro.gov.mk, tel.3064 – 131
lok.145)

Byroja e Zhvillimit të Arsimit

Në bazë të nenit 13 dhe neni 14 paragrafi 1 të Ligjit për rezerva të mallrave  („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë “ numër .84/08, 77/09, 24/11 dhe  43/14), nenet 46-49  të Ligjit për shfrytëzimin dhe disp nimin me sendet 
nga organet shtetërore  dhe me sendet nga organet komunale („Gazeta zyrtare e R.M. “ numër 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 dhe 21/18), Vlerësimi CB V – 36/18 të datës 01.03.2018 dhe Vendimit për shitjen e sendeve të lëvizshme – 
grurë merkantil nr . 44-2923/1 nga  27.03.2018, Komisioni për disponim me patundshmëritë dhe sendet e lëvizshme në Agjencinë për rezerva të mallrave publikon:  

 
SHPALLJE nr. 1/18 

për shitjen e sendeve të lëvizshme – grurë merkantil dhe elb si ushqim kafshësh nga rezervat e mallrave me anë të ankandit publik elektronik  
 
I. DISPOZITAT E PËRGJITSHME 
1. Shitës i grurit merkantil dhe elbit si ushqim për kafshë 

është AGJENCIA PËR REZERVA TË MALLRAVE me seli në 
rrugën „Orce Nikollov “ numër .71, 1000 Shkup 

II. LËNDA E SHITJES 
1. Kryhet shitja e mjeteve të tundshme edhe atë: 
- 7.193 tonelata GRURË MERKANTIL dhe  
-5.506 tonelata ELB SI USHQIM PËR KAFSHË nga 

rezervat e mallit.  
III. ÇMIMI DHE MËNYRA E PAGESËS 
1. Çmimi fillestar i GRURIT MERKANTIL – lëndë e shitjes 

është 8,84  denarë për një kilogram, pa TVSH të llogaritur, që 
paraqet vlerën e parashikuar, me paritet franko silose në Prilep. 

2. Çmimi fillestar i ELB SI USHQIM PËR KAFSHË - lëndë e 
shitjes është 9,45  denarë për një kilogram, pa TVSH të 
llogaritur, që paraqet vlerën e parashikuar, me paritet franko silose 
në Prilep. 

IV. KUSHTET E PËRGJITHSHME 
1. Shitja e mjeteve të tundshme nga pika II do të realizohet 

veç e veç: 
Për secilin mjet të tundshëm parashtrohet fletëparaqitje e 

veçantë. 
2. Lënda e shitjes ndahet në Lote dhe atë: 
 
2.1 GRURI MERKANTIL  

Lot Sasia në lot çmimi fillestar për lot pa TVSH 
1 2.000 tonelata  17.680.000,00 denarë  
2 2.000 tonelata 17.680.000,00 denarë 
3 2.000 tonelata 17.680.000,00 denarë 
4 1.193 tonelata 10.546.120,00 denarë 
Blerësit e interesuar mund të dorëzojnë kërkesë për një apo më 

shumë Lote. Për çdo lot dorëzohet kërkesë veçmas.. 
 
2.2 ELB SI USHQIM PËR KAFSHË 

Lot Sasia në lot çmimi fillestar për lot pa TVSH 
1 2.000 tonelata 18.900.000,00 denarë 
2 2.000 tonelata 18.900.000,00 denarë 
3 1.506 tonelata 14.231.700,00 denarë 
Blerësit e interesuar mund të dorëzojnë kërkesë për një apo më 

shumë Lote. Për çdo lot dorëzohet kërkesë veçmas. 
3. Shitja kryhet përmes ankandit publik elektronik me anë të 

sistemit elektronik të ankandit publik elektronik. Për secilin lot do 
të realizohet ankand i posaçëm publik.  

4. Internet faqja përmes së cilës do të kryhet ankandi publik: 
http://e-aukcii.finance.gov.mk/ 

5. Të drejtën e pjesëmarrjes në ankandin publik elektronik kanë të 
gjithë personat vendor dhe të huaj juridik dhe fizik që mund të fitojnë të 
drejtën e mjeteve të tundshme dhe të patundshme në territorin e 
Republikës së Maqedonisë në pajtim me ligjin.     

6. Shitja kryhet përmes principit  „e shikuar –e shitur “. 
Reklamacione shtesë për cilësinë dhe sasinë nuk pranohen.  

Shqyrtim në vendin e ngjarjes mund të bëhet më 10.04.2018 (e ma-
rtë) sillosët e NP Agro berza në Prilep prej ora 10:00 deri në ora 14:00.  

7. Afati për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje në ankand 
publik: 13.04.2018 (e premte) deri në ora 14:00. 

Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankand publik parashtrohet në 
mënyrë elektronike në adresën e internetit e-aukcii.finance.gov.mk  
dhe duhet të përmbajë: 

 gjendja aktuale nga Regjistri qendror i Republikës së 
Maqedonisë, gjegjësisht dokument përkatës i dhënë nga organi 
kompetent nga vendi ku është regjistruar subjekti juridik, i cili nuk 
duhet të jetë më i vjetër se 6 muaj nga dita e mbylljes së shpalljes 
(për persona juridik), 

 kopje e letërnjoftimit valid apo patentë shoferi (për persona 
fizik),  

 Garanci bankare për ofertë serioze me shume prej 2% nga 
çmimi fillestar i sendeve të lëvizshme (për çdo lot veçmas), me 
vlefshmëri 60 ditë nga publikimi. Përveç në formë elektronike, e 
njejta dorëzohet dhe në formë të shkruar (origjinal) deri te 
Komisioni për sende të palëvizshme dhe të lëvizshme të Agjencisë 
për rezerva të mallrave, adresa:Rr. "Orce Nikolov" nr.71, 1000 
Shkup, më së voni deri në afatin e paraparë për dorëzim të 
kërkesave për pjesëmarrje. 

Në ankand publik elektronik nuk do të mund të merr pjesë 
personi (fizik apo juridik) me të cilën fletëparaqitje nuk janë 
dorëzuar dokumentacioni i kompletuar sipas pikës 7 të kësaj 
shpallje ose nuk ka dorëzuar garancinë bankare origjinale deri tek 
Komisioni për mjete të patundshme dhe të tundshme të Agjencisë 
për rezervë të mallrave deri në afatin e paraparë për parashtrimin e 
fletëparaqitjeve për pjesëmarrje. 

8. Çmimi fillestar për ankandin publik elektronik është 
përcaktuar për secilin lot veç e veç. 

9. Komisioni parashtruesve të cilët në sistem për ankand 
publik elektronik janë regjistruar me komplet dokumente të 
bashkangjitur, në afat prej 3 ditëve nga dita e parashtrimit të 
ofertave u dorëzon emër përdorues dhe fjalëkalim për pjesëmarrje 
në ankandin publik, ndërsa parashtruesve të fletëparaqitjeve të cilët 
nuk kanë parashtruar dokumentacion të kompletuar u dorëzon 
lajmërim me arsyetim se nuk do të marrin pjesë në ankandin 
publik. 

10. Mënyra dhe procedura për realizimin e ankandit publik: 
- Ankandi publik realizohet në pajtim me dispozitat nga neni 

26, neni 48 dhe neni 49 të Ligjit për shfrytëzim dhe posedim me 
mjetet në pronësi të shtetit dhe me mjetet në pronësi të komunës 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 78/15, 106/15, 
153/15, 190/16 dhe 21/18). 

- Që të mbahet ankandi publik, duhet së paku të ketë një 
pjesëmarrës. 

- Si ofertues më i volitshëm në ankandin publik konsiderohet 
pjesëmarrësi i cili ka ofruar çmimin e fundit, që paraqet çmimin më 
të lartë për shitje të mjetit të tundshëm. 

- Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e 
përfundimit të ankandit publik është i obliguar të paguajë mjetet në 
pajtim me çmimin e arritur përfundimtar nga ankandi, ndërsa nëse 
nuk paguan mjetet në këtë afat nuk do të lidhet marrëveshje, 
garancia bankare do të aktivizohet dhe ofertuesi në periudhë prej 1 
viti nuk do të mund të merr pjesë në çdo ankand tjetër të ardhshëm 
për mjetin e tundshëm në fjalë. 

- Shfrytëzuesi i mjetit të tundshëm me blerësin më të volitshëm 
do të lidhë marrëveshje për shitblerje në afat prej 5 ditëve të punës 
pas pagesës së realizuar të çmimit të mjetit të tundshëm. 

-  Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në 
ankandin publik i kthehet parashtruesit të fletëparaqitjes në afat prej 
15 ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik, ndërsa ofertuesit 
më të volitshëm i kthehet në afat prej 15 ditëve nga dita e pagesës 
së shumës së përgjithshme të arritur në ankandin publik.  

 -Pjesëmarrësit në ankandin publik kanë të drejtë për ankesë 
vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik. Ankesa 
parashtrohet deri tek Komisioni në afat prej 3 ditëve nga dita e 
mbajtjes së ankandit publik. Komisioni vendosë në lidhje me 
ankesën me vendim në afat prej 5 ditëve nga pranimi i ankesës. 
Kundër vendimit të Komisionit mund të parashtrohet ankesë deri 
tek Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë administrative 
dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë. 

11. Informacionet në lidhje me shitjen, blerësit e interesuar 
mund t’i marrin në numrin e telefonit: 02/3116-249. Personat për 
kontakt: Toni Kanturski, Borçe Klinçarov dhe Driton Bajrami. 

 Numër 08-157/12 

02.04.2017  

Shkup 

 KOMISIONI PËR MJETE TË TUNDSHME 
                Toni Kanturski, Kryetar 

Driton Bajrami, Antarë 
Borçe Klinçarov, Antarë
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Romani me i ri i autorit shkodran Rid-
van Dibra, “Treni i muzgut”, vjen për lexue-
sin si një udhetim ndryshe nga se mund të
imagjinohej. Përmes teknikës krijuese
post-moderne autori paraqet njè parale-
lizëm tematik, duke bërë që lexuesi te
njihet me dy histori, të cilat ecin paralel,
por në fakt, aq sa duken se kanë ngjash-
meri, aq edhe ndryshojnë nga njera-tje-
tra.

Një tekst letrar, ku semantika vjen për-
mes metaforës, një përzgjedhje e zgjuar
dhe provokative nga ana e autorit.

Një simbolike e veçantë- treshi mistik,
sepse në secilën histori paralele, lexuesi
njihet me një sistem personazhesh që for-
mojnë një trekëndësh, me një kulm të
përbashkët –gruaja.

Nga njera anë kemi, një histori të frag-
mentuar në 150 pasazhe, që do të nis
bukur, dy udhetar në trenin e muzgut,
burri dhe gruaja, përballë njeri-tjetrit, si-
tuatat, të papriturat, rrethanat etj, do të
krijojnë impresionin e pritjes së ndodhisë
për lexuesin.

Një keqkuptim i mundshëm, për një

joshje seksuale mes burrit dhe asaj që ka
përballë (d.m.th gruas) dhe personazhi
(siç vihet re edhe në veprat të tjera të ke-
tij autori) rreket gjithnjë, lodhet, dermitet
nga ana psikologjike dhe shpirterore, për
të sqaruar qoftë dhe për një, a pa arsye
këtë absurd të momentit; të një udhetimi,
i cili të mban pezull frymën.

Loja dhe provokacioni se çfare ndodh
me këtë “joshje”-flet përmes shtresave të
tekstit figurativ- deri ku ka arritur individi
dhe moraliteti i tij. Në fakt, autori “fut”
një personazh të tretë duke provokuar
gjendjen edhe më shumë, duke bërë të
padurueshme, komplekse, për burrin
ardhjen e një mashkulli të dytë; mbi të
gjitha afrimitetin e menjëhershëm me
gruan.

Në përfundim të udhetimit lexuesi do
të befasohet nga një vrapim I lehtë, për
vetëm një sqarim cinik mes burrit dhe
gruas, një puthje të athet nga ana e gruas;
një shikim krejt misherues që vjen për-
mes një qeshje ironike.

Nga ana tjeter një histori, ku konstruk-
tin e merr nga legjenda e murimit – Roza-
fati. Autori rrefen përmes vellait të vogël
për: plotmeninë; ndërtime kalash që kanë
si destinim shembjen, sepse kështu e
thotë kënga, e thotë legjenda.

Pse nuk qendron kjo kala hijerande?
Apo murimi i qenjes njerëzore, qoftë edhe
gjysme deshmon shtirjen dhe asgjë me
shumë.

Çfare simbolizon e gjitha kjo? Çfare
deshmon, autori Ridvan Dibra, për indivi-
din? Çfare simbolizojnë piramidat?- Plot-
meninë

Ku konsiston kjo plotmeni që autori
citon vazhdimisht përmes “burrit?

Koha i sfidon të gjitha: kalatë, historit,
piramidat, shtirjet, veset, intrigat, mashtri-
met duke shkatërruar gjithçka dhe duke e
shnderruar në germadhë, në një hiq.

Personazhet veprojnë përmes kohës
dhe hapsirës, dy elemente që bien në sy
në vepër.

P.S Lexim të kendshëm. ( Lori Kola)

“…Ndodh që kujtimet të mos i qëndrojnë
besnike lumturisë, nëse fundi është i dhimb-
shëm? Ngaqë lumturia ekziston vetëm nëse
zgjat vetëm në përjetësi? Sepse me dhimbje
mund të mbarojë vetëm një histori që ka qenë
gjithmonë e dhimbshme, një dhimbje e pa-
vetëdijshme dhe e panjohur? Po çfarë është në
të vërtetë një dhimbje e tillë?”.

“Mora përsipër të gjithë fajin. Pranova ga-
bime që nuk i kisha bërë, qëllime që nuk i kisha
pasur. Çdo herë që ajo bëhej e ftohtë dhe e vë-
shitirë, i kërkoja të bëhej sërisht e mirë me
mua, të më falte dhe të më donte. Ndonjëherë
mendoja se ajo lëndonte veten kur sillej ftohtë
dhe bëhej e ngurtë. Dukej sikur ajo që kërkon-
te ishte ngrohtësia e kërkesave të mia për falje,
kundërshtinë dhe përgjërimet. Ndonjëherë

mendoja se ajo tallej me mua, por gjithsesi,
nuk kisha ç’të bëja tjetër”

Mjafton të lexosh këto dy fragmente
nga ky roman për të kuptuar sesa i fuqi-
shëm është shkruar ai dhe çfarë përfaqë-
son në letërsinë bashkohore gjermane.
Romani “Leximtari” shkruar nga shkrimta-
ri gjerman Bernar Schlink është një libër
që në qendër mban historinë e dashurisë
së fuqishme mes një djaloshi 15 – vjeçar,
Mikael Berg dhe Hanës, një grua 36- vjeça-
re. Lidhja e tyre e dashurisë është e fuqi-
shme dhe e jetuar gjer në qelizën më të
fshehur në trup, por jeta e tyre kalon në
shumë perpeci të lidhur veç me një sekret
që Hana mbart.

Historia merr jetë pas Lufts së Dytë
Botërore, duke trajtuar jetën e një gruaje
të tërhequr që ka patur një rol në kampet
e përqëndrimit gjerman. Vitet ecin ba-
shkë me të dy personazhet dhe aty tregon
një dashuri e pafundme e Hanës për
dijen. Ajo bëhet shkas pse Mikael, fillon
studimet, pasi në takimin e tyre të parë ai
është një nxënës me nota shumë të ulta.
Dashuria e tyre lind tek ai i lexon Hanës
romane dhe kjo mardhënie Hana – lexi-
met – Mikael krijojnë një trinon dashuria
aq të fortë, saqë askush nuk mund ta vra-

së , madje as mëshira apo keqardhja.
Ndonëse historia e tyre nis në një mo-

shë kur Mikaeli nuk është në gjendje të
kuptojë se çfarë ndodh me gruan që ai
dashuron, pas zhdukjes së saj të papritur,
ngjarja zhvendoset në kohë, kur tashmë
ky djalosh është student dhe përballet
me dashurinë e jetës së tij në një sallë
gjygji mes të akuzuarve për krime ndaj
çifutëve në kampet e përqendrimit.

Tek ky gjygj merr jetë dhe hedh
shumë faje mbi shpinën e Hanës, ajo re-
fuzon të mbrohet.  Mikael kupton se
gruaja mban një sekret, të cilin e konside-
ron edhe më të turpshëm: ajo është anal-
fabete, një fakt që ka ndikuar veprimet e
saj në të kaluarën dhe në të tashmen.

Ky çift sa i çuditshëm aq dhe i adhu-
rueshëm mua më mësoi një të vërtetë të
madhe. Mëshira e vret dashurinë. Kur ke-
qardhja lind mes një çifti, atëherë merr
fund dhe dashuria, respekti dhe besimi.
Hana e dëshmon këtë gjë dhe me jetën e
saj, ndonëse shumë mund ta konside-
rojnë atë një grua krenare, unë e kam parë
gjithmonë si një grua që do të duhet, jo të
mëshirohet. Një libër i fortë, emocional,
romantik dhe dominant. Duhet ta kesh
patjetër në bibliotekë.( Flogerta Krypi)

Një autobiografi
ndryshe
Salvador Dali ka qenë një nga figurat më inte-
resante dhe më provokuese në artin e shekullit
të njëzet. Një pionier i surrealizmit, ai është
admiruar dhe sulmuar për imagjinatën e
subkoshiencës që projektoi në pikturën e tij, së
cilës disa herë i referohej si “fotografi ëndrre e
pikturuar me dorë”..
Kushdo që është i interesuar për artin e
shekullit të njëzetë dhe për një nga figurat më
karizmatike dhe më të talentuara të këtij
shekulli, duhet të lexojë patjetër “Jetën e
fshehtë e Salvador Dalisë”.
“Jeta e fshehte e Salvador Dalisë, e treguar nga
ai vetë”, është një libër që çdokush që do e
lexojë do ndikohet për ta parë çdo gjë që e
rrethon ndryshe. Kjo për lexuesin fillon që në
leximin e titujve dhe nëntitujve që përmban li-
bri, si: “Kujtime brenda barkut të nënës”, “Për-
vetësimi i lavdisë”,  “Zbulimi i makinës së foto-
grafimit të mendimeve”, etj.
Ky është një libër autobiografik i shkruajtur
nga vetë Salvador Dali, që zgjat deri në fund të
tridhjetave. Gjithçka në libër, si nga bëmat e
jetës, përshkrimet e tij janë të  paparashikue-
shme dhe provokuese, aq sa dhe arti i tij.
Në faqet para sapo fillon historia, është një
nënshkrim i vogël që thotë “Gala-gradives, asaj
që më udhëhoqi”, mirënjohjen e parë të kësaj
biografie të hershme, të shkruar nga ai vetë
duket se ia jep bashkëshortes së tij, ku përveç
emrit, i ka vënë dhe prapashtesën Gradiva.
“Gradiva” është romani i V.Jensenit, i cituar nga
Zigmund Frojdi në veprën “Gradiva e
V.Jensenit”, ku heroina e romanit arrin të shpë-
tojë psikiken e heroit dhe pikërisht këtë ka
bërë Gala dhe me Salvadorin, ajo e shëroi falë
dashurisë së saj të pashembullt  dhe të pa-
fund, thellesia e së cilës u shfaq në praktikë
dhe i tejkaloi të gjitha mënyrat më ambicioze
të psikanalizës për Salvadorin.
Në këtë libër kemi shumë nga pershkrimet
dhe shpjegimet e pikturave të tij, që të bëjnë të
tërhiqesh nga arti pamor dhe sidomos stili i tij
i veçantë. Një nga përshkrimet që personalisht
me ka mbetur në mendje, është takimi i tij me
Pikason, që flet shumë dhe me heshtjen e për-
sorur nga dy piktorë të mëdhenj botëror.
Ky libër, e sjell autobiografinë ndryshe, nga
pyetjet retorike që vetë Salvadori ia drejton ve-
tes. Papritur dhe ti e gjen veten duke i drejtuar
personit tënd pyetje te tilla, një libër frymë-
zues për ta bërë dhe lexuesin ta shikojë jetën e
vet në imtësitë që asnjëherë si ka parë. Me këtë
libër do njihni veten dhe Salvador Dalin, që fil-
lon nga kujtimet e tij brenda barkut të nënës, e
deri në pikën ku ai arrin të prekë qiellin me
dorë. (XHOANA SULAJ)
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“Leximtari”, një himn
për dijen dhe dashurinë 
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Paralelizmi 
tematik 
i Ridvan Dibrës
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Pas arrestimit nga Policia e Ko-
sovës të 6 shtetasve turq, dhe dë-
bimit të tyre për në Turqi, veprim
ky për të cilin tre krerët më të lartë
të shtetit, presidenti, kryeministri
dhe kryetari i Kuvendit, dolën me
komunikata, duke konfirmuar se
nuk ishin në njohuri për këtë ope-
racion, partitë opozitare në Kuven-
din e Kosovës po kërkojnë rapor-
tim rreth këtij veprimi nga njerëzit
përgjegjës

Udhëheqësit e institucioneve
qendrore në Kosovë kanë pranuar
se deportimi i gjashtë shtetasve
turq nga Kosova - pesë nga ta pu-
nonjës të Institucionit Arsimor Gu-
listan, pronë e klerikut turk Fethul-
lah Gulen, si dhe një mjek turk në
Kosovë - ka qenë gabim. Për këtë,
Grupi Parlamentar i Lidhjes De-
mokratike të Kosovës me mbësh-
tetjen e Grupit Parlamentar të
Vetëvendosjes dhe Grupit të De-
putetëve të Pavarur, kanë filluar
procedurat për thirrjen e seancës

së jashtëzakonshme për këtë rast.
Seanca e jashtëzakonshme

është thirrur për të martën për, siç
thuhet “shkeljen e Kushtetutës
dhe Ligjeve të Kosovës lidhur me
deportimin e shtetasve turq”. Ilir
Deda, deputeti opozitar i Kuvendit
të Kosovës nga Alternativa, e cila
është pjesë e koalicionit me
Lidhjen Demokratike të Kosovës,
thotë për Radion Evropa e Lirë, se
seanca e jashtëzakonshme e Ku-
vendit, duhet të ketë rezultat kriji-
min e Komisionit hetimor parla-
mentar për rastin e gjashtë
shtetasve turq.

“Rezultat i kësaj seance duhet
të jetë pajtimi i të gjitha partive
politike që të krijohet një Komi-
sioni hetimor parlamentar, që në
mënyrë institucionale i identifikon
shkelësit e Kushtetutës dhe ligje-
ve të Kosovës”, thotë Deda. Nisma
Socialdemokrate kërkon hetim
parlamentar për këtë çështje, pasi,
sipas kësaj partie, “transparenca e

plotë dhe përgjegjësia e të gjithë
njerëzve të përfshirë në këtë ve-
prim, është minimumi i asaj që
duhet të bëhet urgjentisht”.
Udhëheqësit më të lartë të Ko-
sovës kanë thënë të shtunën se
kanë urdhëruar hetime
gjithëpërfshirëse në të gjitha insti-
tucionet e përfshira në operacio-
nin e arrestimit dhe deportimit të
gjashtë shtetasve turq. Kryemini-
stri I Kosovës Ramush Haradinaj, i
cili ka thënë se nuk ka qenë fare i
informuar për veprimet e institu-
cioneve të sigurisë për aksionin e
dëbimit dhe më pas ka premtuar
se veprime të tilla më nuk guxojnë
të përsëriten, ka kërkuar hetim si
nga AKI-ja, ashtu edhe nga institu-
cionet tjera përgjegjëse.

Kam kërkuar nga institucionet
përgjegjëse për zhvillimet rreth
ndalimit, revokimit të lejeve qën-
drimit dhe deportimit të shpejtë
dhe të fshehtë të gjashtë shtetasve
turq. Ndërsa, presidenti i Kosovës,

Hashim Thaçi, të shtunën ka
thënë s e rasti po hetohet nga or-
ganet kompetente. Madje, ai ka
thënë se posedon një raport të de-
tajuar nga Agjencia e Inteligjencës
së Kosovës (AKI), ku thuhet se ar-
syeja e deportimit të gjashtë shte-
tasve turq ka të bëjë me veprime
të paligjshme në Kosovë. Edhe
Avokati i Popullit, për këtë rast ka
vendosur të hapë rast Ex Officio,
për të hetuar në detaje veprimet e
ndërmarra nga autoritetet pu-
blike. Aksioni i deportimit të gja-
shtë shtetaseve turq, që u ndër-
mor më 28 mars u raportua si një
veprim i përbashkët i shërbimeve
inteligjente të Turqisë dhe Ko-
sovës. Pas dëbimit të tyre, kryemi-
nistri i Kosovës, Ramush Haradi-
naj, kishte liruar nga detyra (që
nënkuptonte shkarkimin) mini-
striin e Brendshëm, Flamur Sefaj,
dhe drejtorin e Agjencisë së Ko-
sovës për Inteligjencë (AKI), Dri-
ton Gashi.

Policia e Shqipërisë ka arre-
stuar 23 persona në Kukës, në orët
e hershme të mëngjesit të së
dielës, derisa Prokuroria e Shtetit
ka lëshuar 36 urdhër arreste. Per-
sonat e arrestuar ishin pjesë-
marrës në protestën e një dite më
parë në Rrugën e Kombit në Kali-
mash, pranë sporteleve ku duhet
të bëhet pagesa për taksën rru-
gore. Kryeministri i Shqipërisë në
një konferencë për media tha se
kushdo që shkel ligjin do marr
ndëshkimin e merituar, duke iu
referuar protestuesve si “një tufë
vandalësh”. “Në ato kushte që
ishin dje, policia ka bërë më të
mirën e mundshme duke ruajtur
gjakftohtësinë përballë një tufe

vandalësh, të cilët, natyrisht, do të
marrin të gjithë ndëshkimin që
meritojnë”, tha Rama. Megjithatë,
Rama tha “5 eurot nuk nego-
ciohen”, ndonëse nënvizoi se Qe-
veria do të gjejë zgjidhje për ba-

norët e zonës veriore të Shqipëri-
së për t’ua lehtësuar pagesën e
tarifës. “Në kontratë është para-
shikuar dhe duhet të artikulohet
sipas kontratës, brenda gjashtë
muajsh - gjë të cilën ne do ta

bëjmë më shpejt dhe e kemi nisur
këtë proces me kompaninë - si-
stemin e posaçëm për përdorue-
sit e rregullt, përdoruesit e shpe-
shtë. Përdoruesit e shpeshtë
natyrisht janë ata që banojnë në
atë zonë. Të tjerët janë përdorues
të rrallë të rrugës”. “Për banorët
do të ketë një sistem të posaçëm
që do t’u shërbejë të gjithë atyre
që janë përdorues të rregullt të
rrugës. Kjo do të thotë që do të
mund të marrin abonim që vetve-
tiu redukton çmimin. Kjo është
elementare”, u shpreh Rama. Pje-
sëtarë të opozitës shqiptare kanë
reaguar duke dënuar arrestimet
dhe duke kërkuar lirimin e qyte-
tarëve të arrestuar.

Patriarku Irinej
lavdëron Vuçiqin 
se po lufton
heroikisht për
Kosovën
Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe,
Irinej, një javë përpara kremtimit të
Pashkës ortodokse është shprehur se
“presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq
është duke luftuar heroikisht për
serbët dhe shtetin tonë në Kosovë e
Metohi” dhe se qëndrimi i tij dhe luf-
ta tregojnë se ai e di mirë çfarë është
duke bërë. “Unë e kam thënë tashmë,
por përsëri dua ta theksoj. Presidenti
Vuçiq po lufton si luan dhe në mënyrë
heroike për popullin tonë e për shtetin
tonë në Kosovë. Unë e përgëzoj për
këtë. Të jesh në vendin e tij sot, asku-
sh prej nesh nuk mund ta imagjinojë
sesa e vështirë është, por sjellja dhe
lufta e tij tregojnë se ai e di se çfarë
është duke bërë. Ne lutemi që Perën-
dia ta ndihmojë dhe t’i japë forcë të
vazhdojë në këtë betejë të vështirë,
por të drejtë”, citon TCH Irinejin. Pa-
triarku Irinej e ka bërë të shtunën këtë
deklaratë, në ambientet e Pa-
triarkanës ku po kremtohej festa e kri-
shterë “E shtuna e Lazarit”. Kohë më
parë, Patriarku serb Irinej ka thënë se
Kisha Ortodokse Serbe është unike
lidhur me dialogun e brendshëm që
po zhvillohet në Serbi, për Kosovën.

Rakiq e kishte
ftuar Ushtrinë e
Serbisë në Kosovë
Mediat serbe vazhdojnë të merren me
ngjarjet e të hënës së kaluar në Mi-
trovicë kur nga njësit speciale të Poli-
cisë së Kosovës u arrestua Marko Gju-
riq. Duke komentuar rreth këtyre
zhvillimeve, gazeta “politika”, zbulon
se kërkesën për dërgimin e ushtrisë
serbe në Kosovë e kishte bërë prefek-
ti i Mitrovicës veriore Goran Rakiq. Siç
shkruan kjo gazetë, Rakiq e kishte
ftuar kryetarin e Serbisë, Aleksandar
Vuçiq, ta dërgonte ushtrinë në Kosovë.
“Ne do të vetorganizohemi, por na
ndihmoni, presim përkrahjen dhe
mbrojtjen tuaj”, citon “politika” të kish-
te thënë Rakiq. Beogradi nuk e kishte
dërguar ushtrinë, por po në atë
mbrëmje e kishte mbajtur mbledhjen
e Këshillit të Sigurisë ndërsa Vuçiq
duke iu drejtuar kombit, arrestimin e
Gjuriqit e kishte quajtur “banditizëm
të pastër” të përkrahur nga disa vende.
Tri ditë pas ngjarjeve në Mitrovicë,
Ushtria e Serbisë ka mbajtur stërvitjet
“Sadejstvo 2018”. Stërvitjet në botë
dhe në Kosovë u cilësuan demonstrim
i fuqisë ushtarake të Beogradit.

Rama nuk heq dorë nga 5 eurot

Komision hetimor për
rastin e shtetasve turq

Seanca e jashtëza kon -
shme është thirrur për
të martën për, siç thuhet
“shkeljen e Kushtetutës
dhe Ligjeve të Kosovës
lidhur me deportimin e
shtetasve turq”

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Javët e ardhshme jeta e fran-
cezëve nuk do të jetë shumë e kënd-
shme. Plehra në trotuare, sepse
qendra e organizimit të mbledhjes
së plehrave ndodhet në grevë, mun-
gesë rryme elektrike në disa repar-
te prodhimi, sepse sindikata e
energjisë del në grevë, mungesë tre-
nash, sepse tek hekurudha france-
ze, SNCF rreh zemra e rezistencës
kundër reformës së planifikuar nga
presidenti Macron. Madje edhe
nëse do t'i ikësh kësaj situate, ka
gjasë të mos e bësh dot, sepse pu-
nonjësit e shoqërisë së fluturimit,
Air France do të dalin në grevë.

Katër muaj me radhë sindika-
tat franceze lëpinin plagët për të
kaluar goditjen më të rëndë, dësh-
timin në grevat e vjeshtës 2017. Vër-
tet që disa lëshime ato i morën qe-
verisë për reformimin e së drejtës së
punës, por nuk mundën ta pengo-
nin dot futjen e fleksibilitetit në tre-
gun e punës. Qeveria ia doli të
ndante sindikatat. Mobilizimi në
rrugë ishte i dobët. Këtë pranverë
gjërat duhet të ndodhë ndryshe, sh-
presojnë sindikalistët.

PRIVILEGJE TË 
DISKUTUESHME PËR DISA
Kësaj here sindikatat franceze

paraqiten jo vetëm më të bashkua-
ra se në matjen e fundit të forcave

me qeverinë. Në qendër të prote-
stave Hekurudha Shtetërore, që me
45 miliardë euro borxhe duhet të
jetë gati për konkurrencën
ndërkombëtare. Këtë e parashikon
reforma. Punonjësit e rinj që do të
merren në punë duhet të heqin
dorë nga privilegjet e dikurshme si
dalja në pension 10 vjet më herët.
Për sindikatat ky është një sulm
frontal. Nga 3 prilli deri më 28 qer-
shor tre degë të hekurudhës france-
ze, CG, CFDT dhe të tjera sindikata
planifikojnë greva dy ditore në javë,
tre ditë do të punohet. Po ashtu
edhe punonjësit e degës së ofrue-
sve të elektricitetit dhe gazit duan

të dalin në greva për tre muaj. Edhe
këtu rebelimi do të japë sinjal për
liberalizimin në këtë degë. Kraha-
suar me këtë kërkesa e punonjësve
të Air France për rritje rroge të
duket më e kuptueshme. Edhe nëse
sindikatat po përpiqen për ta futur
në darë qeverinë nga disa anë, më
e rrezikshme për Macron dhe krye-
ministrin e tij, Edouard Philippe
mund të bëhet greva tek heku-
rudha shtetërore. Vërtet që sipas
sondazheve një shumicë e fran-
cezëve e mbështet reduktimin e
privilegjeve në këtë sektor, por ek-
spertët paralajmërojnë: Nëse jeta
publike në Francë paralizohet më

shumë se dy javë, francezët do të
shqetësohen dhe presioni ndaj qe-
verisë për të bërë lëshime do të rri-
tet. Pamje nga e shkuara ka mjaft:
Në mediat franceze përmendet sh-
pesh këto ditë vjeshta e vitit 1995.
Atëherë kryeministri i ri, Alain
Juppé paraqiti një reformë ambi-
cioze të pensioneve. Edhe ai i iu sul
privilegjeve tek hekurudha shtetë-
rore, (atëherë borxhet kapnin
vetëm 25 miliardë euro). Por ajo që
ndodhi ishte se sindikatat e bl-
lokuan me javë jetën publike në
Francë. Qeveria hoqi dorë, kryemi-
nistri që kishte përjashtuar lëshi-
met mori fund politikisht.

PËRFUNDIMI NUK DIHET
Megjithëse mund të bëhen

krahasime me këtë kohë, prapë
duhet theksuar edhe se situata ka
ndryshuar, e shumë madje. Ndry-
she nga Jacques Chirac në vitin
1995, Emmanuel Macron në vitin
2017 doli në fushatë me një
agjendë reformuese. Ndërkohë në
Francë është rritur pranueshmëria
për nevojën e reformimit të shtetit.
Ndërkohë që reformat sociale, qe-
veria franceze po i bën më me kuj-
des se qeveria e Schröderit në Gjer-
mani. Megjithëse borxhi shtetëror
është i lartë, Macron kërkon të
shkurtojë vetëm 120.000 vende
nga 5,6 milionë vende në admini-
stratën publike.

Franca, klinikisht në borxhe, i
lejon vetes 20% më shumë në-
punës se sa Gjermania, që ka ndje-
shëm një numër më të lartë po-
pullsie. 

Nuk dihet fundi i valës së gre-
vave në Francë, shumë pak ek-
spertë guxojnë të bëjnë prognoza.
Dinamika politike në Francë është
e paparashikueshme. Por ajo që
dihet është – nëse qeveria dorë-
zohet nga presioni në rrugë, Ma-
cron duhet ta harrojë reformën më
kyçe të tij, atë të pensioneve, të pla-
nifikuar për vitin 2019. Edhe këtë e
dinë sindikatat, prandaj shpre-
sojnë që moti i grevës të jetë pa re.

Autoritetet e Kinës kanë ven-
dosur doganë për 128 produkte të
cilat i importojnë nga Shtete e Ba-
shkuara të Amerikës (SHBA), që
paraqet një kundërpërgjigje ki-
neze ndaj vendimit të presidentit
amerikan, Donald Trump, për do-
ganimin e mallrave kinez. Mini-
stria kineze për Ekonomi bëri të
ditur se vendimi i Washingtonit
zyrtar për vendosjen e një dogane
me 25 për qind të çelikut kinez
dhe 10 për qind të aluminit kinez

është një veprim i papranuar dhe
në kundërshtim me normat e Or-
ganizatës Botërore të Tregtisë
(WTO). Si kundërpërgjigje ndaj
vendosjes amerikane të doganës,
Kina tha se nga sot vendos do-
ganë mbi produktet amerikane
duke i doganuar mes 15 dhe 25
për qind. Kina ka vendosur do-
ganë mbi 128 produkte amerika-
ne të cilat i importon, me vlerë të
përgjithshme prej tre miliardë
dollarë. Dogana me 15 për qind

vendoset mbi frutat, perimet, çe-
likun, verën dhe produkte të tjera
të SHBA-ve, ndërkohë që me 25
për qind, Kina doganuar produk-
tet amerikane, përfshirë mishin e
derrit, importi i të cilit kap shifrat
prej 1.99 miliardë dollarë në vit.
“Shpresojmë që SHBA-të do të he-
qin dorë nga shkelja e rregullave
të WTO-së, dhe se do të normali-
zojë bashkëpunimin tregtar”,
thuhet në njoftimin e ministrisë
kineze.

Rrjeti Sirian për të Drejtat e
Njeriut (SNHR) bën të ditur se
muajin e kaluar në Siri janë vrarë
1241 civilë. Në raportin e SNHR
publikuar rreth luftës së brend-
shme në vend, theksohet se në
Siri muajin e kaluar janë vrarë
1241 civilë, 1006 prej këtyre nga
sulmet e regjimit të Asadit dhe
Rusisë. Më tej në raport thek-
sohet se në 92 për qind të ma-
sakrave të kryera në vend janë
zhvilluar nga forcat e regjimit në
Gutën Lindore, ndërsa nga fillimi
i vitit e deri më tani janë vrarë
3404 civilë nga palët. 80 për qind

të vrarëve kanë qenë viktimë e
aleancës regjim-Rusi, thuhet në
raport, ndërsa bëhet e ditur se
në muajin mars në sulmet e for-
cave të regjimit kanë humbur
jetën 914 civilë, prej të cilëve 203
fëmijë dhe 186 gra. "Forcat për të
cilat mendohen se janë të Rusi-
së, kanë vrarë 92 civilë, prej tyre
46 fëmijë dhe 14 gra", theksohet
në raport ku bëhet e ditur se 12
prej të vdekurve kanë humbur
jetën si pasojë e torturave. Në ra-
port gjithashtu theksohet se 90
për qind të sulmeve shënje-
strojnë civilët.

Kina i përgjigjet Trumpit, vendos
doganë për 128 produkte amerikane

Si kundërpërgjigje
ndaj vendosjes
amerikane të
doganës, Kina tha se
nga sot vendos
doganë mbi
produktet amerikane
duke i doganuar mes
15 dhe 25 për qind

Plehra në rrugë për
francËn dhe Macronin

Bëhet fjalë për ruajtjen
e disa privilegjeve, por
edhe për çështjen se sa
me themel po e ndry -
shon vendin presidenti,
Emmanuel Macron.
Franca ndodhet para
matjes së forcave mes
qeverisë dhe sindi -
katave. Kush do të fitojë?

Siri, muajin e kaluar janë
vrarë mbi 1200 civilë

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të nenit 22 të Ligjit për marrëdhënie pune, Pëlqimit për punësim nga Ministria e financave nr. 18-3560/2 të datës 23.03.2018, Vendimit për publikim të shpalljes publike nr. 04-627/1 të datës 28.03.2018, U.D 
Drejtori i IPSH Spitali i përgjithshëm “Kumanovë” – Kumanovë më datë 03.04.2018. publikon  

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim të punëtorëve për kohë të pacaktuar  

 
1. IPSH Spitali i përgjithshëm “Kumanovë” – Kumanovë publikon shpallje publike 
për punësim të punëtorëve për kohë të pacaktuar për vendet e punës në vijim: 
-Bashkëpunëtor i pavarur profesional për punë ekonomike –  
ekonomist i diplomuar 1 (një) realizues; 
- Bashkëpunëtor i pavarur profesional për përfaqësim - 
  jurist i diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës 1 (një) realizues; 
 - Infermier 3 (tre) realizues;  
-Mirëmbajtës të higjienës 4 (katër) realizues; 
-Punëtor për mirëmbajtjen e aparateve dhe pajisjeve – elektricist 1 (një)  
realizues; 
 -Magazinier 2(dy)  realizues; 
 -Mjeshtër i përgjithshëm – nikoqir i ndërtesave 1 (një)  realizues; 
-Larëse-hekurosëse 3 (tre)  realizues ;  
 -Enëlarëse – ndihmës gjellëbërëse 2 (dy) realizues; 
 -Drejtues pajisjeve për ngrohje qendrore – kazanë 1 (një)  realizues; 
 -Vozitës me “C” kategori 2 (dy) realizues; 
 -Punëtor sigurimi                                                                  1 (një)  realizues dhe 
-Inkasant për pranim 2 (dy)  realizues. 
2. Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin 
për mbrojtje shëndetësore: 
-të jetë shtetas i RM, 
-të jetë i moshës së rritur, 
-të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe  
-të mos i jetë shqiptuar ndalesë për plotfuqishme për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 
 
3. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Ekonomist i diplomuar duhet të përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
-arsim sipëror të mbaruar (VII/1) ose 240 kredi sipas SETK – Fakulteti ekonomik  
-me ose pa përvojë pune. 
 
2.- 
 
Orari javor i punës është 40 orë, prej ora 07-15. Neto pagesa fillestare për 
Ekonomist të diplomuar është 22.550 denarë. 
 
4. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Jurist i diplomuar duhet të përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
- arsim sipëror të mbaruar (VII/1) ose 240 kredi sipas SETK – Fakulteti juridik  
-provim të dhënë të jurisprudencës  
- me ose pa përvojë pune. 
      Orari javor i punës është 40 orë, prej ora 07-15. Neto pagesa fillestare për jurist 
të diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës është 24.757 denarë. 
 
      5. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët 
për Infermier duhet të përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
-arsim të mesëm të mbaruar (PMP – shkalla IV) dhe kurs të mbaruar për infermier  
- me ose pa përvojë pune. 
      Orari i plotë i punës me ndërrime është 40 orë. Pagesa fillestare për infermier 
është 15.480 denarë. 
 
6. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Mirëmbajtës të higjienës duhet të përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
- arsim fillor të mbaruar 
Orari javor i punës- punë me ndërrime është 40 orë, prej ora 06-14. Pagesa 
fillestare për mirëmbajtës të higjienës është 12.000 denarë. 
 
     7. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Punëtor për mirëmbajtjen e aparateve dhe pajisjeve – elektricist duhet të 
përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
- arsim të mesëm të mbaruar teknike (PMP – shkalla IV) 
- me ose pa përvojë pune. 
    Orari javor i punës është 40 orë, prej ora 07-15. Neto pagesa fillestare për 
Punëtor për mirëmbajtjen e aparateve dhe pajisjeve – elektricist është 15.000 
denarë. 
 
8. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Magazinier duhet të përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
- arsim të mesëm të mbaruar (PMP – shkalla IV) 
- me ose pa përvojë pune. 
    Orari javor i punës është 40 orë, prej ora 07-15. Neto pagesa fillestare për 
Magazinier është 14.420 denarë. 
 
3.- 
 
 9. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Mjeshtër i përgjithshëm – nikoqir i ndërtesave duhet të përmbushin kushte e 
posaçme në vijim: 
- arsim të mesëm të mbaruar, KUL ose KU punëtor – (shkalla e IV ose III) 
- me ose pa përvojë pune. 
    Orari javor i punës është 40 orë, prej ora 07-15. Neto pagesa fillestare për 
Mjeshtër i përgjithshëm – nikoqir i ndërtesave është 13.138 denarë. 
 
     10. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët 
për Larëse-hekurosëse duhet të përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
- arsim fillor të mbaruar 
    Orari javor i punës është 40 orë, prej ora 07-15. Neto pagesa fillestare për 
Larëse-hekurosëse është 12.000 denarë. 
 
11. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Enëlarëse – ndihmës gjellëbërëse duhet të përmbushin kushte e posaçme në 
vijim: 
- arsim fillor të mbaruar 
    Orari javor i punës është 40 orë, prej ora 07-15. Neto pagesa fillestare për 
Enëlarëse – ndihmës gjellëbërëse është 12.000 denarë. 
 
 12. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Drejtues pajisjeve për ngrohje qendrore – kazanë duhet të përmbushin kushte e 
posaçme në vijim: 
-KUL ose KU (shkalla IV-III) – Arsim të mesëm të mbaruar. 
    Orari i plotë i punës është 40 orë, punë me ndërrime. Neto pagesa fillestare për 
Drejtues pajisjeve për ngrohje qendrore – kazanë është 13.138 denarë. 
 
13. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Vozitës me “C” kategori duhet të përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
- arsim të mesëm të mbaruar (PMP – shkalla IV) 
-leje të vozitjes me kategori të dhënë “C” ] 
- me ose pa përvojë pune. 
    Orari i plotë i punës është 40 orë, punë me ndërrime. Neto pagesa fillestare për 
Vozitës me “C” kategori është 14.082 denarë. 

14. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Punëtor sigurimi duhet të përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
- arsim të mesëm të mbaruar (PMP – shkalla IV) 
-licencë për punë për sigurim  
- me ose pa përvojë pune. 
                                                                                                                      4.- 
    Orari i plotë i punës është 40 orë, punë me ndërrime. Neto pagesa fillestare për 
Punëtor sigurimi është 14.082 denarë. 
 
15. Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj nga pika 2 kandidatët për 
Inkasant për pranim duhet të përmbushin kushte e posaçme në vijim: 
- arsim të mesëm të mbaruar (PMP – shkalla IV) 
- me ose pa përvojë pune. 
    Orari javor i punës është 40 orë, prej ora 07-15. Neto pagesa fillestare për 
Inkasant për pranim është 14.507 denarë. 
 
16. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Ekonomist i diplomuar obligohen 
të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
-fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
-biografi të shkurtë (CV) 
-diplomë për fakultet të mbaruar ekonomik në origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter. 
-nostrifikim të diplomës për kandidatët të cilët kanë mbaruar jashtë vendit, origjinal 
ose kopje të vërtetuar në noter. 
-certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
-certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter. 
-certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter  
 
17. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Jurist i diplomuar me provim të 
dhënë të jurisprudencës obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë për fakultet të mbaruar juridik në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- nostrifikim të diplomës për kandidatët të cilët kanë mbaruar jashtë vendit, origjinal 
ose kopje të vërtetuar në noter. 
-certifikatë për provim të dhënë të jurisprudencës, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter  
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter. 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
5.- 
 
     18. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Infermier obligohen të 
parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
-Kurs për infermier në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
 
   19. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Mirëmbajtës të higjienës 
obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
-diplomë – dëftesa për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
-certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter.                                                                                                                      
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
-certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
 
     20. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Punëtor për mirëmbajtjen e 
aparateve dhe pajisjeve – elektricist obligohen të parashtrojnë dokumentet në 
vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
6.- 
 
21. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Magazinier obligohen të 
parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter     
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter. 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
   22. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Mjeshtër i përgjithshëm – 
nikoqir i ndërtesave obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 

- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë – dëftesa për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
 17. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Larëse-hekurosëse obligohen të 
parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë – dëftesa për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
 
7.- 
18. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Enëlarëse – ndihmës 
gjellëbërëse obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë – dëftesa për arsim të mbaruar 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
19. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Drejtues pajisjeve për ngrohje 
qendrore obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë – dëftesa për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
20 . Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Vozitës me “C” kategori 
obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë – dëftesa për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
-kopje të lejes valide për vozitje të vërtetuar në noter. 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter 
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
 
8.- 
   21 . Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Punëtor sigurimi obligohen të 
parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë – dëftesa për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter. 
-licencë për punë për siguri, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter.                                                                                                                      
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
   22 . Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët për Inkasant për pranim obligohen 
të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- biografi të shkurtë (CV) 
- diplomë – dëftesa për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter. 
- certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter.                                                                                                                      
- certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter. 
 
 
23. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e 
publikimit. 
 
18. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të ejtë 
lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për përzgjedhje të kandidatëve. 
 
  19. Fletëparaqitja me tërë dokumentacionin e nevojshëm dhe telefonin për kontakt, 
të parashtrohen në IPSH Spitali i përgjithshëm “Kumanovë” rr. “11 Oktomvri” pn 
Kumanovë përmes postës ose në arkivin e IPSH Spitali i përgjithshëm Kumanovë, 
me shenjë për Shpallje publike për punësim. 
 
IPSH Spitali i përgjithshëm Kumanovë 
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Zbardhet vendimi i plotë i
Gjykatës së Tiranës, e cila nuk ka
pranuar të regjistrojë Asamblenë
Zgjedhore të 7 shkurtit të FSHF-së,
çka do të thotë se presidenti i
rikonfirmuar për herë të pestë dhe
Komiteti Ekzekutiv janë pa fuqi

ligjore vendimmarrëse për mo-
mentin. Ndryshe nga sa tha
mbrëmë sekretari i përgjithshëm,
Ilir Shulku, se nuk hidhet poshtë
asambleja, vendimi në fakt nuk
regjistron asnjë verdikt të këtij or-
gani të lartë zgjedhor të futbollit
shqiptar. Vendimi i Gjykatës së Ti-
ranës është i datës 28 mars 2018
dhe saktëson kthimin mbrapa të
kërkesës së FSHF-së për të regji-

struar Asamblenë Zgjedhore të 7
shkurtit. Duke bërë arsyetimin
përkatës, siç mund të konstatohet
në vendimin e plotë, Gjykata e
Shkallës së Parë të Tiranës nënvi-
zon se FSHF-ja nuk e ka bashkë-
shoqëruar kërkesën për regjistrim
me dokumentacionin e plotë
(dokumente zyrtare), siç e kërkon
ligji në këtë rast. Kryesisht mun-
gojnë dokumentet zyrtare për

regjistrimin e delegatëve të Asam-
blesë Zgjedhore dhe shoqatave të
reja. FSHF-ja ka mundësi apelimi
brenda pesë ditëve, ndërkohë që i
janë ngarkuar të paguajë edhe sh-
penzimet gjyqësore për shkallën
e parë të gjykimit, ku nuk iu regji-
strua asambleja, e cila rikonfirmoi
Armand Dukën si president dhe
pjesën dërrmuese të Komitetit Ek-
zekutiv të FSHF-së.

LENJANIN NUK E
TREMB VENDI I
FUNDIT 

E sigurt që
shpëtojmë
Ka ndryshuar tre trajnerë gjatë
këtij viti dhe më në fund Ermir
Lenjani po sheh pak vazhdimësi
me Sionin, duke luajtur rregulli-
sht si mbrojtës i majtë. Por rezul-
tatet e ndeshjeve nuk po shkojë
siç shpresonte futbollisti i cili iu
bashkua kësaj skuadre në verë
me shpresën që do të konkurron-
te për Evropën. Sioni mban ven-
din e fundit në klasifikim dhe për
momentin duket se e ka shumë
të vështirë të largohet nga aty.
Gjithsesi, Lenjani duket i bindur
se në javët e mbetura, ekipi do
të marrë pikët që i duhen për të
siguruar mbijetesën. “Nëse vazh-
dojmë të luajmë kështu, duke
pasur kaq shumë shanse për të
shënuar sa në sfidat e fundit, do
të largohemi nga vendi i fundit. A
rrezikojmë? Jo! Sigurisht, të bësh
pikë është e vështirë. Por duke
parë se si punojmë, si secili lufton
për shokun e skuadrës, mendoj
se do të shkojë gjithçka mirë.
Nuk kemi pse shqetësohemi me
pikët, thjesht të vazhdojmë të
luajmë”, ishin fjalët e tij për me-
diat zvicerane pas barazimit 1-1
ndaj Cyrihut.

Shkup, 2 prill - Komisioni i Garave të
FFM-së ka regjistruar ndeshjet e xhiros
së 25-të të LPFM-së. Ky komision pasi ka
kompletuar të gjitha raportet e nde-
shjes Pelisteri – Vardari, kolegëve të tyre
nga disiplina iu kanë propozuar që të
hapin proces kundër Peliserit. Proce-

durat disiplinore kundër skuadrës nga
Manastiri, janë hapur për shkak të inci-
denteve që kanë ndodhur në ndeshjen
e javës së 25-të. Në stadiumin “Tumbe
kafe” një tifoz u fut në fushën e lojës,
ndërsa ka pasur edhe hedhje të fishek
zjarreve dhe gjë sendeve të ndryshme. 

Dy vite më parë, kur Napoli vendosi t’i vinte
një klauzolë largimi prej 50 milionë eurosh në
kontratë Elseid Hysajt, të gjithë mendonin se një
shifër e tillë vështirë se do të paguhej nga një
klub për të marrë mbrojtësin e përfaqësueses sh-
qiptare. Por, tashmë në klubin italian kanë kup-
tuar se vlera e mbrojtësve cilësorë është rritur
shumë dhe se kjo shifër paguhet pa sforcime të
mëdha, sidomos nga klubet angleze. Shumë prej
tyre janë vënë në ndjekje të futbollistit të përfa-
qësueses shqiptare, ndërsa mendohet se një
shifër të tillë është gati ta paguajë edhe Bajern
Munih. Ndaj për Napolin, i cili ka si synim që të
mbajë futbollistin e përfaqësueses shqiptare,
klauzola prej 50 milionë eurosh ka filluar të
kthehet në një problem real. Sipas mediave ita-
liane, kjo është arsyeja se pse klubi ka lëshuar
sinjalet e para për rinovimin e marrëveshjes me
futbollistin dhe përmirësimin e kushteve finan-

ciare të tij. Napoli synon që shifrën e klauzolës së
largimit ta çojë në 80 milionë euro, ose ta heqë
fare atë, për të pasur gjithmonë në dorë mundë-
sinë e transferimit apo të mbajtjes së futbollistit
sipas dëshirës së klubit italian.

Gjatë fundjavës në Bazel është zh-
villuar një aktivitet sportiv që e ka or-
ganizuar kampioni i shumëfishtë në
kik-boks, Shemsi Beqiri. Në këtë turne
u paraqit edhe kosovari që jeton në
Vjenë, Rinor Berisha, i cili ishte ftuar
special nga Beqiri që të merr pjesë. Kë-
shtu ai, u ndesh me Bernd Spazl ku
edhe e nokautoj qysh në raundin e
parë. Me këtë sukses ka qenë shumë i
kënaqur Berisha andaj edhe tha se nuk
ka prit se aq shpejt do të përfundoi
ndeshja. “Kam pasur emocione sepse
për herë të parë kam boksuar në
Zvicër dhe kam pasur dëshirë të takoj
edhe Shemsinë dhe me i tregu që më
ka stërvit me sukses Florian Marku të
cilin edhe e kam trajner. Unë kam prit
se do shkoj ndeshja në tre raunde,

mirëpo të njëjtën e përfundova pas
40 sekondave duke e goditur fort
kundërshtarin. Unë tani do vazhdoj
menjëherë të përgatitem se më pre-
sin shpejtë duelet tjera”, tha Rinor Be-
risha.

Hysaj-Napoli, klauzola 
50 mln euro bëhet problem

E nokauton kundërshtarin
për 40 sekonda

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

Procedurë disiplinore ndaj Pelisterit

ZBARDHET VENDIMI I PLOTË 

Gjykata nuk e regjistroi
Asamblenë e FSHF-së
Nëpërmjet një
vendimi, që mban
datën 28 mars 2018, të
siguruar dje nga
"Report TV",
dëshmohet qartë se
Gjykata e Shkallës së
Parë në Tiranë nuk e
ka regjistruar
Asamblenë Zgjedhore
të FSHF-së, në të cilën
u mandatua për herë
të pesë si president
Armand Duka
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

Në bazë të nenit 35 të Ligjit të Nëpunësve Administrativë („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 
5/16, 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 – 22/2018 

     për punësimin e  2  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Negotinës “për vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për 
çështje financiare 

1 realizues(ë) 

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

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer shkallën 
VII/1, shkencat ekonomike  

-   më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 1 
(një) vit në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 6 
(gjashtë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 2 (dy) 
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 
 -   njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit 

Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht) 
Orari i punës :  

- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 28.715,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 

përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
2. UPR0101V01000 Këshilltar për planifikim 

urbanistik, Njësia për urbanizëm dhe mbrojtje të 
ambientit jetësor 

1 realizues(ë) 

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

kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 

kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës 
VII/1, Arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim ose ndërtimtari dhe 
ekonomizim të ujit  

-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  
    Kompetencat e përgjithshme:  
 -   zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të 

sferës së tij 
 -   mësim dhe zhvillim 
 -   komunikim 
 -   arritje të rezultateve 
 -   puna me të tjerë/puna ekipore 
 -   ndërgjegjësim strategjik 
 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 
 -   menaxhim financiar 
              Kompetenca të posaçme: 
 -   njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë 
 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit 

Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht) 
Orari i punës :  

- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 24.965,00 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 inçizohet 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. 

Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup

Fakulteti ekonomik Shkup

Në bazë të nenit 131 dhe 135 të Ligjit për arsim të lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 35/08,... 127/16), nenit 34 të Rregullores për kriteret dhe procedurën 
për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe asistentë dhe doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në 
Shkup (Lajmëtari universitar nr. 274/13) dhe Vendimit të Këshillit mësimor-shkencor 
nr. 02-698/3 të datës 2.4.2018 dhe nr. 02-698/4 të datës 2.4.2018, Fakulteti ekonomik – 
Shkup publikon: 
 

K O N K U R S 
Për zgjedhjen e  

1. një realizuesi, mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në 
sferën shkencore: teoria  ekonomike (50300) për lëndën: Mikroekonomia  
dhe në sferën shkencore : marketing (50325) për lëndën: Marketing 
politika e çmimeve 
2. një realizuesi, mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në 
sferën shkencore: marketing (50325) për lëndët: Udhëheqja me prodhimin 
dhe Ekonomia e tregtisë së brendshme. 

 
Kushtet: Krahas kushteve të përgjithshme kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet 

e posaçme të parapara me Ligjin për arsim të lartë dhe me Rregulloren për kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe asistentë dhe doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” 
(Fletorja universitare nr. 274/13). 

Së bashku me fletëparaqitjen, kandidatët duhet të parashtrojnë edhe: biografi të 
shkurtë, deklaratë se përmbushin kushtet e përgjithshme dhe të posaçme, dokumentet 
me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve të përgjithshme dhe të posaçme dhe 
certifikatë të shtetësisë. Dokumentet duhet të dorëzohen në origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter.  

Zgjedhja bëhet në pajtim me Ligjin për arsim sipëror dhe Rregulloren për kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe asistentë dhe doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” 
(Fletorja universitare nr. 274/13). 

Orari i punës është i përshtatur me aktet e Fakultetit dhe orarin e orëve me semestër. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e kompletuar të dorëzohen në afat prej 

8 ditëve nga dita e publikimit të Konkursit në Arkivin e Fakultetit ose përmes postës në 
adresën Bul. "Goce Dellçev" nr. 9V – Shkup. 

Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh. 
Kandidati i zgjedhur lidh marrëdhënie pune në pajtim me Ligjin për arsim të lartë. 
Informatat shtesë mund të merren në telefonin: 02 3 286 825 

   
 Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup  

                                                                                    Fakulteti ekonomik – Shkup  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, 
Vendimit për nevojën për punëtor nr. 04-468/1 të datës 29.03.2018, nenit 
22 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik dhe nenit 34 të Statutit të 
NP Komunalec Kavadar ndërsa në pajtim me Rregulloren për organizim 
dhe sistematizim të vendeve të punës, UD Drejtori i ndërmarrjes  

Publikon  
SHPALLJE  

Për pranim të punëtorëve  
 

 I. NP Komunalec – Kavadar ka nevojë për pranim të punëtorëve për 
kohë të caktuar për 6 (gjashtë) muaj edhe atë për vendet e punës në vijim: 

1. Punëtor i përgjithshëm në Departamentin për kanalizim dhe pjesën 
burimore dhe ujitje Sektori Ujësjellës dhe kanalizim 3 (tre) 
realizues; 

2. Pastrues në Departamentin për higjienë publike (shërbyese) Sektori 
higjiena komunale 1 (një) realizues; 

3. Punëtor për mënjanimin e mbeturinave në Departamentin për 
mënjanim të mbeturinave Sektori higjiena komunale 2 (dy) 
realizues;   

 
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin duket të 
përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: 

- Për vendin e punës nga pika 1, 2 dhe 3 është e nevojshme 
kandidatët të kenë PKU, shkalla I e përgatitjes profesionale; 
  

 Shuma në të holla e neto pagesës themelore të kandidatëve të kandidatëve 
të pikave 1, 2 dhe 3 do të jetë 13.870,00 denarë, ndërsa orari i punës do të 
jetë 8 orë në ditë ose 40 orë në javë prej ditës së hënë deri ditën e premte.  
Kandidatët krahas lutjes për punë të parashtrojnë edhe dëshmi për arsimin 
e mbaruar si dhe dokumente me çka përmbushen kushtet e posaçme që 
janë të theksuara më lartë. 

 Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune duke llogaritur nga dita e 
publikimit. 

Zgjedhja do të realizohet në pajtim me nenin 23 paragrafi 2 i Ligjit për 
marrëdhënie pune gjegjësisht nëse në shpalljen publike janë paraqitur deri 
në 200 kandidatë për një vend pune zgjedhja e kandidatëve bëhet në afat 
prej 60 ditë, prej 201 deri në 500 kandidatë prej 90 ditë, mbi 500 
kandidatë prej 120 ditë, pas kalimit të afatit për paraqitje.  

Fletëparaqitja me dokumentacionin e nevojshëm dorëzohet në arkivin e 
NP Komunalec – Kavadar, rr. “Industriska” pn. 

NP Komunalec – Kavadar 
UD Drejtori 

/Inxh.Dipl.Buj. Gjorgji Pop Icov /  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare e RM së. nr.
62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13,
170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 dhe 27/16), dhe pëlqimit të marrë nga
Ministria e financave të RM me nr. 18-3253/2 të datës 21.03.2018, Shoqëria aksionare,
Agjencia Informative e Maqedonisë Shkup, në pronësi të shtetit shpall:

SHPALLJE PUBLIKE
Për punësim të revizorit të brendshëm për kohë të pacaktuar

Shoqëria aksionare "Agjencia Informative e Maqedonisë" Shkup, në pronësi shtetërore, me
seli në rr. Bojmia K 2, 1000, Shkup, publikon shpallje për punësim të 1 (një) personi për kohë
të pacaktuar, për vendin e punës në vijim:
1. Revizor i brendshëm

Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të konfirmuara me ligj duhet t'i plotësojnë
edhe kushtet e veçanta në vijim:
Të kenë arsim sipëror të mbaruar, shkalla e VII/1 – Fakulteti Ekonomik
Të ketë 2 (dy) vjet përvojë pune në revizion të brendshëm ose të jashtëm dhe
Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar masë ndalesë për kryerje të veprimtarisë ose

profesionit.
Orari javor i punës është 40 (dyzet) orë dhe është i organizuar prej të hënës deri të premten,
me 8 orë punë në ditë.
Fillimi dhe përfundimi i orarit ditor të punës është prej ora 08:00 deri në ora 08:30 ndërsa
përfundimi i punës prej ora 16:00 deri në ora 16:30, me të drejtë pauze gjatë ditës së punës
në kohëzgjatje prej 30 minuta.
Neto pagesa fillestare është 23.379 denarë.
Afati i paraqitjes së kandidatëve është pesë (5) ditë pune, llogaritur një ditë pas ditës së
publikimit të shpalljes.
Zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afat prej 45 ditëve pas skadimit të afatit për paraqitje.
Kandidatët krahas Aplikacionit me biografi të shkurtër (CV), duhet t'i dorëzojnë edhe
dokumentet në vijim:

- Diplomë ose certifikatë për arsimin e mbaruar
- Certifikatë të shtetësisë
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë gjyqësore për kryerje të profesionit,
veprimtarisë ose detyrës.

- Dëshmi për përvojën e punës në revizion të brendshëm ose të jashtëm (Listë nga SPIM)
Dokumentet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i parregulluar dhe i pakompletuar nuk do të merret
parasysh.
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme, kandidatët t’i parashtrojnë në zarf të
mbyllur (me shenjë shpallje për punësim) në adresën në vijim:
SHA “MIA” – Shkup,
Rr. Bojmija nr. K 2,
Fahu postal 4
1000 Shkup
Personi për kontakt: Daniella Dimitrieva tel. 2 461 600 lok. 237

SHA “MIA” – Shkup
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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

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 9 e Ligjit për Vetëqeverisje lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 05/2002), ndërsa në 
lidhje me nenin 120, nenin 123 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 23/2013, 12/2014, 44/2014, 
144/2014, 10/2015, 25/2015, 150/2015, 192/2015, 27/2016), nenit 39 të Statutit të IPKÇF “Detelinka” Kriva Pallankë nr. 1-60/2 të datës 
10.02.2014, ndërsa pas Vendimit të sjellë për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit nr. 08-699/1 të datës 05.03.2018, Këshilli 
drejtues pranë IPKÇF “Detelinka” Kriva Pallankë, publikon:  

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të IPKÇF “Detelinka” Kriva Pallankë 
 Shpallet konkurs publik për zgjedhje të Drejtorit të IPKÇF “Detelinka” Kriva Pallankë. 
 Kandidatët e konkursit duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme në vijim: 

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,       
- Të jetë i shëndetshëm fizikisht dhe psiqikisht,         
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik,      
- Të mos i shqiptohet dënim ose sanksion për kundërvajtje, ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës,   
- Të mos i jetës shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me çka dënohet vepra penale për dhunë familjare, marrje të 

personit të mitur, moskujdese ose keqtrajtim 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 ligj është vërtetuar sjellje diskriminuese dhe    

- Të përmbushë edhe kushte të tjera të përcaktuara në aktin për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës. 
      
Për drejtor të çerdhes publike për fëmijë mund të emërohet, gjegjësisht zgjidhet personi i cili krahas kushteve të përgjithshme të 
përcaktuara me ligj dhe kushtet e caktuara në nenin 142 të këtij ligji duhet të përmbushin edhe kushtet në vijim,  
           

- arsim sipëror (me 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të VII 1)    
- përmbushë kushtet e caktuara në nenin 136 të këtij ligji për edukator, për punëtor profesional, për bashkëpunëtor profesional, me 

fakultet të mbaruar filologjik – programi studimor mësimor dhe studime specialistike për pedagogë parashkollor, jurist, sociolog dhe 
ekonomist me arsim sipëror me 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar)  
 - minimum pesë vjet përvojë pune pas diplomimit,  
 -posedon licencë valide për drejtor të institucionit për fëmijë 
 Kandidati për drejtor të institucionit publik për fëmijë patjetër duhet të dorëzojë edhe program për punë të institucionit publik. 
  Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet që në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter të parashtrojnë: 

 Biografi të shkurtë të kandidatit dhe letër motivimi                            
 Program për punë të institucionit publik            
 Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë             
 Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore (jo më të vjetër se 6 muaj)  
 Dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar  dënim ose sanksion për kundërvajtje, ndalesë për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës                                                     
 Dëshmi se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me çka dënohet vepra penale për dhunë familjare, 

marrje të personit të mitur, moskujdese ose keqtrajtim 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 ligj është vërtetuar sjellje diskriminuese 

 Dëshmi për arsim të mbaruar sipëror (me 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë të VII 1)  
 Dëshmi se përmbushë kushtet e caktuara në nenin 136 të këtij ligji për për edukator, për punëtor profesional, për bashkëpunëtor 

profesional, me fakultet të mbaruar filologjik – programi studimor mësimor dhe studime specialistike për pedagogë parashkollor, 
jurist, sociolog dhe ekonomist me arsim sipëror me 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar) të posedojë 
një nga certifikatat e pranuara ndërkombëtare apo certifikatë për njohjen aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se 5 vjet TOEFL 
IBT së paku 74 pikë, IELTS së paku 6 pikë, ILEC Cambridge English:Legal së paku nivelin A2, FCE Cambridge English:First të 
dhënë, BULATS – së paku 60 pikë  

 Përpos këtyre kushteve të posedojë certifikatë APTIS si njohje aktive të gjuhës 
 Dëshmi se posedon minimum 5 vjet përvojë pune pas diplomimit,    
 Dëshmi se posedon licencë valide për drejtor të institucionit për fëmijë  

Drejtori i institucionit publik për fëmijë zgjidhet, gjegjësisht emërohet për kohë prej katër vjet sipas shpalljes së realizuar publike 
për zgjedhje. 

 Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm parashtrohen në zarf të mbyllur të pa shënuar përmes arkivit të IPKÇF 
“Detelinka” Kriva Pallankë ose përmes postës në adresën në vijim: rr. Sv. Joakim Osogovski nr. 51, 1330 Kriva Pallankë deri tek 
Këshilli drejtues me mbishkrim të vetëm “Për shpallje publike për zgjedhje të Drejtorit”. 
Afati për paraqitjen e kandidatëve për shpalljen publike është 8 ditë nga dita e publikimit të saj në gazetat ditore duke mos konsideruar 
ditën e publikimit në shtypin ditor.                                                       
Kandidatët e paraqitur parashtrojnë dokumentet e nevojshme në pajtim me shpalljen deri tek këshilli drejtues. 
Dokumentet e arritura i shqyrton komisioni i përbërë prej tre anëtarëve i zgjedhur nga këshilli drejtues. Komisioni është i obliguar që në 
afat prej pesë ditëve pas përfundimit të shpalljes të shqyrtojë dokumentet e arritura. Këshilli drejtues mund të kërkojë dokumente shtesë 
nga kandidatët të cilët i përmbushin kushtet, në pajtim me dispozitat në statutin e institucionit. Këshilli drejtues realizon intervistë me 
kandidatët të cilët përmbushin kushtet. Këshilli drejtues në afat prej shtatë ditëve pas bisedës së realizuar me kandidatët, kryetarit të 
komunës i propozon një kandidat për zgjedhje të drejtorit. Kryetari i komunës në afat prej 15 ditëve nga dita e marrjes së propozimit bën 
zgjedhjen e drejtorit, gjegjësisht realizohet procedura e paraparë në Ligjin për mbrojtje të fëmijëve. Kandidatët e paraqitur informohen 
për zgjedhjen. 
 Orari javor i punës është 40 (dyzet) orë punë prej ditës së hënë deri ditën e premte. Orari ditor i punës është prej ora 8:00 -16:00. 
Neto pagesa është 24.432,00 denarë.   
 Fletëparaqitja e dorëzuar pas afatit, jo e plotë dhe e parregulluar nuk do të merret parasysh gjatë shqyrtimi. 
 

IPKÇF “Detelinka” Kriva Pallankë 
                                                                             Këshilli Drejtues  

    Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve 
tjera të lira për nxënësit e shkollave fillore nr. 07-9992/2 të datës 05.06.2014 nga MASH, dhe në pajtim me 
Programin për organizim të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit në SHFK 
“Dimitar Milladinov” Qendër Shkup  

 
Shkolla fillore komunale  

“Dimitar Milladinov” Qendër, Shkup  
Publikon   

SHPALLJE PUBLIKE  
Për grumbullimin e ofertave  

 
 SHFK “Dimitar Milladinov” – Shkup, rr. Koço Racin 17, tel. 3161 448, faks 3114-216, organizon 
ekskursione dhe aktivitete tjera të lira për nxënësit në vitin shkollor 2017/18 në pajtim me Programet për 
aktivitetet e theksuara edhe atë: 
- piknik pranveror njëditor për 700 nxënës prej klasës së I deri në klasën e IX; 
- Lokacioni Vodno e mesme 
Kriteri për ndarje të marrëveshjes për realizim të ekskursioneve për nxënësit dhe aktiviteteve të tjera të lira 
për nxënësit është çmimi më i ulët. 

Kushtet minimale të cilat duhet të plotësojë ofertuesi dhe dokumentet të cilat duhet të dorëzohen nga 
ofertuesit janë të futura në dokumentacionin plotësues. 
 Ftohen ofertuesit e interesuar të dorëzojnë ofertat sipas dokumentacionit që mund të merret në 
shkollë çdo ditë pune prej ora 9,00 deri në ora 12,00 në objektin e shkollës. Ofertat dorëzohen në arkivin e 
shkollës më së voni deri më 11.04.2018 deri në ora 14,00. Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit.  
Ofertat të cilat do të arrijnë më vonë nga termini i theksuar nuk do të merren parasysh.  
Oferta është e ndarë. 

 SHFK “Dimitar Milladinov”, Komuna Qendër – Shkup 

Në bazë të nenit 17 dhe nenit 19 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira
me nxënësit e shkollave fillore nr. 07 9992/2 të datës 05.06.2014 nga Ministria e arsimit dhe shkencës, Drejtori i SHF “Goce Dellçev” – Vinicë
ka sjellë Vendim të shënuar nën numrin 09 166/1 për publikim

SHPALLJE PUBLIKE
Për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira

SHF “Goce Dellçev” – Vinicë ka nevojë për grumbullimin e ofertave për organizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira:
1. Ekskursion njëditor me nxënësit e klasës së III në relacionin Vinicë – Shkup – Vinicë gjatë muajit maj;
2. Ekskursion dyditor me nxënësit e klasës së VI në relacionin Vinicë – Strumicë – Dojran – Negotinë – Stobi – Veles – Vinicë gjatë

muajit maj;
3. Ekskursion treditor me nxënësit e klasës së IX në relacionin Vinicë – Stobi – Prilep – Krushevë – Manastir – Ohër – Strugë – Vinicë

gjatë muajit maj
Programi për klasën e III. Lokacionet për vizitë dhe drejtimet për udhëtim: Nisje nga Vinica në ora 08:00, vizitë të: Kanjonit Matka,

Skupi, Kalasë së Shkupit, Aeroportit të Shkupit, Muze dhe kthim në Vinicë.
Programi për klasën e VI. Lokacionet për vizitë dhe drejtimet për udhëtim: Dita e parë – Nisja nga Vinica në ora 07:00; Vizitë të

Ujëvarave të Smollarit dhe Ujëvarave të Kolleshinës; Vizitë të Strumicës dhe drekë të organizuar në ora 14:00; arritje në Dojran dhe vizitë të
Bregut të Vardarit; bujtje në hotel në Dojran. Dita e dytë – nisja nga Dojrani në ora 11 (lanç pako për drekë); vizitë të TEC Negotinë në
Negotinë; vizitë të lokalitetit Stobi, kthimi për në Vinicë përmes Velesit dhe Shtipit.

Programi për klasën e IX. Lokacionet për vizitë dhe drejtimet për udhëtim: Dita e parë – nisja nga Vinica në ora 07:00; vizitë të Velesit –
lokalitetit Stobi; vizitë të Prilepit – Qytetit të epërm dhe Kullave të Markos; vizitë të Manastirit – Heraklea, shëtitje nëpër Shirok Sokak;
shëtitje panorameske të qytetit të Resnjës dhe arritje në Ohër në orët e vonshme të mbrëmjes, akomodim në hotel, darkë. Dita e dytë –
Vizitë të vendeve të rëndësishme të qytetit të Ohrit, Teatri antik, Fortesa e Samoilit, Pllaoshnik, Qyteti i vjetër, limani; Drekë Shën Naumi,
kthim në hotel, darkë dhe sipas mundësive aheng të organizuar për nxënësit. Dita e tretë – Vizitë të vendeve të rëndësishme të qytetit të
Strugës; Muzeut natyror shkencor, vizitë të Vevçanit, burimeve të Vevçanit, kthim në Vinicë.

Kriteri për ndarje të Marrëveshjes për realizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit është çmimi më i ulët.
Shkolla si ofertues më të volitshëm do ta zgjedhë ofertuesin i cili përmbushë edhe kriteret minimale në vijim:

 Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë përkatëse turistike;
 Të ketë të realizuar me sukses së paku tri ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira, në tre vitet e fundit;
 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 cilët transportohen grupet e fëmijëve.
Në ofertë të theksohet:

çmimi individual dhe i përgjithshëm i shërbimit (akomodimi, transporti dhe ushqimi);
kushtet për akomodim, meny për ushqim dhe transport;
në çmim është futur edhe sigurimi i posaçëm i nxënësve;
mënyra e pagesës;

guidë, numri i arsimtarëve dhe mjeku;
Ofertat të dorëzohen personalisht ose përmes postës në adresën SHF “Goce Dellçev” – Vinicë, rr. “Lupço Santov” nr. 36 në zarf të mbyllur
me shenjë Komisioni për grumbullim të ofertave për ekskursione në afat prej 5 (pesë) ditëve duke konsideruar nga dita e publikimit në
shtypin ditor.

Kontakt tel: 075 243 333;
SHF “Goce Dellçev” – Vinicë

Në  bazë  të  nenit  19  paragrafi  1 nga Rregullorja për Mënyrën e  Realizimit të Ekskursionit  Shkollor  për  Nxënësit  e  Shkollave të  
Mesme   nr. 02 156/1 nga  23. 03. 2018, Komisioni  për  Mbledhjen e Ofertave për Realizimin e Ekskursionit  të  Nxënësve të  SHMK”Prerodba-
Rilindja”- Zhitoshe  publikon : 

 
SH P A LL J E 

Për mbledhjen e ofertave për realizimin e ekskursionit të  nxënësve pranë SHMK”Prerodba-Rilindja”- Zhitoshe 
 

Në bazë të Programit  për Realizimin e Ekskursioneve Përfundimtare  disaditore   të nxënësve, për vitin shkollor  2017-2018,  mendimit të 
Këshillit të Prindërve,Byrosë për Zhvillimin e Arsimit dhe Këshillit të Komunës së Dollnenit, SHMK”Prerodba-Rilindja”- Zhitoshe,  në emër të 
prindërve  organizon: 

Ekskursion përfundimtar  disaditorë me nxënësit e viteve III jashtë Republikës së Maqedonisë në relacionin: 
 

1. Zhitoshe– R. e Kosovës dhe  R. e Shqipërisë  - Zhitoshe,  5  ditë  dhe  3 netë. 
 Kriteret minimale që duhet t’i plotësojë  ofertuesi janë këto: 
 - Të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në R. M. për ushtrimin e veprimtarisë  përkatëse. 

   -  Të ketë realizuar me sukses së paku tre (3) ekskursione dhe aktivitete të tjera të lira, në tre  vitet  e  fundit ; 
 - T’i plotësojë kushtet për transport të grupeve me fëmijë në pajtim me Ligjin për Sigurim në Komunikacion dhe Rrugë dhe Rregulloren 
për Kërkesa të Veçanta Teknike për Automjetet, me të cilat bëhet  transporti i  grupeve të fëmijëve. 

Oferta duhet të  përmbajë  të dhëna për : 
 - Çmimi për  nxënës dhe ai i përgjithshëm  (për vendosje, transport dhe ushqim), 
 -  Kushtet për vendosje, meny për ushqim dhe transport, 
 - Në çmim hyn edhe sigurim gjatë udhëtimit dhe sigurim shëndetësor i nxënësve, 
 - Mënyra e pagesës,  
 - Udhëheqës  turistik,  numri  i  arsimtarëve  (kemi 4 paralele në  vitin  III) dhe  Mjek,  
 - Kushte të  volitshme  për  nxënësit,  të  cilët vijnë nga familje me kushte të vështira sociale. 
 
 Kriteret për zgjedhjen e ofertës më të volitshme - çmimi më i ulët. 
- Ekskursioni do të realizohet me  rreth 70  nxënës  + - 10%, 
- Ekskursioni  është planifikuar të realizohet nga data: 06.05- 11.05.2018. 
- Programet  në  bazë   të të   cilës duhet përpiluar ofertat mund të merren në shkollë  çdo  ditë  pune  prej  orës  09:00 - 14:00. 
Me ofruesin e zgjedhur do të nënshkruhet marrëveshje, me kusht nëse deponon   garanci n  bankar, për   realizimin  cilësor, me vlerë prej 10% të 
vlerës së përgjithshme të marrëveshjes. 
Ofertat  duhet të përgatiten në pajtueshmëri me Programin  për Realizimin e  Ekskursioneve  dhe  me  dokumentacionin  e  nevojshëm i dorëzohen 
Komisionit, në arkivin e shkollës  ose  me  postë. 
Ofertat  duhet  të  jenë  në  zarf të mbyllur ndërsa në këndin e sipërm majtas të shkruhet “MOS  E  HAP - EKSKURSIONI”. 
Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë pune  me ditën e publikimit. 

          SHMK ,,Prerodba-Rilindja,,-f.sh. Zhitoshe 
                                               P.F.Lazhan  7507  -  Dollnen 

                                                                   Kon.tel.075 602 035 
                                                                    E-mail:miraim-bajrami@live.com 

 I nr. 1823/2017 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
(në bazë të nenit 48 paragrafi 2 i Ligjit për përmbarim Gazeta Zyrtare nr. 72 e datës 12.04.2016 ) 

Përmbaruesi Aleksandar Kuzmanovski nga Gostivari në bazë të kërkesës për realizim të përmbarimit nga kreditori Univerzalna Investiciona Banka 
SHA Shkup nga Shkupi me seli në rr. Maksim Gorki nr. 6, bazuar në dokumentin përmbarues ODU nr. 1747/13, ODU nr. 1748/13 të datës 15.11.2013 të 
Noter Sebaedin Dauti – Gostivar, kundër borxhlinjve 1. Xhezmi Emro nga Gostivari me seli në f. Llakavicë 2. Gjumazije Emro nga Gostivari me seli në f. 
Llakavicë, 3. Fatime Emro nga Gostivari me seli në f. Llakavicë dhe borxhliu pengmarrës Shukrije Mulai nga Gostivari me seli në rr. Nikolla Parapunov 
nr. 236, për realizim të përmbarimit në vlerë prej 12.064.787,00 den., më datë 29.03.2018: 

FTON 
Borxhlinjtë Xhezmi Emro nga Gostivari me seli në f. Llakavicë, Gjumazije Emro nga Gostivari me seli në f. Llakavicë, Fatime Emro nga Gostivari me seli në 
f. Llakavicë dhe borxhliu pengmarrës Shukrije Mulai nga Gostivari me seli në rr. Nikolla Parapunov nr. 236 për shkak të dorëzimit të: 
Konkluzionit për shtyrje të përmbarimit në bazë të nenit 91 paragrafi (1) të LP I. nr. 1823/2017 të datës 19.02.2018 të Përmbaruesit Aleksandar Kuzmanovski nga 
Gostivari në afat prej 1 (një) dite duke konsideruar nga dita e publikimit të kësaj thirrje publike në mjetet e informimit. 
 PARALAJMËROHEN borxhlinjtë Xhezmi Emro, Gjymazije Emro, Fatime Emro dhe borxhliu pengmarrës Shukrije Mulai, se mënyra e këtillë e parashtrimit konsiderohet 
si e dorëzim i rregullt dhe se pasojat negative që mund të dalin i bartë vet pala.  
KJO PARAQET SHPALLJEN E DYTË. 

                                                                                                            Përmbarues  
                                                                                                 Aleksandar Kuzmanovski  

U R G J E N T I S H T
Shes truall të urbanizuar Po+Pr+2 menjëherë në fillim të Industrisë së

lehtë “Momin Potok” – Shkup, me sipërfaqe të përgjithshme prej 890 m2 së
bashku me objektet ekzistuese prej 180 m2. Çmimi 178.000 euro. Numri i

telefonit: 078 – 201 – 960 



22 SPORT
Koha, e martë 3 prill, 2018 

Juventusi dhe Real Madridi, dy
finalistët e Ligës së Kampionëve të
sezonit të kaluar, do të përballen
sërish në këtë kompeticion, por ta-
shmë që në çerekfinale. Pritet një
tjetër përplasje e madhe evropiane. 

Gjorgjo Kielini u rishfaq në fu-
shë, pas një lëndimi kundër Milanit
në ndeshjen e fundit të Juventusit
në Seria A. Mbrojtësi italian i ka pa-
struar të gjitha dyshimet që kishte
në lidhje me disponueshmërinë e
tij për sfidën e radhës ndaj Real
Madridit, për shkak të një dëmti-
mi në kofshë. “Humbja në finalen e
Çampionsit është një fund i dhimb-
shëm, sigurisht, por është shumë
pozitive që do të luajmë sërish ndaj
Real Madridit. Këtë vit kemi një
bindje të veçantë për të bërë diçka
të madhe”, – thotë italiani. Këtë se-
zon, bardhezinjtë mendojnë se
janë rritur dhe janë më të përgati-
tur, ndaj do të përpiqen t’i elimi-
nojnë “Los Blancos”. “Spanjollët
gjithmonë janë favoritë, Mançester
Siti dhe Bajern Munih janë mirë,
por Real Madridi dhe Barça kanë
diçka tjetër. Kristiano ka ndryshuar

mënyrën e tij të luajturit në dy vitet
e fundit. Fuqia e tyre vjen ngaqë
duan të dy jenë më i miri. Pastaj
Unë vlerësoj në maksimum cilësisë
teknike dhe eksplozive të Sergjo
Ramos. Është qendërmbrojtësi më
i mirë në botë dhe mund të shë-
nojë shumë gola, sidomos me
kokë", deklaroi Kileini. Në anën
tjetër, mesfushori Blaise Matuidi
pohon se Juventusi i ka të gjitha
mundësitë t'ia dalë. "Do të jetë e
vështirë të eliminojmë Real Madri-
din, por Juventusi i ka të gjitha
mundësitë për t’ia dalë. Është një
ndeshje shumë e rëndësishme ne e

dimë. Do të jetë një ndeshje e kom-
plikuar sepse ata janë një skuadër
e madhe dhe janë kampionët e
Evropës në fuqi. E dimë se mund t’i
hapim probleme dhe do të japim
gjithçka në ndeshjen e parë në fu-
shën tonë. Kemi besim te kualifiki-
mi”, deklaroi Matuidi. Ndërkohë,
për sfidën me Realin ka folur edhe
portieri Buffon. "Është një sfidë
shumë e rëndësishme për ne, por e
dimë sa e vështirë do të jetë pasi
do të luajmë ndaj një skuadre më
të fortë se ne dhe me individë të
pabesueshëm. Gjithsesi e dimë
mirë se në dy ndeshje, nuk fiton

gjithmonë ekipi më i mirë. nëse ar-
rijmë të bëjmë më mirë se ta në dy
ndeshje, atëherë do të arrijmë
diçka të mrekullueshme. Kur luan
ndaj një skuadre si Real Madridi
nëse heq një lojtar nuk bën shumë
diferencë. Por duke ditur që do të
përballem me Ronaldon kam qën-
druar disa net pa gjumë”, deklaroi
Buffon.  Në anën tjetër, trajneri i
Realit, Zinedin Zidan thotë se për-
ballja e sotme do të jetë krejtësi-
sht ndryshe. "Çdo gjë do të jetë
ndryshe. Mund të kemi qenë dy
herë radhazi kampionë, por kjo nuk
na ndihmon. Ky fakt thjesht na

lejon të themi se duam të mbrojmë
titullin tonë, por asgjë më shumë.
Gjithçka do të jetë e nevojshme të
provohet në terren, ku duhet të
jemi efikas, madje edhe më shumë
se vitin e kaluar. Dhe do të jetë një
ballafaqim shumë i vështirë", dekla-
roi Zidan.  

Në përballjen tjetër, Sevilja do
të përballet me Bajern Munihun.
Ndeshja e parë do të luhet në “Ra-
mon Sanchez –Pizjuan”. Favorit
konsiderohet skuadra bavareze,
por këtë duhet ta dëshmojnë në fu-
shën e lojës, derisa nuk duhet nënç-
muar edhe skuadra spanjolle, e cila
në radhët e saja ka lojtar të mirë,
ndërsa tifozët janë shumë të pasio-
nuar dhe vënë ekipet kundërshta-
re në presion dhe nuk është lehtë të
fitosh. Ndryshe, Bajerni përfshiu
edhe Arturo Vidal dhe Bernat në li-
stën e lojtarëve për ndeshjen e parë
çerekfinale. Kiliani dhe spanjolli
nuk luajtën në fitoren 6-0 të së sh-
tunës kundër Borussia Dortmund,
pasi ishin të lënduar. Në këtë
mënyrë, trajneri Jup Henkes do ta
ketë të plotë grupin e lojtarëve, me
përjashtim të Manuel Nojer të lën-
duar dhe sulmuesit Kingslej Ko-
man, i “ndarë” nga gara që nga
shkurti.

Debutimi i futbollistit suedez
Zlatan Ibrahimoviç me skuadrën
e LA Galaksi ka qenë një magji,
pasi ka realizuar dy gola në 20 mi-
nuta lojë. Futbollisti 36-vjeçar u ak-
tivizua në minutën me 71-të dhe
hyrja e tij në fushë solli përmby-
sjen e shifrave në favor të ekipit të
Galaksi. Goli i parë i suedezit ishte
një magji nga 40 metra distancë,
ndërsa në minutën e fundit reali-
zoi edhe golin e fitores. “Tifozët
dolën që unë të hyja në fushë dhe
unë besoj se i kënaqa me para-
qitjen time”, tha Ibrahimoviç. Duke
folur për golin e parë, një magji e
suedezit nga 40 metra distancë,
Ibrahimoviç shprehet. “Pashë por-
tierin që ishte larg nga porta e tij
dhe gjuajta. Po mendoja të kur-
seja pak energji, pasi nuk e dija se
sa fuqi do të kishin këmbët e mia
edhe pse adrenalina ishte e lartë,
ndaj nuk doja të zhgënjeja. Duhej
të shënoja me çdo kusht në këtë

ndeshje, për të kënaqur fansat”,
deklaroi sulmuesi suedez. Dy golat
e realizuar sot me fanellën e LA
Galaxy konfirmojnë tendencën e
suedezit për të realizuar gjithnjë
në debutimin e tij me një ekip të ri.
“Zakonisht kjo gjë ka ndodhur sa

herë që kam luajtur me një ekip të
ri, ndaj nuk doja të zhgënjeja këtë
herë”, tha suedezi, që në lidhje me
formën e tij fizike shtoi: “Ndihem
mirë edhe pse kam luajtur pak. Pas
një goli të tillë nuk kam përse të
qahem”.

Me golin e shënuar kundër Kri-
stall Pallas, që i dha fitoren skua-
drës së Liverpulit, Mohamed Salah
barazoi dy rekorde në Premier Ligë.
Goli në minutën e 84-t në “Selhur-
st Park” ishte i 29-i për të në 21 nde-
shje të ndryshme të sezonit 2017/18
në Premier Ligë. Në këtë mënyrë ai

barazoi rekordin e vënë nga Kristia-
no Ronaldo (2007/08) dhe Robin
van Persi (2012/13), të cilët shënuan
29 gola për Mançester Junajted në
harkun e 38 javëve. Salah ka edhe
gjashtë ndeshje në dispozicion për
të thyer rekordin e tyre dhe rekor-
din e Andrev Kol, i cili shënoi 34
gola në sezonin 1993/94, që kishte
40 ndeshje, si golashënuesi më i
mirë i të gjitha kohërave në harkun
e një sezoni në Premier Ligë.
Ndërkohë, Salah ka barazuar rekor-
din e Didie Drogba me 29 gola për
Çellsin në sezonin 2009/2010, si
futbollisti afrikan që ka shënuar
më shumë gola në një sezon në
kampionatin anglez. Ndeshjet e
mbetura të Salah në këtë sezon do
të jenë kundër Everton, Burnmaut,
Uest Brom, Stouk, Çellsi dhe Braj-
ton. 

Salah, njeriu i rekordeve
në Premier Ligë

Deshët Zlatan, ja ku e keni
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LIGA E KAMPIONËVE - ÇEREKFINALE

JUVENTUS - REAL, 
një përplasje tjetër
e madhe evropiane

Sonte vazhdojnë ethet
e Ligës së kampionëve,
ku në program do të
jenë dy përballje,
Juventusi do të
përballet me Realin
kurse Sevilja me
Bajernin e Munihut. Pa
dyshim përballja më
ineteresante do të jetë
ajo mes Juventusit dhe
Realit, një përpralje
tjetër e madhe
evropiane, ku "Zonja e
vjetër" do të kerkon
hakmarrje për disfatën
në finale vitin e kaluar

ÇAKËR, GJYQTARI I
NDESHJES

Juventus-Real Madrid, do ta
drejtojë turku Xhynejt Çakër, i

cili do të ketë si asistentë
bashkatdhetarët e tij,

Bahattin Duran dhe Tarik
Ongun. Turku ka një

precedent me bardhezinjtë:
bëhet fjalë për finalen e Ligës

së kampionëve të luajtur
kundër Barcelonës. Në atë

ndeshje ai është kritikuar për
një faull të Alves ndaj Pogba

në zonën e rreptësisë. Finalja u
fituar me rezultatin 3-1 nga

katalanasit. 

DYSHET:
JUVENTUS - REAL MADRID
SEVILJA - BAJERN MUNIH
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Mensur
Mamuti

KËNGËTARI NË 
FOTO

(DJALI I BEDRI I.)

TEOLOGJIA
ISLAME,
AKIDE

KËNGË E 
KËNGËTARIT 

NË FOTO

MRI ORIGJINAL 
I QYTETIT DANEZ, 

AARHUS

KAFSHË E 
AMERIKËS JUGORE 

(DEVE- QENGJ)

VEZË
PESHKU

AUTORI YNË,
JORGAQI

I BIRI I APOLOS
(MITOL. GR.)

INTEGRATED 
DATA 

MANAGEMENT

KËNGË E 
KËNGËTARIT 

NË FOTO

SUEDIA
Ë. GJ.

----------------------------
SHKRONJË 

GREKE

VEGËL BUJQËSORE, 
TRINA

-----------------------------
FLETË METALI

(SH.)

LËVIZJA 
PALESTINIANE

E REZISTENCËS H JASTËKU KËNGËTARJA 
JONË, TOSKA KOHA

ISH FUTBOLLISTI 
GJERMAN, UDO

-----------------------------
SHENJË

E PIKËSIMIT

KËNGËTARJA
OKSA

RAGBIST 
AUSTRALIAN

-----------------------------
AUTORI FRËNG,

DE MOPASAN

KËNGË E 
KËNGËTARIT 

NË FOTO

SHKRONJA 
FQINJE

-----------------------------
PIJE 

MEKSIKANE

VJETËRSIA,
LASHTËSIA

FABRIKA 
E AUTOMJETEVVE

 E MARIBORIT
-----------------------------
LIDHJE QELIZASH 

TË NJËLLOJTA

SPORTI
NË BORË

POLITIKANI 
IZRAELIT, 
SHARON

-----------------------------
KRYEQYTETI

I PERUSË

NJËSI 
METRIKE

NË MUZIKË

KOHA
PJESËMARRJE

NË FILM
-----------------------------

PELEGRINAZH

POPULL INDIGJEN 
NË PERU

---------------------------
BANOR

I AONISË

POEMË EPIKE 
E SAKSONËVE 

TË VJETËR
(SHEK. IX)

ANGSTREMI
-----------------------------

AKIL
KOCI

FUTBOLLISTI 
GANEZ, GIAN

KTHESË
-----------------------------

RUMANIA

XHAXHA

PUSHIM 
I SHKURTËR 
NDËRMJET 
DY AKTEVE 

TË NJË SHFAQJEJE

ZGJIDHJET: LAMA, IKËR, NASHO, DIUS, IDM, S, ËGJ, LESA, H, LATEK, ANA, PAMA FU, MËRGIMI, JI, 
ANTIKA, TAM, SKI, ARIEL, ROL, INKËT, HELIANDI, A, ASAMOA, LAK, XHA, ANTRAKT.

Shumë i lehtë: 652341897, 831769245, 479528316, 196253478, 745186923 283497651, 
928675134, 367914582, 514832769. Mesatar: 134786259, 652394781, 897215643, 
528649137, 463157928, 971823564, 749532816, 216478395, 385961472.
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: GJIDHJET ZLAMA, IKËR,
AM, SKI, ARIE ANTIKA, TTA
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DASHI 21. mars - 20. prill
Pjesa me e madhe e atyre qe jane ne nje lidhje do kerkoj-

ne qetesine ne cift sot. Do beni gjithcka te largoni edhe rutinen qe
mbizoteronte prej kohesh. Beqaret do jene e sharmante dhe joshes.
Te shumte do jene ata qe do iu vijne nga pas, por ju do keni te drej-
ten e zgjedhjes. Financat do jene te paqendrueshme. Mos shpenzpni
shume qe te mos bini ne humnere.

DEMI 21. prill - 21. maj
Nen ndikimin e Venusit jeta juaj ne cift do jete shume de-

lokate dhe nga momenti ne moment mund te lindin mosmarrveshje
te medha. Nese jeni te pasigurt per vazhdimesine reflektoni mire. Be-
qaret mund te kene ede dashuri me shikim te pare, por disa edhe zh-
genjime. Financat duhet t’i menaxhoni me kujdes dhe maturi. Pritet
qe situata te jete e qendrueshme dhe te merrni disa vendime.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Ata qe jane ne cift do kalojne nje dite te kendshme pra-

ne atij qe dashurojne. Shfrytezoni cdo moment kur te jeni me te. Kli-
ma yjore do jete e favorshme per takime interesante. Me ne fund be-
qaret nuk do ndhenme vetem dhe me brenge ne shpirt. Per financat
do kujdeseni me teper dhe nuk do beni asnje cmenduri. Hidheni cdo
hap me shume kujdes.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Nese jeni ne cift duhet te pergatiteni per disa momen-

te delikate te cilat mund t’ua ndryshojne njehere e pergjithmone
jeten. Tregohuni me e matur me gjithcka qe do thoni. Beqaret nga
ana tjeter jo vetem qe do kene takime, por ato mund te sjellin edhe
lidhje afatgjata. Financat do jene pozitive. Buxheti do stabili-
zohet ndjeshem dhe do mund te beni ndonje shpenzim me teper.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Gjate kesaj dite do keni mundesi te flisni me hapur me

partnerin tuaj dhe bashkepunimi do te perforcohet. Toleranca dhe
mirekuptimi do jene dy pika te tjera kyce. Edhe per beqaret do fil-
loje nje tjeter etape ne planin sentimental. Pergatituni per emocio-
ne. Nese shpenzoni me shume sesa duhet per rehatine tuaj, finan-
cat mund te kene ndonje tronditja te vogel.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Fale bekimit te yjeve, jeta ne cift do jete harmonike sot. Pas

nje periudhe gjate se ciles e keni lene pas dore partnerin, sot do kuj-
deseni me teper per te. Beqaret edhe pse do kene takime, duhet te
reflektojne mire para se te marrin vendime te rendesishme. Per sa iu
perket financave duhet thene se to do jene goxha te paqendruesh-
me. 

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Vleresojeni me shume ate qe keni ne krah sot sepse po

e humbet nuk do kete me kthim pas. Mos mendoni se ai qe ka ne
krah shoqja juaj eshte me i mire, gjithmone pula tjetrit duket
me e majme. Beqaret nuk duhet ta kerkojne me ngulm dashuri-
ne, por duhet ta lene veten sa me te lire dhe te presin. Ne planin
financiar situata mund te nderlokohet se tepermi. Kujdes!

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta ne cift do shkoje me se miri gjate kesaj dite. Do fli-

sni per gjithcka dhe do bashkepunoni ne cdo moment me partne-
rin tuaj. Disa mund te zgjidhin edhe nje teme delikate. Beqaret nuk
duhet te kerkojne parate, por personin qe do i beje te ndihen mire.
Mundesite do ekzistojne sot. Ne planin financiar do keni fat dhe do
e stabilizoni situaten. Beni shpenzimet me te domosdoshme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Yjet do ua bejne shume te lumtur dhe te gezueshme je-

ten tuaj ne cit gjate kesaj dite. Do e dini mire cilat pika te prekni
qe ai qe keni ne krah te beje gjithcka qe ju deshironi. Do i kushtoi
me teper kohe atij. Beqaret do kene nje takim mbreselenes, i cili
mund t’ua ndryhsoje jeten njehere e pergjithmone. Per shkak te
shpenzimeve te tejskajshme, financat do jene te paqendrueshme.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite interesante kjo e sotmja per jeten tuaj ne cift. Do i je-

pni me teper rendesi intimitetit dhe do kaloni momente te mrekul-
lueshme prane atij qe dashuroni. Beqaret me mire te qendrojne ve-
tem dhe sot sesa te perballen me zhgenjime qe do t’i lendojne. Me
financat do keni fat. Edhe pse do shpenzimi pas me shume per disa
gjera te nevojshme ato nuk do tronditen.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Ne planin sentimental te cifteve cdo gje do shkoje mire

sot. Klima do jete e ngrohte dhe harmonia do mbizoteroje ne cdo
moment. Beqaret duhet te tregohen te sinqerte me personat qe
do takojne sepse vetem ne kete menyre mund te nisin nje histo-
ri te bujur dashurie. Me shpenzimet tregohuni sa me te kujdes-
shem dhe mos shpenzon shume. Nuk eshte momenti.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Jeta juaj ne cift do jete e qete dhe pa probleme. Do jeni

me te qarte per ate qe doni dhe kjo do iu nxite te mos beni gabime.
Nese partneri ne nje moment inatoset me dicka, gjeni menyren e
duhur per ta qetesuar. Planetet do shtojne mundeste e beqareve
per takime. Shfrytezojini! Financat do jene me te mira se disa dite
me pare dhe ju do ndiheni me te qete.



Ndërsa miku i tij prej kohësh, Sylve-
ster Stallone, është ndër personat e
afërm të aktorit 70-vjeçar, i cili i ka dëshi-
ruar atij shërim të shpejtë. Sly ka thënë se
Arnoldi do ta tejkalojë problemin shën-
detësor dhe do të kthehet akoma më i
madh dhe më i shëndoshë. Por, 71-vjeça-
ri dyshon se miku i tij do të heqë dorë
nga cigaret, shprehi të cilën e kanë të për-
bashkët. “Nga disa gjëra nuk mund të
heqësh dorë, purot dhe frymëmarrja”, ci-
ton TMZ fjalët e Stallones. “Ai është
shumë mirë. Është një burrë i guxim-
shëm”, ka thënë më tej Stallone duke sh-
tuar se dyshon që Schwarzenegger do ta
lë duhanin pasi të shërohet. Në javën që

lamë pas, Arnoldi iu nënshtrua me
urgjencë një ndërhyrje kirurgjike në
zemër të hapur. Ai ndodhej në qendrën
mjekësore Cedars-Sinai të enjten për
ndërrimin e një valvule përmes kateterit.
Mirëpo, procedura u shoqërua me kom-
plikime dhe mjekët vendosën që t’ia ha-
pnin zemrën. Kjo ishte hera e katërt që
Schwarzenegger është operuar në zemër,

ndërsa ai ka vazhduar t’i shijojë purot e
tij përkundër rrezikut për sëmundje të
zemrës. Zëdhënësi i tij, Daniel Ketchell,
konfirmoi përmes Twitterit të premten se
aktori dhe ish-guvernatori i Kalifornisë
ishte zgjuar dhe ishte në gjendje stabile
shëndetësore. Ndërsa fjalët e tij të para
pas zgjimit nga anestezioni i përgjith-
shëm ishin ato nga filmat e tij: “U ktheva”.

Arnoldi operohet sërish në zemër, Stalone i
lutet të heqë dorë nga gjëja e tij më e pëlqyer

Zëdhënësi i Arnold
Schwarzeneggerit ka
konfirmuar se aktori
legjendar është në gjendje
të qëndrueshme, pasi iu
nënshtrua një ndërhyrjeje
kirurgjike në zemër

Shampot vinë me ngjyra të
ndryshme të bukura. Por ka
diçka që mund ta keni dalluar, se
kur shampo vendoset në flokë
gjithmonë kthehet në ngjyrë të
bardhë. Rezulton se ka një shpje-
gim të thjeshtë për këtë feno-
men. “Pigmentet që përbëjnë
ngjyrën e shampos janë shumë
të pakta, në këtë mënyrë kur të
shpërndahet flluskat përhapen
më shumë dhe reflektojnë në
dritë ngjyrë të bardhë. Pra i hum-
bet ngjyra sa të përhapet ajo dhe
kur drita reflekton në çdo flluskë
e bën atë në mënyrë efektive të
reflektojë e bardhë”. “Mendoni
për një tullumbace. Kur nuk
fryhet ajo ka një ngjyrë më të
ngurtë dhe shumë të gjallë, por
përderisa fillon të fryhet, ajo
humbet atë ngjyrë dhe fillon të
bëhet më e zbehtë, pothuajse e
bardhë. Kjo ndodh se për shkak
se nuk ka pigment të mjaftue-
shëm (ngjyrë) për të reflektuar
në dritë”.

Pse shampo
gjithmonë ka
ngjyrën e bardhë
kur vendoset në
kokë?

24 MOZAIK
Koha, e martë 3 prill, 2018 

1376 – Beteja e Naxherës, Anglezët
mundin Francën 

1559 – Spanja dhe Franca nënshk-
ruajnë Traktatin e Dytë të Le Cateau-
Cambrésis.

1783 – Suedia dhe SHBA nënshk-
ruajnë Traktat për Paqe dhe Tregti.

1917 – Lenini largohet nga Zvicra
për në Petrograd.

1919 – Austria dëbon të gjithë Hab-
sburgët.

1941 – Çerçilli paralajmëron Stali-
nin për sulmin e Gjermanisë.

1949 – Traktati Veri-Atlantik nën-
shkruhet nga SHBA, Britania, Franca
dhe Kanadaja.

1964 – SHBA dhe Panamaja paj-
tohen të rindërtojnë marrëdhëniet
diplomatike.

1977 – Kryetari i Egjiptit Anuar Sa-
dat për herë të parë takohet me krye-
tarin amerikan Xhimi Karter.

1988 - Somalia dhe Etiopia paj-
tohen në lidhje me shkretëtirën e
Ogadenit 

Sa femije ke?
Një grua e cila kishte dhjetë fëmijë, shkon
në zyrën e përkrahjes sociale, që ti lidhnin
edhe asaj një përkrahje, për fëmijët!
Aty takon drejtorin, të cilit ia shpjegon
qartë se përse kishte ardhur në zyre.
Edhe drejtori, merr një dosje të paplotë-
suar, që të shënojë të dhënat e gruas, e cila
kërkonte përkrahje sociale.
Drejtori :- emër, mbiemër ju lutem?
Gruaja i thotë emrin dhe mbiemrin e saj.
Drejtori : sa fëmijë ke?
Gruaja : dhjetë.
Drejtori : emrat e fëmijëve?
Gruaja : Enver.
Drejtori : tjetri?
Gruaja : s’ka nevojë t’jua them të tjerët, pasi
të gjithë këtë emër kanë fëmijët e mi!!!
Drejtori : si është e mundur kjo?
Gruaja : po ja pra, të gjithë janë djem, dhe
unë ju kam vënë të njëjtin emër që të
gjithëve .
Drejtori : po kur i thërrisni, ndonjërit për
t’ju ndihmuar për diçka,
si e kuptojnë ata se cilit i keni thirrur ju,
konkretisht?
Gruaja : po e kuptojnë ata, pasi unë secilit i
thërras në mbiemrin e të atit të tij !

Mos qaj që mbaroi, 
por buzëqesh që ndodhi 

Theodor Seuss

Piktura e famshme
“Nata me yje” e
Van Gogut në të
vërtetë është
pamje nga dri-
tarja e spitalit
psikiatrik San Paul
de Mausole ku Van
Gogu ka kërkuar të shërohet në maj
të vitit 1889

Dy shkrimtarët e mëdhenj Miguel
Servantes dhe Uilim

Shekspir kanë
vdekur në të
njëjtën ditë

23.04.1616.

Çarli Çaplin ka fi-
tuar vendin e
tretë në një garë
për imitimin e
vetvetes. 
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Sipas mediave britanike, gama EQ e
Mercedesit do të pasurohet edhe me një
Sedan tërësisht elektrik. Edhe më herët
është konfirmuar se në ofertë, ndër të tje-
ra, do të jetë edhe Hatchback EQ A dhe
SUV-i EQ C, transmeton Koha.net. Po ash-
tu, vlen të theksohet se Mercedesi plani-
fikon që deri më 2025-ën të ofrojë 10 mo-
dele të reja elektrike. Të gjitha këto

modele do të përdorin platformën MRA
(Modular Electric Architecture). Modeli i
parë që do të shfaqet, gjatë vitit të ardh-
shëm, është EQ C. Për këtë model, sipas
informacioneve të mëparshme, thuhet se
do të jetë më i madh se modeli aktual GLC
dhe se me vetëm një karikim të baterisë ai
do të mund të udhëtojë deri në 500 kilo-
metra.

Mercedes planifikon edhe Sedan
elektrik në familjen EQ

Një ilaç i cili përdoret për
të trajtuar zgjebën, del të
jetë edhe më e efektshme
për të zgjidhur problemin
me disa insekte. Sipas një
studimi të fundit, tashmë
është krijuar një pilulë e cila
mund ta bëjë gjakun e nje-
riut, helmues ndaj mu-
shkonjave. Në raport thuhet
se gjaku i njeriut si i tillë me
anë të efektit të asaj pilule,
mund t’i vrasë mushkonjat.
Shkencëtarët zbuluan se
mizat vdiqën pasi ushqehe-
shin me gjakun e njerëzve,

duke dhënë dozë super-
forcë të ivermektinës. Efekti
i vrasjes së mushkonjave
zgjati deri në një muaj pasi
pacientëve iu dha ilaçi. Hu-
lumtuesit tani shpresojnë se

droga mund të përdoret për
të frenuar kontrollin e mala-
ries, dhe potencialisht për
sëmundje të tjera nga mu-
shkonjat, njofton Klan Ko-
sova.

Krijohet pilula që bën gjakun e njeriut
helmues ndaj mushkonjave


