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E PËRDITSHME INFORMATIVE
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Shkup, 19 prill - Pakënaqësinë qytetare për
drejtësinë selektive në rastin e Almir Aliut, të
enjten nga afër pati mundësi ta ndjejë edhe
përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për
politikë të jashtme, Frederika Mogerini. Para
hyrjes në Parlamentin e Maqedonisë, diploma-
ten e BE-së, Mogerini, e pritën një grup prote-
stuesish nga iniciativa qytetare “Drejtësi për
Almirin”, të cilët përmes pankartave “Pa drejtë-

si nuk ka qetësi” dhe “Duam drejtësi për Almi-
rin”, të shkruara në gjuhën angleze, e njoftuan
atë për sistemin e njëanshëm gjyqësor në Ma-
qedoni. Qëllimi i kësaj proteste të radhës, siç
tha Visar Vishka nga iniciativa qytetare “Drejtë-
si për Almirin”, ishte njoftimi i Mogerinit me
padrejtësinë e madhe që mbizotëron në orga-
net e gjyqësorit në vend dhe vazhdimin e mon-
timit të proceseve gjyqësor...

Reformat "shkelin" mbi Almirin

15 DEN
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Kontrastet 
e një kontem-
placioni 
narrativ-
filmik 

Kthimi nuk arriti të sublimojë
harmoninë sentimentale me atë
psiko-sociale dhe për pasojë,
syzheu filmik mbyllet në një
rrugë që jo vetëm po linte pluhu-
rin e makinës në ikje të Ilirit dhe
Sabinës, por...
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Refugjatët
shesin pas-
aportat e tyre
gjermane për
1500 euro
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Nga Qeveria, jo vetëm kryeministri Zoran Zaev, por dhe funksionare tjerë të lartë u shprehën
entuziast për Raportin. Nga ana tjetër, ekspertë të çështjeve evropiane dhe analist politik theksojnë
se Raporti ishte një vlerësim më shumë për klimën demokratike se sa një fotografim i gjendjes në
terren. Sipas tyre, deri në nisjen e negociatave, Qeveria ka shumë probleme të hapura që duhet ti
mbyll, si ato të karakterit politik, ashtu dhe ato ekonomik
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Kështjella e Durrësit i përket mesjetës së
hershme. U ndërtua në shek.V-VI në periudhën
e Anastasit I, kur qyteti u rrethua me tri radhë
muresh prej tulle. Më 1225 despoti i Epirit
Teodor Komneni ndërtoi një kryekullë në murin
verior. Më 1274-1280 anzhuinët rindërtuan
akropolin dhe ngritën lartësinë e mureve e të
kullave. Në mesjetë akropoli cilësohet si
“Kështjella e sipërme” dhe aty kishte selinë

duka i Durrësit, ndërsa në shek.XIV feudalët
shqiptarë Karl e Gjergj Topia. Gjatë shek.XV
venedikasit e rindërtuan kështjellën e poshtme,
që ruhet sot, duke ngritur kulla në këndet dhe
në mesin e mureve. Më 1501 kështjella u
pushtua nga osmanët, të cilët më 1502
ndërtuan një mur ndarës, e zvogëluan në një të
pestën e sipërfaqes dhe e kthyen në kështjellë
garnizoni.

TA DUASH KOMBIN TËND
"Antropologu francez Claude Lévi-Strauss qytetërimin
botëror e kuptonte vetëm si koalicion kulturash në
përmasa botërore, ku secila prej tyre do ta ruante
origjinalitetin e saj. Një kulturë pasurohet kur nuk i
përjashton ndikimet frytdhënëse kulturore dhe e
arsyeton vetveten kur denjësisht merr pjesë në
koalicionet e këtilla kulturore. Ta duash kombin tënd
do të thotë që me gjykim kritik të përthithësh vlerat
më të larta kulturore, pavarësisht prej kujt krijohen
dhe t’i bësh pjesë të sistemit tënd kulturor.
Të duash kombin tënd do të thotë t’i çmosh thesaret e
mendimit botëror dhe jo të kesh frikë prej tyre.
Ksenofobia është e keqja e një kulture dhe një kombi.
Ta duash kombin nuk është kusht që t’i urresh “të
tjerët”. Shovinizmi është shkatërrimtar për një komb.
Dashuri për kombin do të thotë ta përkthesh një
kryevepër letrare ose një libër shkencor; t’ia bësh të
njohur kombit tënd arritjet më të mëdha kulturore e
shkencore; t’ia ushqesh shpirtin me krijimet më të
përsosura letrare e filozofike; t’i afirmosh veprat më të
mira kombëtare në gjuhë të huaja, pra të marrësh
pjesë në koalicionet kulturore me diamantet më
ndriçuese të mendjes. Dashuri për kombin do të thotë
t’ia ngjallësh njeriut respektin për dijen, librin, fjalën,
që çmohen aq shumë në librat e shenjtë. Kombi nuk
zhvillohet kur shkatërrohet sistemi kulturor, arsimor,
ekonomik, politik, shëndetësor, civil....", shkruan
publicisti Salajdin Salihu.

KOSOVËS NUK DO T'I KETË FAJ KUSH...
"Lajmi i hapjes së negociatave për anëtarësim të
Shqipërisë e Maqedonisë duhet ta gëzojë edhe
Kosovën. Kosova mund të mësojë se pa ndryshime në
vend nuk ka as ndryshime karshi BE-së. Mësimi i
Shqipërisë dhe Maqedonisë: Kosovës nuk do t'i ketë
faj kush nëse mbetet siç është. Dhe Kosovën nuk do
ta bëjë kush shtet të aftë për BE nëse qytetarët e saj
nuk e bëjnë vet", shkruan në profilin e tij në
Facebook, publicisti nga Kosova, Veton Surroi.

SHQIPËRIA E
KA SEMAFORIN
NË DRITË TË
GJELBËR,
FILLON GARA
Shqipëria mori atë që
meriton. As më pak dhe as më
shumë. Federica Mogherini,
Përfaqësuese e Lartë e BE dhe
Nën Presidente e Komisionit
Europian ( KE) është në të
njëjtën linjë me kryeministrin
Rama se rekomandimi pozitiv
i KE drejtuar Këshillit
Europian për hapjen e
negociatave të anëtarësimit
në BE mbështetet tek merita.
"Shqipëria ka përmbushur
kushtet që ishin vendosur në
raportin e rekomandimeve të
fundit, të miratuara një vit e
gjysmë më pare. Ajo është e
gatshme për të çelur
negociatat, duke mbajtur dhe
thelluar reformat e
ndërmarra", tha në Tiranë
Federica Mogherini, në
konferencën e përbashkët për
shtyp me kryeministrin Rama.
Vetë Kryeministri Rama e
konsideron rekomandimin
rrjedhojë të përpjekjeve të
jashtëzakonshme të
Shqipërisë "për të kaluar
reformën në drejtësi, filluar
zbatimin e vetting-ut,
çrrënjosur kanabisin nga
territori i Shqipërisë,
shtrënguar rrethimin e shtetit
për krimin e organizuar,
luftuar korrupsionin dhe
reformuar administratën
publike. Shqipëria ka marrë
atë që meriton në këtë fazë të
zhvillimit dhe modernizimit
të saj", theksoi ai.
Mogherini e vlerësoi
rekomandimin pozitiv që KE
dha dje ( 17.04.2018) për
Shqipërinë si "një hap tejet të
rëndësishëm në një proces, i
cili nuk ka nisur dje dhe nuk
do të përmbyllet nesër". Ajo
theksoi se progresi drejt hyrjes
në BE "është një proces real
transformimi dinamik i
shoqërisë". Rekomandimi
pozitiv, i pakushtëzuar i KE për
hapjen e negociatave të
anëtarësimit me Shqipërinë
vjen në një kohë kur opozita
ka ndërmarrë aksionin politik
të mosbindjes civile dhe ka
paralajmëruar një valë
protestash kundër rritjes së
taksave dhe veçanërisht
taksës së kalimit të
automjeteve në "Rrugën e
Kombit", që lidh Shqipërinë
me Kosovën.

(DW, 19 prill)
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Shoqëria shqiptare në Maqedoni nuk e ka një identitet të qartë so-
cial e estetik. Kjo shoqëri funksionin mbi inercionin e ad-hoc
ngjarjeve e situatave që nuk e kanë një dinamikë dhe itinerare të
kristalizuar. Në anën tjetër, sado që kryeministri Zaev mundohet
ta paraqesë Maqedoninë si një shoqëri të vetme, ajo si e tillë
megjithatë ka kontrastet etno-psikologjike e kulturore dhe për
rrjedhojë nuk mund ta flasim për një shoqëri kompakte. Qëllimin
e mirë të kryeministrit do të duhej ta mirëpresim vetëm nëse kon-
cepti i një shoqërie nënkupton edhe diversitetin mbi parimin e ba-
razisë. Në të kundërtën do të kemi gradacion dhe mbivendosje të
një kulture, gjuhe, tradite mbi tjetrën dhe për pasojë në vend të
harmonisë na paraqitet kundërthënia, në vend të mirëkuptimit –
paragjykimi dhe në vend të bashkëpunimi - “nënkontraktimi” në
mes të madhit dhe të voglit, në mes të pronarit dhe qiraxhiut.

A do të ishte interesant një shtet nëse brenda vetes nuk e ka mo-
zaikun e ngjyrimeve etnike, psikologjike, gjuhësore, fetare? Po të
ishte ndryshe, ai shtet do ta kishte vetëm një gjuhë e një etni, një
traditë e një fe dhe nuk do të kishte nevojë për ura, por vetëm për
barka që do të lundronin në ujerat e njëtrajtshme të monilitetit
shoqëror. Pra, Maqedonia jo vetëm që nuk është një shoqëri e
vetme, por ajo në vetvete përmban kontraste që jo domosdo-
shmërisht duhet kuptuar si konflikt kulturash, gjuhësh e etnish. 

A ju mjafton shqiptarëve ky realitet kontrastiv, për të zënë vendin
e tyre të dinjitetshëm në shprehjen përmbajtjesore të mundësi-
ve dhe shkathtësive organizative e krijuese? Nëse vazhdon kjo
përgjumje kolektive, atëherë ngadalë mund ta humbasim të
drejtën morale për ta kundërshtuar kryeministrin Zaev, sepse,
fundja, konceptet që ai propagon pak a shumë shpijnë në pa-
radhoma, pa kondicionerin e kreativitetit që shqiptarët parapël-
qejnë të transferojnë oportunitetet shoqërore. 

Shënimi i festave e datave të rëndësishme nga ana e komisione-
ve partiake dhe përgjumja e intelektualëve krijues, që nuk po ar-
rijnë të përkufizojnë interesat publike dhe ato personale, si dhe ka-
nalizimi i energjive menaxhuese të kulturës me alibinë e njëfarë
monopolizimi institucional, shpreh më së miri gjendjen fragjile në
të cilën ndodhet organizimi i përgjithshëm i jetës kulturore të
shqiptarëve.

Shoqëria shqiptare mund të ketë edhe paradokse të tjera, por
mundësia për të aktivizuar energji të reja kreative do të varet nga
gatishmëria e luftimit të këtyre paradokseve. Një prej atyre
mundësive gjithsesi do të jetë edhe të liruarit nga kompleksi i
varshmërisë politike-partiake në çdo sferë të organizimit kultu-
ror. Nuk do të duhej kuptuar gabimisht dimensioni politik i kë-
tij organizimi, por vetëm me kusht që komponentë instituciona-
le të shërbejë si turbinë nxitëse e nismave e ideve që vijnë nga
shoqëria civile. 

Paradokset e
shoqërisë shqiptare

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

Emin AZEMI

ÇFARË DIHET PËR KËSHTJELLËN E DURRËSIT?

NUK EC REPUBLIKA KUR NGEC ARSIMIMI
"Janë bërë një vit e gjysmë prej Raportit të fundit të
Komisionit Evropian për Kosovën. U publikua edhe
Raporti vjetor i radhës. Kurse, sot një muaj mbahet
Samiti i BE-së për Ballkanin perëndimor në Sofje të
Bullgarisë. Nga Raportet e Progresit mësojmë të
kaluarën e afërt që s’e ndryshojmë dot por edhe atë
çka na pret nëse nuk ndryshojmë (në) të ardhmen.
Kështu, rezultatet e dobëta të testit PISA i kishte
paralajmëruar Raporti i Progresit 2016. Në faqen 41 të
tij thuhej: '75% e shpenzimeve të përgjithshme në
arsim janë bërë për rrogat dhe rritja e shpenzimeve në
arsim është përdorur pothuajse tërësisht për rritjen e
pagave në vend të përmirësimit të cilësisë të arsimit
(vetëm 0.2% e shpenzimeve në arsim është ndarë për
trajnimin e mësuesve). Shpenzimet publike për
hulumtime dhe inovacione arritën në vetëm 0.05% të
PBB-së, nga të cilat vetëm një e pesta është ndarë për
kërkime shkencore dhe grante. Rreth 40% e të
diplomuarve me një diplomë profesionale dhe 35% e
të diplomuarve me një diplomë universitare nuk
posedojnë aftësitë e nevojshme të kërkuara nga tregu
i punës'. Edhe të paditur edhe të lirë nuk do të mund të
jemi. Nuk ec Republika kur ngec arsimimi", shkruan në
profilin e tij në FB, lideri i Vetëvendosjes, Albin Kurti .

Shënimi i festave e datave të rëndësishme
nga ana e komisioneve partiake dhe
përgjumja e intelektualëve krijues, që nuk
po arrijnë të përkufizojnë interesat
publike dhe ato personale, si dhe
kanalizimi i energjive menaxhuese të
kulturës me alibinë e njëfarë
monopolizimi institucional, shpreh më së
miri gjendjen fragjile në të cilën ndodhet
organizimi i përgjithshëm i jetës kulturore
të shqiptarëve
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Nevojitet unitet
dhe punë më 
e madhe
Shkup, 19 prill - Rekomandimi i
pastër i Komisionit Evropian
është rezultat i përpjekjeve të
Qeverisë, por edhe i bashkëpu-
nimit të opozitës, theksoi për-
faqësuesja e lartë e BE-së për
Politikë të Jashtme dhe Siguri,
Federika Mogerini gjatë fjali-
mit para deputetëve në Parla-
mentin e Maqedonisë, e cila
shprehu kënaqësi që opozita u
kthye në trupin ligjdhënës. "Ju
e ndani obligimin për të ardh-
men e qytetarëve tuaj. Qeveria
ka përgjegjësi t'i ndajë hapë-
sirë opozitës për përfshirjen e
plotë, ndërsa opozita ka
përgjegjësi të kyçet në tërë
këtë punë. Keni përgjegjësi t'i
identifikoni interesat naciona-
le dhe prioritetet e vendit tuaj,
keni përgjegjësi kolektive të
bashkëpunoni me institucio-
net në mënyrë që të arrini re-
zultate në prioritetet naciona-
le", i porositi Mogerini
deputetët e Maqedonisë. Ajo
shtoi se Maqedonia është
kthyer në rrugën drejt Bashki-
mit Evropian dhe ai është ven-
di ku duhet vendi të ndodhet.
"Kur përkujtohem se çka ka
ndodhur këtu, në Kuvend, para
një viti, dhe çka po ndodhë
tani, mund të them se kaluat
një rrugë të gjatë. Është poziti-
ve që u kthyet në rrugë, e ka-
luat krizën më të keqe politike
dhe institucionale, me të cilën
jeni përballur ndonjëherë.
Rekomandimi është arritje e
madhe për të gjithë në vend
dhe ai para së gjithash është
arritje falë vendosmërisë së se-
cilit qytetar të këtij vendi", tha
Mogerini. Ajo theksoi se ky
është vetëm hapi i parë i një
rruge të gjatë ku do të jenë të
nevojshme unifikim, an-
gazhim dhe punë më e madhe,
por edhe do të njihet dhe do të
paraqesë bazë për zhvillim.
"Atë që e keni bërë brenda vitit
është me të vërtetë impresio-
nuese, që arritët ta realizoni së
bashku, veçanërisht për refor-
mat. Edhe pritjet janë të larta
se ky akt i bashkimit të forcave
të disa prioriteteve kombëtare
mund të vazhdojë edhe më tej
në të ardhmen. Ky është sinjali
më i fuqishëm i pjekurisë në
një sistem demokratik", tha
Mogerini. I lavdëroi reformat e
deritanishme, miratimin e
ligjeve në sferat e rëndësishme,
por përsëriti se tani nevojitet
që vendi të fokusohet në im-
plementimin e tyre. Punën që
na pret Mogerini në mënyrë
metaforike e krahasoi me vi-
deo-lojë ku kalohen nivele me
detyra të reja, ndërsa qëllimi
dhe shpërblimi i vërtetë në
këtë lojë e cila është, thotë,
gjithçka përveç lojë është për-
mirësimi jetës së qytetarëve.

Fatos RUSHITI

Shkup, 18 prill - Ndërrimi i pushtetit
të ri, qasja e Qeveris së re për rapor-
te të mira fqinjësore dhe nisja e
reformave strukturore në mirati-
min në disa ligjeve me aminin e
opozitës, duket që ishin shtytje për
Raportin e progresit të Komisionit
Evropian për ti dhënë një shans
Maqedonisë që të ec më tutje drejt
integrimit. Nga Qeveria, jo vetëm
kryeministri Zoran Zaev, por dhe
funksionare të tjerë të lartë u panë
entuziast për Raportin. Nga ana
tjetër, ekspertë të çështjeve evro-
piane dhe analist politik theksojnë
se Raporti ishte një vlerësim më
shumë për klimën demokratike se
sa një fotografim i gjendjes në ter-
ren. Sipas tyre, deri në nisjen e ne-
gociatave, Qeveria ka shumë pro-
bleme të hapura që duhet ti
mbyllë, si ato të karakterit politik,
ashtu dhe ato ekonomik. 

"Njëra nga përfitimet më të
rëndësishme nga ky rekomandim
është se Raporti tregoi që Maqedo-
nia iu kthye agjendës euro-atlan-
tike, rrugës euro-integruese", thek-
soi Osmani para fillimit të
konferencës të analizës krahasue-
se- Raportet e Komisionit Evropian
për Maqedoninë 2014-2018 nën or-
ganizimin e EUROTHINK - Qendra
për strategji evropiane dhe Fonda-
cionit shoqëri e hapur - Maqedoni
(FSHHM). "Njëra nga përfitimet
më të rëndësishme nga ky reko-
mandim është se Raporti tregoi që
Maqedonia iu kthye a duke shtuar
se kjo përshtypje mbështetet edhe
deklaratave të eurokomisionerit
Han, gjatë dorëzimit të Raportit,
si dhe vizitës dhe fjalës së sotme të
nënpresidentes Mogerini. Raporti
i fundit tregoi se Republika e Ma-
qedonisë me sukses adresoi priori-
tetet urgjente, që tregon se është
tejkaluar kriza politike, ndërkaq
vendi u rikthye rrjedhave normale
demokratike", theksoi Osmani,
duke shtuar se është konstatuar
edhe progres i konsiderueshëm në
reforma, në veçanti në pjesën e
krijimit të bazave, respektivisht ku-

shtet për agjendë të qëndruesh-
me reformuese të vendit. Ai thek-
soi se një nga përfitimet kryesore
është edhe progresi në cilësinë de-
mokratike dhe politike, duke pa-
sur parasysh se reformat imple-
mentohen me respektimin në
përgjithësi të procedurave, në
mënyrë gjithëpërfshirëse, me
kyçje si të sektorit civil, opinionit të
ekspertëve, ashtu edhe të opozitës.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje
evropiane, Muhamer Pajaziti,
mendon se Raporti i progresit i Ko-
misionit Evropian në thelb nuk e
paraqet realitetin në terren, duke
llogaritur problemet ekonomike
dhe ato politike si pengesë që Ma-
qedonia të fitojë statusin e vendit
kandidat për në BE. 

"Raporti i progresit të vendeve të
Ballkanit Perëndimor përshkruan
disa përparime në Maqedoni, por
nuk paraqet realitetin në terren. E
vërteta është se Maqedonia si sh-
tet është pranë kolapsit dhe nuk
është në gjendje për ti plotësuar
kriteret e konvergjencës. Vendi ka
probleme të mëdha me financat,
borxhi i jashtëm vazhdon të rritet,
GDP për kokë banorë është tepër
ulët dhe nuk siguron një mirëqeni
për shtetasit e Maqedonisë. Gjitha-
shtu, probleme e jashtmet dhe të
brendshme që kanë të bëjnë me sh-
qiptarët, nuk janë zgjidhur. Maqe-
donia përballet edhe me një zhvil-

lim jo harmonik, ku rajonet shqip-
tare janë shumë të varfra dhe pa in-
vestime, në krahasim me ato maqe-
donase", thekson Pajaziti. Ai
gjithashtu e vlerëson negativisht si-
stemin e jurisprudencës në Maqe-
doni, i cili nuk ka qenë i aftë për ti ar-
restuar një numër të madh të
politikanëve të korruptuar dhe të
zhytur në kriminalitet. 

"Peshqit e mëdhenj, të cilët kanë
zhvatur popullin duke vjedhur mi-
liona e miliarda, vazhdojnë të
bredhit të lirë, madje shpeshherë
flasin edhe për parime e vlera de-
mokratike. Disa reforma në fushën
e jurisprudencës përmes planit të
famshëm 3-6-9 vetëm sa kanë
mundësuar ndërrimin e kapelës së
gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët
tani i shërbejnë pushtetit aktual",
mendon Muhamer Pajaziti. 

Siç thotë ai, Komisioni edhe më
herët ka dhënë mendim pozitiv për
Maqedoninë, por se situata doli prej
kontrolli në sistemin e përgjimeve
dhe atë gjyqësor. Sipas Pajazitit, ka-
bineti politik i Zaevit nuk jep shumë
shpresë për të ardhmen që vendi të
merr vizën e sigurt për në BE. 

Edhe analisti politik, Petar Ar-
sovski, thotë se mesazhi pozitiv i
Komisionit Evropian ishte për qa-
sjen e re të pushtetit, por rruga deri
tek nisja e negociatave, sipas tij,
nënkupton ndërmarrjen e hapave
serioz për reforma të thella, luftë

kundër korrupsionit dhe dialogun
politik mes faktorëve e politik përf-
shirë dhe partitë shqiptare. "Rapor-
ti ishte pozitiv më shumë për pano-
ramën e re të qeverisjes që dallon
nga ajo që ishte më herët. Pra, ish-
te një stimul për të dalë në ringun
e luftës, ndërsa të shohim se a do të
fitohet. Duhet shumë punë deri tek
nisja e negociatave, BE duhet të na
shohë se vërtetë po e luftojmë kor-
rupsionin, se vërtetë nuk kemi pro-
blem të hapura mes vete, siç është
Ligji për gjuhën shqipe, se po pa-
strojmë gjykatat nga të korruptua-
rit dhe nepotizmi, se po heqim mo-
nopolin në media... Pra BE do të na
fotografojë prapë e për të dalë foto-
grafia e pastër, Qeveria duhet të
hedh hapa shumë serioz deri në
fundvit, sidomos luftës ndaj krimit
dhe korrupsionit", thekson Arso-
svki. Ai përmend mbylljen e Ligjit
për shqipen si njëri ndër proble-
met e hapura mes etnive në vend e
që duhet mbyllur para së të nisin
negociatat. "Asgjë s’kemi bërë,
vetëm kemi ndërruar pushtet. Nga
tre kriteret, p.sh ai politik - kemi
ende probleme të hapura me Ligjin
për gjuhët që duhet mbyllur e çudi
nuk e di pse po vonohet. Vetëm në
kriterit acuas,pra atë ligjor - kemi
përparime po edhe më herët kemi
sjell ligje të mira, por sjellja poli-
tike i ka rrënuar ato. Uroj të mos
përsëritet më", thotë Arsovski.

ÇKA PAS RAPORTIT TË PROGRESIT

Detyra të rënda 
për Qeverinë e Zaevit 

Nga Qeveria, jo vetëm
kryeministri Zoran Zaev,
por dhe funksionare tjerë
të lartë u shprehën
entuziast për Raportin.
Nga ana tjetër, ekspertë
të çështjeve evropiane
dhe analist politik
theksojnë se Raporti
ishte një vlerësim më
shumë për klimën
demokratike se sa një
fotografim i gjendjes në
terren. Sipas tyre, deri në
nisjen e negociatave,
Qeveria ka shumë
probleme të hapura që
duhet ti mbyll, si ato të
karakterit politik, ashtu
dhe ato ekonomik

SHBA E MBËSHTET INTEGRIMIN E MAQEDONISË 

Departamenti Amerikan i shtetit jep mbështetje
pa rezervë për ardhmërinë euroatlantike të
Maqedonisë, pasi vendi mori rekomandim pa kusht
nga Komisioni Evropian për fillimin e negociatave
për anëtarësim në BE. Në pyetje nga MIA, si SHBA-
ja i vlerëson përpjekjet e Qeverisë së re të
Maqedonisë për reforma më të thella dhe
demokratizim të shoqërisë, nga Departamenti
Amerikan i Shtetit deklaruan se SHBA-ja vazhdon
të punojë me Maqedoninë në këto sfida. "Me
Qeverinë punojmë në zbatimin e reformave

gjyqësore dhe qeverisjen e të drejtës, lirinë e
mediave dhe qeverisjen me përgjegjësi. SHBA-ja
mbetet mike dhe partnere besnike e Maqedonisë
dhe e mbështesim ardhmërinë euroatlantike të
vendit", deklaruan sot nga Departamenti
Amerikan. Njëherit, SHBA-ja jep edhe mbështetje
të fuqishme në bisedimet e ripërtëritshme nën
mbështetjen e KB-së për kontestin me emrin e
Maqedonisë dhe presin zgjidhje të kësaj arsye
afatgjate për përçarje midis Greqisë dhe
Maqedonisë. 
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Shkup, 19 prill - Një hallkë e mun-
guar prej kohësh në sistemin
tonë arsimor, respektivisht
orientimi profesional i nxënësve
nga niveli i shkollimit fillor në
nivelin e shkollimit të mesëm,
pritet të rregullohet me Ligjin e
ri të arsimit fillor, që sipas para-
lajmërimeve, do të jetë gati para
shtatorit të këtij viti. Megjithëse
jo i përshkruar në detaje, varian-
ti aktual i tekstit të propozim-
ligjit të arsimit fillor bën një
përpjekje të konsiderueshme në
drejtim të sendërtimit të kësaj
hallke, duke i dhënë orientimit
profesional të nxënësve tiparin e
kategorisë ligjore. 

“Shkollat në bashkëpunim
me institucionet për orientimin
profesional u ndihmojnë
prindërve, respektivisht kujde-

starëve të nxënësve gjatë
zgjedhjes së shkollës së mesme
dhe profesionit në përputh-
shmëri me aftësitë dhe dhun-
titë e nxënësve dhe, për këtë qël-
lim ndjek zhvillimin e tyre si dhe
i informon ata për karakterin
dhe kushtet e punës për profe-
sione të caktuara”, qëndron në
nenin 40, alineja e parë e Propo-
zim-ligjit të arsimit fillor.
Ndërkaq, “për ndjekjen e dhun-
tive individuale të nxënësve dhe
dhënien e ndihmës nxënësve
dhe prindërve të tyre, respektivi-
sht kujdestarit, gjatë zgjedhjes
së arsimit të mesëm dhe profe-
sionit, shkolla formon ekip për
orientim profesional të përbërë
nga bashkëpunëtorë profesio-
nal dhe mësimdhënës”, plotë-
sohet më tej në alinenë e dytë të
po atij neni. Në këtë drejtim,
sikurse qëndron në Propozim-
ligjin aktual, ekipi i lartë për-
mendur obligohet që të “reali-
zojë program për orientim
profesional të nxënësve nga kla-
sa e tetë dhe e nëntë e arsimit
fillor”.

Në gjendjen e tanishme të
Propozim-ligjit për arsim fillor
nuk jepen sqarime nëse këto

programet e orientimit do të
jenë pjesë e kurrikulës arsimore,
apo cilat janë instrumentet për
zbatimin atij programi, apo sa
konstatimet që do japin ekipet e
orientimit të nxënësve do të
jenë përcaktuese për orientimin
e vërtetë të nxënësve, respektivi-
sht shkolis ku do të zgjedhin
nxënësit të vijojnë arsimin e me-
sëm. Sidoqoftë, hapi i parë në
drejtim të orientimit profesio-
nal të nxënësve është bërë, pra
MASH ka bërë hapin themeltar
duke e trajtuar çështjen si kate-
gori ligjore, ndërsa për ta plotë-
suar të njëjtit me rregulla dhe
detyrime të tjera ligjore, ek-
spertë e fushës dhe gjithë të in-
teresuarit mund të paraqesin në
MASH propozimet dhe sugjeri-
met përkatëse. Nevoja për rre-
gullimin me ligj të orientimit
profesional ët nxënësve, se vjen
e bëhet më e ndjeshme. Kjo jo
vetëm për shkak të përmbu-
shjes së kërkesave të tregut të
punës me kuadrot e munguara
por edhe për një zhvillim më të
qëndrueshëm profesional të të
rinjve. Të dhënat e shkollave
profesionale, si ato të mjekësisë
apo ekonomisë ku edhe drej-

tohen pjesa dërmuese e nxënë-
sve, tregojnë se një përqindje
shumë e vogël e atyre që kryejnë
këto shkolla vazhdojnë studi-
met në të njëjtat drejtime. Për
shembull, vetëm 5 për qind e
nxënësve të shkollës të mesme
të mjekësisë “Pançe Karagjozov”
në Shkup regjistrohen në fakul-
tete mjekësisë, stomatologjisë
apo farmacisë. Pjesa më e
madhe e studentëve të këtyre
fakulteteve vijnë nga gjimnazet,
ndërsa shuam prej atyre që
mbarojnë të shkollat e mesme
të mjekësisë ose i japin fund
shkollimit në këtë nivel ose
regjistrohen në fakultetet e
gjuhëve të huaja. Propozim-ligji
për arsim fillor ka edhe shumë
risi të tjera, sikurse është ai për
formimin e paraleleve, fleksibi-
liteti i vitit shkollor apo ndër-
prerja e praktikës për organizi-
min e mësimit ditëve të shtuna.
Kjo e fundit, është vlerësuar si
jo efikase nga aspekti didaktik,
viti shkollor mund të ketë edhe
175 ditë e jo vetëm 180 patjetër,
ndërsa numri i nxënësve në kla-
së nuk do të nis me minimumi
25 dhe maksimumi 34 por nga
20 në 25 nxënës në klasë.

Shkup, 19 prill - Presidenti i Ma-
qedonisë, Gjorge Ivanov, më 27
prill në Shkup do të jetë organi-
zator i mbledhjes së liderëve të
vendeve-pjesëmarrëse të Pro-
cesit Bërdo-Brioni. Në
mbledhje do të marrin pjesë
presidentët e vendeve nga rajo-
ni, si dhe kryetari i Këshillit
Evropian Donald Tusk. Qëllimi
kryesor i procesit Bërdo-Brioni

është integrimi i tërësishëm i
vendeve nga rajoni në Bashki-
min Evropian, stabilizimi i
gjendjeve në Ballkanin Perën-
dimor përmes përforcimit të
bashkëpunimit rajonal dhe
zgjidhjes së çështjeve të hapu-
ra. Siç kumtoi kabineti i presi-
dentit Ivanov, në mbledhjen e
liderëve  të vendeve-pjesë-
marrëse të Procesit Bërdo-Brio-

ni, më 27 prill në Shkup, pritet
prania e presidentëve të Sh-
qipërisë, Ilir Meta, kryesuesi  me
Presidencën e BeH-së, Bakir
Izetbegoviq, presidenti i Ko-
sovës, Hashim Thaçi, presiden-
ti i Sllovenisë, Borut Pahor, pre-
sidenti i Serbisë, Aleksandar
Vuçiq, presidentja e Kroacisë,
Kolinda Grabar Kitaroviq dhe
presidenti i Malit të Zi Filip

Vujanoviq. Sipas praktikave të
deritanishme, përveç liderëve
të vendeve-pjesëmarrëse, në
mbledhjet e procesit Bërdo-
Brioni marrin pjesë të ftuar të
lartë të Bashkimit Evropian, si
dhe liderë të vendeve anëtare
të BE-së. Njëri nga të ftuarit e
nderit në mbledhjen në Shkup
është kryesuesi i Këshillit Evro-
pian, Donald Tusk.

Emri të zgjidhet
deri në qershor
Shkup, 19 prill - Zgjidhja e kontestit me
emrin e Maqedonisë mund të arrihet
para mbajtjes së seancës të Këshillit
Evropian në qershor, kur liderët do ta sh-
qyrtojnë rekomandimin për fillim të ne-
gociatave për anëtarësim në Union të
Shkupit. Këtë në intervistë speciale për
"Horizont" e thekson eurodeputeti dhe
raportues në hije për Maqedoninë,
Eduard Kukan, i cili është edhe njëri nga
iniciatorët e procesit "Zhan Mone". Në
ndërkohë, shefi i diplomacisë së Maqe-
donisë, Nikolla Dimitrov, ka thënë dje se
Maqedonia është e përqendruar në atë
që t'i bindim të gjithë, përfshirë edhe
Greqinë fqinje se është mirë që Maqe-
donia të bëhet anëtare aleate në BE dhe
NATO, jo vetëm për Greqinë, por edhe
për gjithë rajonin. I pyetur nëse ka plan B
po qe se  për shkak të kërkesave të Greqi-
së nuk gjendet zgjidhje, Dimitrov tha se
duhet të jemi të përqendruar në planin
A. "Mendoj se që t'i rrisim shanset për
sukses duhet të mendojmë dhe të jemi të
fokusuar në planin A", theksoi Dimitrov. 

Nuk ka informata
për fluks të ri të
emigrantëve
Ohër, 19 prill - Informacionet  dhe analizat
e sigurisë momentalisht tregojnë se nuk
ekzistojnë kërcënime nga fluksi i ri i emi-
grantëve  në të ashtuquajturën "rutë bal-
lkanike". Prapëseprapë, si do që të jetë si-
tuata në terren dhe nëse kriza e
emigrantëve merr intensitet Maqedonia
është e gatshme që në çdo moment të
reagojë në mënyrë adekuate, deklaroi
ministri i Punëve të Brendshme, Oliver
Spasovski në Ohër ku po merr pjesë në
Takimin e përgjithshëm të shefave të po-
licive të shteteve të EJL-së. Duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetarëve për
aktivizimin e serishëm eventual të rutës
së emigrantëve duke i pasur parasysh
edhe ngjarjet aktuale në Lindjen e Afërt
dhe marrëdhëniet mes BE-së dhe Turqi-
së, Spasovski përkujtoi se policia e Maqe-
donisë kufirin jugor e kontrollon në
mënyrë të përforcuar me forca policore të
shumë vendeve të rajonit dhe të BE-së.
"Jemi në fazën përfundimtare të arritjes
së marrëveshjes me "Fronteks" që gjitha-
shtu do të ndihmojë në mbrojtjen e kufi-
rit, kështu që Maqedonia është e gatsh-
me për çfarëdo zhvillimi të ngjarjeve. Për
momentin nuk ka paralajmërime, infor-
macione të cilat do të ishin shqetësue-
se", tha ai. Spasovski theksoi se Republika
e Maqedonisë, edhe pse nuk është anëta-
re e BE-së i mbron kufijtë e jashtëm të
Evropës, ndërsa arritja e marrëveshjes
me "Fronteks" do të nënkuptojë ndihmë
të drejtpërdrejtë nga Bashkimi Evropian
në sigurimin e kufirit jugor nga fluksi i ri
eventual i emigrantëve.

Presidentët e rajonit më 27 prill në Shkup

SENDËRTIMI I NJË HALLKE TË RËNDËSISHME NË ARSIM

Orientimi profesional, 
kategori ligjore
Shkollat fillore do të
jenë të obliguara me
ligj të formojnë ekipe
të posaçme, të cilët do
të punojnë në drejtim
të orientimit
profesional të
nxënësve, konkretisht
të ndihmojnë ata dhe
prindërit apo
kujdestarët e tyre për
zgjedhjen e shkollës
së mesme dhe
profesionit të
nxënësve. Për këtë
qëllim duhet që
shkollat të realizojnë
programe përkatëse
me nxënësit e klasave
të teta dhe të nënta

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

Koha



5AKTUALE
Koha, e premte 20 prill, 2018 

Arrestohet 
34-vjeçari, i dënuar
për plaçkitje
Policia e Gostivarit të
mërkurën mbrëma ka arre-
stuar 34-vjeçarin me iniciale
A.Sh nga fshati Forinë. Ai
kërkohej nga policia për
vuajtjen e dënimit me burg
prej 3 vitesh për shkak të ve-
prës penale plaçkitje. Pas arre-
stimit të realizuar me urdhër të
gjykatës, A.Sh është dërguar
në burgun e Tetovës për
vuajtjen e dënimit.

Vjedhje 
në fshatin Odër
44-vjeçari me iniciale B.D nga
fshati Odër, të mërkurën rreth
orës 15:00 ka denoncuar
vjedhje të rëndë është që kryer
gjatë këtij muaji. Persona të
panjohur, sipas denoncimit,
me forcë kanë hapur derën e
katit përdhes dhe në dhomën
e gjumit kanë marrë 12 lloje të
ndryshme stolive të arit, dhe
më pas janë larguar në drej-
tim të panjohur. Janë marrë
masa për zbardhjen e plotë të
rastit.

Aksidentohet 
60-vjeçari 
Të mërkurën pasdite, rreth
orës 17 në kryqëzimin e rrugë-
ve Vidoja Smilevski Bato dhe
29 nëntori, veturë e tipit BMV
me targa të Gostivarit, e drej-
tuar nga 33-vjeçarja A.B nga
Gostivari ka aksidentuar
këmbësorin 60 vjeçar me ini-
ciale T.Sh nga fshati Llërcë. Me
këtë rast, 60-vjeçari ka marrë
lëndime trupore, është dër-
guar në Spitalin Klinik të Te-
tovës dhe më pas është tran-
sferuar në Klinikat e Shkupit.
Punohet në zbardhjen e plotë
të rastit.

29-vjeçari
konsumon 
30 tableta
antidepresiv
29-vjeçari nga fshati Banjicë e
Poshtme, të mërkurën rreth
orës 17 e 30 minuta, është dër-
guar në Qendrën Urgjente në
Gostivar, pasi më herët ka kon-
sumuar 30 tableta antidepresi-
ve. 
Në Qendrën Urgjente në Go-
stivar i është dhënë ndihma e
parë dhe më pas është lëshuar
për mjekim shtëpia. Punohet
në zbardhjen e motivit për
këtë rast. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 19 prill - Pakënaqësinë qy-
tetare për drejtësinë selektive në
rastin e Almir Aliut, të enjten nga
afër pati mundësi ta ndjejë edhe
përfaqësuesja e lartë e Bashkimit
Evropian për politikë të jashtme,
Frederika Mogerini. Para hyrjes në
Parlamentin e Maqedonisë, diplo-
maten e BE-së, Mogerini, e pritën
një grup protestuesish nga inicia-
tiva qytetare “Drejtësi për Almirin”,
të cilët përmes pankartave “Pa
drejtësi nuk ka qetësi” dhe “Duam
drejtësi për Almirin”, të shkruara
në gjuhën angleze, e njoftuan atë
për sistemin e njëanshëm gjyqë-
sor në Maqedoni. 

Qëllimi i kësaj proteste të
radhës, siç tha Visar Vishka nga ini-
ciativa qytetare “Drejtësi për Almi-
rin”, ishte njoftimi i Mogerinit me
padrejtësinë e madhe që mbizotë-
ron në organet e gjyqësorit në
vend dhe vazhdimin e montimit
të proceseve gjyqësor në baza et-
nike.

“Këtu jemi për ta pyetur Moge-
rinin, Hanin dhe gjithë Bashkimin
Evropian, se a është kjo drejtësia
me të cilën mburret një Evropë e
tërë. A kështu duhet të duket një
drejtësi, e cila merr nota pozitive
nga Komisioni Evropian. Ne e dimë
se vlerësimi i dhënë për Maqedo-
ninë nuk korrespondon me realite-
tin, ashtu siç mundohen ato të na
shesin si tejet të pastër edhe pse në
Raportin e KE-së, qëndron fakti se
vendi jonë duhet shumë kushte të
përmbushë për një sistem të pa-
varur të drejtësi. Për këto arsye, ne
sot ia bëjmë me dije Mogerinit dhe
të tjerëve se aspak nuk jemi të kë-
naqur me sistemin gjyqësor. Në
drejtim të reformave, Maqedonia,
sipas nesh, nuk ka progres, por re-
gres. Reforma e parë e iniciuar nga
kjo Qeveri për përmirësimin e si-
stemit gjyqësor ishte zgjedhja e
kryeprokurorit, i cili përsëri vazh-
doi ta shkel ligjin, vazhdoi me
drejtësinë selektive e veprime të
ngjashme. Një sistemi i tillë duhet
të mbaroj sa më shpejtë. Evropën

ne duhet ta bëjmë këtu, nuk
shkojmë ne atje. Nuk ndalemi de-
risa të fitojmë një sistemi të mirë-
filltë gjyqësor. Të gjithë ata që kanë
bërë shkelje ligjore, të gjithë duhet
të gjenden prapa grilave”, tha Vi-
shka në fjalimin e tij para Parla-
mentit të Maqedonisë.

Paditë penale të paralajmërua-
ra për kryeprokurorin Lubomir Jo-
veski, prokuroren e lëndës në ra-
stin e Almirit, Suzana Kusigerska,
përfshi edhe gjykatësen e lëndës
Maja Denkovska, nga iniciative qy-
tetare “Drejtësi për Almirin”, thanë
se do t’i parashtrojmë pasi Gjyka-
ta e Kumanovës, në formë të shk-
ruar do ta dorëzojë aktgjykimin
kundër vrasësi Boban Iliq dhe fa-
miljarëve të Almirit të ndjerë. Kal-
lëzim penal, sipas tyre, do të ngri-
tet edhe ndaj të gjithë palëve tjera
të përfshira në këtë proces të mon-
tuar gjyqësor.

Resmije Aliu, halla e Almirit të
ndjerë, tha se në luftën për drejtë-
si, nuk do ta ndalen dhe se shpre-
sojnë se me reformat në sistemin

gjyqësor, edhe ky rast do të
zbardhet.

“Kemi ardhur për ta shprehur
mllefin edhe njëherë. Kësaj radhe
para përfaqësuesve të BE-së. Pa-
drejtësia në këtë lëndë është evi-
dente. Rasti i Almirit duhet të jetë
model se vallë, në Maqedoni do të
këtë apo jo reformë në sistemin e
drejtësisë. Ne besojmë se këto
reforma të zbatohet ashtu siç u pa-
ralajmëruan në premtimet e Qeve-
risë”, tha Resmije Aliu.

Ndryshe, avokatët e familjes
Aliu ditë më parë për gazetën
KOHA thanë se procesi i ankimi-
mit të vendimit të Gjykatës së Ku-
manovës pritet të zgjasë më së
shumti deri në dy muaj, gjegjësisht
pas dorëzimit të aktgjykimit në
formë të shkruar, ata do të fillojnë
procedurën e kërkimit të përgjegjë-
sisë për prokuroren Suzana Kusi-
gerska. Fillimisht, sipas tyre, lënda
do të dorëzohet në Këshillin e
Prokurorëve Publike dhe më pas
vijojnë kallëzimet tjera, përfshi
edhe për personat ekspert. 

Shkup, 19 prill - Gjykimi për lëndën
e PSP-së "Dhunë në Qendër" është
ndërprerë dhe është ricaktuar për
më 1 qershor, për shkak të pa-
mundësisë që kryetari i Gjykatës
Penale, Ivan Xholev menjëherë të
vendosë për kërkesën për përja-
shtimin e gjykatësit të gjykatës në
lëndë, Dushan Josifov.  Kërkesën
në fillim të seancës gjyqësore e
parashtroi mbrojtja e të akuzuar-
ve, për shkak të deklaratës së
prokurores publike Katica Janeva

se disa gjykatës të caktuar janë
përfshirë në bisedat e përgjuara.
Prokurorja Fatime Fetai, kërkoi që
të sillet vendim për refuzimin e
kërkesës si e pabazë, sepse, siç tha,
për kryetarin e gjykatës dhe zë-
vendësin e tij nuk mund të
kërkohet përjashtim përderisa nuk
janë gjykatës në proces. Kërkoi re-
fuzim edhe të kërkesës për përja-
shtim të u.d. kryetar i Apelit dhe
zëvendësit të tij sepse, tha, lënda
nuk gjendet në fazën e vendim-

marrjes para Gjykatës së Apelit. Në
seancën gjyqësore ku dëshmi
duhej të jepnin dy dëshmitarë,
morën pjesë të gjithë të akuzua-
rit, mbrojtësit e tyre me përjash-
tim të Millan Andonovit dhe Mitko
Peçkov, të cilët janë avokatët e
Nikolla Gruevskit dhe Mile Ja-
nakieskit. Të akuzuarit në këtë rast,
ish-kryeministri Nikolla Gruevski,
ish-ministri i Transportit dhe
Lidhjeve Mile Janakieski, deputetja
e VMRO-DPMNE-së Daniella Ran-

gellova si edhe nëntë persona të
tjerë para Gjykatës u prononcuan
se nuk ndjehen fajtorë. Në sean-
cat paraprake për këtë lëndë, fajin
e pranuan i akuzuari i katërt Tomi-
sllav Llazarov dhe i akuzuari i pestë
Jordan Ristevski dhe morën dëni-
me me kusht. Të akuzuarit në
lëndën "Dhunë në Qendër"
ngarkohen për nxitje të dhunës që
ndodhi gjatë protestave para ko-
munës Qendër në qershor të vitit
2013. (O.Xh)

"Shuplakat" shtyhet për më 1 qershor
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

"DREJTËSI PËR ALMIRIN", PROTESTË PARA PARLAMENTIT 

Qëllimi i kësaj proteste të radhës, siç tha Visar Vishka nga iniciativa qytetare “Drejtësi për
Almirin”, ishte njoftimi i Mogerinit me padrejtësinë e madhe që mbizotëron në organet e
gjyqësorit në vend dhe vazhdimin e montimit të proceseve gjyqësor në baza etnike

Koha

Reformat
"shkelin" 
mbi Almirin
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 19 prill - Belgjika prin me
taksat e punës në Bashkimin
Evropian, Maqedonia renditet në
mes, ndërsa më pak taksa në fi-
tim dhe kontribute, paguajnë
punëtorët në Qipro. Punëtorët në
Belgjikë më së shumti punojnë
për të financuar shtetin me gati
60 për qind të pagës bruto, ndër-
sa punëtorët në Maqedoni me 32
për qind, kanë ngarkesë mesata-
re për pagesën e tatimeve dhe
kontributeve për sigurim shën-
detësor dhe pensional. Më pak
nga paga për financimin e ne-
vojave të shtetit në Evropë
ndajnë punëtorët në Qipro me
vetëm 21 për qind.

Analiza e dallimit midis të
gjithë të hollave që punëdhënë-
si i ndan për punëtorin apo bru-
to paga, dhe dallimit pas anuli-
mit të borxheve që duhet ti
paguhen shtetit tregojnë se në
Maqedoni nga paga bruto prej
35.225 denarë të paguar në
muajin janar , për shtetin
ndahen afër 11 mijë denarë, që
është afër një e treta e ngarke-
sës në pagën bruto. Kjo nënkup-
ton se prej pagës bruto të vlef-
shme , pas pagesës së borxheve
nga ana e punëdhënësit privat
apo publik se një punëtor në me-
satare, në Maqedoni fiton neto
pagën prej 24.025 denarë. 

Krahasimi i statistikave
kombëtare më tej tregon se si-
pas vlerës së kontributeve që pa-
guhen në pagën bruto, punëtorët
në Bosnje e Hercegovinë rendi-
ten në vendin e parë në rajon. Në
këtë shtet, 64 për qind e pagës
bruto i shkon punëtorit, ndërsa

36 për qind i shkon shtetit . Në
Kosovë shteti merr 17 për qind në
Kosovë, ndërsa punëtori merr 83
për qind. Kjo nënkupton se në
Kosovë , prej pagës mesatare
bruto prej 519 euro, në fund pas
pagesës së obligimeve ndaj shte-
tit , një i punësuar merr 457 euro.
Shteti më pak merr me 18 për
qind në Shqipëri, ndërsa punë-
tori fiton 82 për qind. Ngarkesë të
lartë të punës kanë edhe shtetet
e tjera të rajonit. Punëtori në Sl-
loveni merr 65 për qind të pagës,
ndërsa shtetit i shkon 35 për
qind, ndërsa punëtori në Mal të
zi fiton 67 për qind përkundër fi-
timit të shtetit prej 33 për qind.
Në Kroaci shteti merr 26 për qind
, ndërsa punëtori merr 74 për

qind.  Ndryshe, punëtorët në Ma-
qedoni marrin pagat ndër më të
ulëtat në Evropë në raport me sh-
tetet e Bashkimit Evropian. Stati-
stika evropiane tregon se një
punëtor për një orë punë pa-
guhet bruto 3.2 euro si shumë e
rrogës neto dhe kontributeve
pensionale dhe shëndetësore.
Me këto shifra, Maqedonia rendi-
tet ndër shtete me fuqi më të lirë
punëtorë në Evropë. Këtë e kon-
firmojnë edhe të dhënat që tre-
gojnë se në Itali një punëtor fiton
23 euro në orë, ndërsa punëtori
në Maqedoni për të njëjtat të
holla duhet të punojë tërë ditën. 

Me fjalë të tjera mëditja
vetëm e një ore pune e një të
punësuari në Itali është e pë-

rafërt me kompensimin për
mundin e një punëtori në Maqe-
doni për tetë orë pune. Sipas të
dhënave të Eurostat, punëtorët
në Bullgari me nga 5 euro dhe
në Rumani me nga 5.5 euro bru-
to paguhen më dobët në BE. Pa-
son Polonia me 6.3 euro, Hunga-
ria me 8.4 ero, Kroacia me 8.5
euro etj për një orë pune. Më së
shumti paguhen punëtorët në
Luksemburg me 43.8 euro bruto
për një orë pune. Pason Dani-
marka me 38.7 euro, Belgjika me
37.9 euro, Holanda me 33.7 euro
dhe Gjermania me 32.3 euro për
një orë pune të paguar në vitin
2017, tregojnë të dhënat e EU-
ROSTAT-it, zyrës evropiane të
statistikave. 

Kompozitori
Lumani, në krye
të Ansamblit  
Shkup, 19 prill - Kompozitori Fatos
Lumani do të jetë drejtori i Ansam-
blit shqiptar të këngëve dhe valle-
ve. Lajmi është bërë i ditur nga Mi-
nistria e Kulturës, ku mes të tjerash
ky emërim nënkupton edhe nisjen
zyrtare të punës së ansamblit të
themeluar disa kohë më parë nga
Qeveria. Kompozitori Lumani prej
disa vitesh ligjëron në katedrën e
Muzikës në Universitetin e Tetovës
“Harmoni Analitike” dhe “Analizë
Forme”, si dhe ushtron detyrën e
prodekanit për Shkencë në të njëj-
tin Universitet. Krijimtaria muziko-
re e tij veçon disa kompozime, si
veprën e parë vokalo-simfonike
Kantata për Kongresin e Manastirit
(2012), Simfoninë e parë (2005),
Koncerti Rapsodia për violinë dhe
orkestër, Suitat simfonike, cikle pia-
nistike, e të tjera. Kompozimet e tij
janë vlerësuar me çmime dhe kanë
qenë pjesë e një sërë festivalesh si
Remusica në Prishtinë, Ditët e Mu-
zikës Maqedonase në Shkup,  Festi-
valin e Krijuesve të Rinj në Tiranë,
Koncert i Organizuar nga Lidhja e
Kompozitorëve të Kosovës, Skena e
muzikës serioze, Vera Tetovare,
Vera e Shkupit e të tjera. Gjithashtu
veprat e tij janë luajtur nga një sërë
ansamblesh prej brenda dhe ja-
shtë vendit si-; London City
Philharmonic, Filarmonia e Ko-
sovës, Filarmonia e Maqedonisë,
Opera e Maqedonisë, Opera e Sh-
qipërisë, Orkestra filarmonike e
R.T.SH-së, Filarmonia e Kosovës etj.
Përveç aktivitetit si kompozitor
profesionist i muzikës serioze, Fa-
tos Lumani është marrë edhe me
aktivitete artistike që i përkasin
muzikës së filmit ku ka kompozuar
muzikën e filmave “Prapa territ”,
“Një rreze mbi Sharr”, “Opera”, e të
tjera. Si edhe në teatër “Ushtria e UI
Thomasit”,  “Darka e thërrimeve”,
“Gratë”, etj. “Ky institucion i cili edhe
zyrtarisht nga sot nis me punë në
krye me Lumanin, shënon një hap
të rëndësishëm për kulturën tonë
shqiptare duke kultivuar dhe ruaj-
tur vlerat dhe traditat e mirëfillta
të kombit shqiptar. Ministria e Kul-
turës do të japë mbështetje të
pakusht dhe të parezervë për
ngritjen dhe ecurinë e këtij insti-
tucioni me vlera për të gjithë ne”,
ka bërë me dije sekretari shtetëror
në Ministrisë e Kulturës Valmir
Aziri. (E.H)

Shkup, 19 prill - Thirrjen me të
cilën kompanitë vendore do të
mund të konkurrojnë për mbë-
shtetje financiare me masat nga
shtylla e tretë e Planit qeveritar
për rritje ekonomike do të shpal-
let të mërkurën e ardhshme, pa-
ralajmëroi zëvendëskryeministri
për Çështje Ekonomike, Koço
Angjushev. Siç potencoi, gjatë

thirrjes, pas së cilës do të pasojnë
edhe të tjera për këtë dedikim,
kompanitë do të mund të
aplikojnë për marrjen e financa-
ve. Të martën në seancë qeverita-
re ishin shqyrtuar rregulloret me
kriteret e shpërndarjes së finan-
cave të planifikuara për mbësh-
tetje të firmave, në vlerë prej 10,5
milionë euro, me çfarë janë

krijuar kushte për shpalljen e
thirrjes. Siç paralajmëroi para-
prakisht drejtori i Fondit për Ino-
vacione dhe Zhvillim Teknologjik
(FIZHT) Jovan Despotovski,
thirrja do të zgjasë 45 ditë, ndër-
sa evaulimi i projekteve të firma-
ve duhet të përfundohet deri në
60 ditë. Me shtyllën e tretë nga
Plani qeveritar mbështetje më të

madhe financiare është paraparë
me masën numër tre për mbë-
shtetje të zhvillimit të produkte-
ve dhe shërbimeve inovative. Si-
pas paralajmërimeve, zbatimin
e masave nga Plani qeveritar do
ta ndjekë grupi i punës me përfa-
qësues nga Kabineti i Angjushe-
vit, FIZHT, Ministria e Ekonomisë
dhe tri odat ekonomike. (Z.V)

EMËROHET
DREJTORI I ASHKV

Nga e mërkura aplikimet për mbështetje financiare

PUNËTORËT, KONTRIBUUES TË BUXHETEVE SHTETËRORE

Belgjika e para,
Maqedonia në mes 

Punëtorët në
Belgjikë më së
shumti punojnë për
të financuar shtetin
me gati 60 për qind
të pagës bruto,
ndërsa punëtorët në
Maqedoni me 32 për
qind kanë ngarkesë
mesatare për
pagesën e tatimeve
dhe kontributeve në
pagë

NË ITALI, 1 ORË PUNË SA NJË MËDITJE NË MAQEDONI! 
Statistika evropiane tregon se një punëtor për
një orë punë paguhet bruto 3.2 euro si shumë
e rrogës neto dhe kontributeve pensionale
dhe shëndetësore. Me këto shifra, Maqedonia
renditet ndër shtete me fuqi më të lirë
punëtorë në Evropë. Këtë e konfirmojnë edhe
të dhënat që tregojnë se në Itali një punëtor

fiton 23 euro në orë , ndërsa punëtori në
Maqedoni për të njëjtat të holla duhet të
punojë tërë ditën. Me fjalë të tjera mëditja
vetëm e një ore pune e një të punësuari në
Itali është e përafërt me kompensimin për
mundin e një punëtori në Maqedoni për tetë
orë pune. 

Koha
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Shkup, 19 prill - Tetëmbëdhjetë
automjete "Dacia" dhe 300
kompjuterë në vlerë të përgjithsh-
me prej 1.4 milionë eurove mori dje
Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe
Ekonomisë së Ujërave.
Katërmbëdhjetë automjete janë
për Agjencinë pagesore, ndërsa
katër për Ministrinë, përderisa
kompjuterët janë për admini-
stratën. Siç deklaroi ministri Ljupço
Nikollovski, i cili e pranoi donacio-
nin, me pajisjen duhet të përfor-
cohen kapacitetet në drejtim të si-

gurimit të shërbimeve më të shpej-
ta, më efikase dhe më të sigurta.
"Ministria e Bujqësisë e para nga e
tërë Qeveria e merr këtë TI pajisje
moderne e cila duhet t'ua lehtësojë
punën të punësuarve dhe të
mundësojë shërbime më të shpej-
ta", tha Nikollovski. Sipas Nikolla
Bertolini nga Delegacioni i BE-së
në Shkup, kjo mbështetje e vogël
do të bëjë që sektori të jetë shumë
më efikas dhe është pjesë e
ndihmës së ardhshme në segmen-
tet e tjera si ujitja, mbrojtja fitosa-

nitare, kontrollet veterinare,... Drej-
tori i Agjencisë pagesore, Nikollçe
Babovski përmendi se automjetet
janë të domosdoshme për zbati-
min e kontrollit në terren, ndërsa
në mënyrë indirekte do të ndih-
mojë për shfrytëzim më të mirë të
mjeteve IPARD. "Kjo është vetëm
një pjesë e kontributeve të para për
Agjencinë të cilat mundësojnë
ngritje të potencialit të saj teknik.
Kontrollet nuk munguan as deri
më tani, por dospononim me park
të vjetruar vozitës", tha Babovski.

Shfrytëzimi i
IPARD, një nga
prioritetet
Shkup, 19 prill - Në mënyrë të hol-
lësishme e shqyrtuam Raportin e
KE-së i cili ka të bëjë edhe me sek-
torin tonë. Posaçërisht është me
rëndësi përparimi i vlerësuar, po-
saçërisht në pjesën e sigurisë së
ushqimit. Janë potencuar edhe
gjendjet  në Programin IPARD ku
me të vërtetë jemi të fokusuar, me
qëllim të rritjes së kapaciteteve të
Agjencisë pagesore, tha dje mini-
stri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Eko-
nomisë së Ujërave, Ljupço Nikol-
lovski. Këto ditë, shtoi ai, filluan
me punë njerëz të rinj në Agjenci,
ndërsa deri në fund të vitit do të
vazhdojmë me rritjen e plotë të
kapacitetit të saj të personelit pro-
fesional. "Deri në fund të vitit do
t'i akreditojmë edhe masat e reja
të cilat do të thonë hapje të
mundësive të reja. Për dy konkur-
set e reja në vijim deri në fund të
vitit 2018 shohim t'i mënjanojmë
të gjitha pengesat administrative
dhe të tjera të cilat ekzistuan në
periudhën e kaluar dhe ishin bar-
rierë për procesuimin e përshpej-
tuar të aplikimeve", potencoi mi-
nistri, duke iu përgjigjur pyetjeve
të gazetarëve pasi që e mori dona-
cionin në automjete dhe TI pajisje
nga BE-ja. Gëzon fakti, theksoi, që
në mënyrë drastike është rritur in-
teresi për IPARD, duke pasur para-
sysh se në konkursin e parë nga
IPARD 2 të publikuar vitin e ka-
luar janë parashtruar mbi 1.600
kërkesa. "Politika fitosanitare do
të jetë gjithashtu një nga seg-
mentet në të cilat do të fokusohe-
mi dhe të cilat janë vlerësuar si
një nga dobësitë për një periudhë
më të gjatë kohore. Por, punojmë
intensivisht edhe në sjelljen e rre-
gullativës së re ligjore në fitofar-
macinë dhe aktet nënligjore. Në
përgjithësi, në sektor do t'i
ndjekim të gjitha rekomandimet
që na u dhanë nga KE-ja", tha
Nikollovski, duke nënvizuar se ka-
pacitetet e MBPEU-së do të jenë
maksimalisht të kahëzuara drejt
bujqësisë, zhvillimit rural dhe sh-
frytëzimit të fondeve të BE-së.

Fisnik PASHOLLI

Shkup, 19 prill - Maqedonia bëri
progres të caktuar dhe është në
nivel lakmues në përgatitjen dhe
zhvillimin e ekonomisë funksio-
nale tregtare dhe është mesata-
risht e përgatitur që të ballafa-
qohet me konkurrencën e tregut
evropian. Edhe krahas ndodhive
politike në gjysmën e parë të vitit
të kaluar, është bërë progres po-
saçërisht në menaxhimin dhe
transparencën e financave pu-
blike, vlerëson Komisioni Evro-
pian në raportin për përmbu-
shjen e kritereve ekonomike të
vendit. Që t'i mundësohet vendit
që t'i përmbushë obligimet për
anëtarësim, KE rekomandon që
në mënyrë të matur të përgati-
tet në shumë sfera duke e përf-
shirë konkurrencën, transportin
dhe energjinë, ndërsa si mangë-
si kyçe në ekonomi i vlerëson
ekonominë e madhe joformale
dhe zbatimin e dobët të marrëve-
shjeve afariste.

"Problemet strukturore të tre-
gut të punës reflektojnë me akti-
vitet të dobët dhe shkallë të lartë

të papunësisë. Treguesit mak-
roekonomik u përkeqësuan në
gjysmën e parë të vitit 2017 me
eskalimin e krizës politike, ndër-
sa ndikoi edhe në nivelin e inve-
stimeve. Mungon plan afatgjatë
për konsolidim të politikës fiska-
le", thuhet në raport. Rekoman-
dohen masa të mëtejshme për
diversifikim të eksportit dhe ven-
dosje të autputit më të madh në
sektorin e prodhimit.

"Marrëdhëniet tregtare dhe
investuese me BE-në vazhdojnë
të intensifikohen. Ekonomia

edhe më tej vuan për shkak të
strukturës joadekuate arsimore
në tregun e punës, investimet e
pamjaftueshme kapitale, duke
përfshirë edhe pjesë nga infra-
struktura publike, si dhe nga mo-
spasja e inovacioneve tekno-
logjike", thuhet në raport. Për
krijim të kushteve për rritjen
afatgjate ekonomike, KE-ja reko-
mandon vendosje të kornizës
afatmesme buxhetore, konsoli-
dim fiskal dhe shpenzim të targe-
tuar, përmirësim të legjislativës,
ulje të sektorit joformal, përfor-

cim të tregut të punës dhe
mundësim të kushteve për punë-
sim më të madh, posaçërisht të
grave dhe të rinjve.

MINISTRIA E BUJQËSISË PRANOI DONACIONIN

BE dhuron 300 kompjuterë dhe 18 automjete
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

RAPORTI I PROGRESIT PËR EKONOMINË E MAQEDONISË

Të papërgatitur 
për tregun evropian

"Marrëdhëniet tregtare
dhe investuese me BE-në

vazhdojnë të
intensifikohen. Ekonomia

edhe më tej vuan për
shkak të strukturës

joadekuate arsimore në
tregun e punës,

investimet e
pamjaftueshme kapitale,
duke përfshirë edhe pjesë

nga infrastruktura
publike, si dhe nga

mospasja e inovacioneve
teknologjike", thuhet në

raport

RAPORTI REALISHT I PASQYRON GJENDJET NË EKONOMI 

Raporti i Bashkimit Evropian realisht,
saktësisht e pasqyron të gjitha gjendjet
në ekonominë e Maqedonisë, Plani
qeveritar për rritje ekonomike duhet të
ndihmojë të përmirësohen gjendjet për
të cilat është treguar, si ekonomia gri,
ndërsa krahas shkatërrimit të saj duhet të
jemi të përkushtuar edhe në proceset
inovative, vlerësoi zëvendëskryeministri për
Çështje Ekonomike, Koço Angjushev. Sipas tij,
është mirë që KE-ja ka konstatuar se Plani
qeveritar për rritje ekonomike ka potencial, por,
siç thekson, të potencial duhet ta shndërrojmë në

aksion dhe rezultat. "Potenciali nuk është
i mjaftueshëm, në fund maten

rezultatet. Jam i sigurt se Plani e tillë
për rritje ekonomike në fund do të
japë rezultate", tha Angjushev, i cili

është anëtar i komisionit të jurisë së
garës të firmave start-ap në Panairin e

kompanive TI në suaza të Samitit digjital
për Ballkanin Perëndimor. Ai pajtohet me
tregimin në Raport se duhet të shkatërrohet
ekonomia gri e cila, siç thotë, është e pranishme
në të gjitha segmentet e jetesës në RM, si dhe për
shembull prodhimet bujqësore, shitja e tekstilit... 

Koha
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Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 
130/09,50/10,52/10,124/10,47/11,11/12,39/12,13/13,25/13,170/13,187/13,113//14,20/15,33/15,
72/15, 129/15 dhe 27/2016) nenit 43-  të Ligjit për Avokatin e Popullit ("Gazeta Zyrtare e RM" 
nr. 60/03,114/2009,181/16,189/16 dhe 35/18) dhe Vendimit për nevojën e themelimit të 
marrëdhënies së punës nr. 04-1193/1 të datës 30.03.2018, Avokati i Popullit publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

 
Avokati i Popullit shpall konkurs për punësimin e 1 (një) personi përmes themelimit të 

marrëdhënies së punës me kohë të pacaktuar për vendin e punës si vijon: 
 

1. Shofer në shërbimin profesional 1 (një) realizues 
 

Kandidati duhet t’i plotësoj kushtet si vijojnë: 
 Kushte të përgjithshme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
- ta përdor në mënyrë aktive gjuhën maqedonase;  
- të jetë i moshës madhore;  
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; dhe  
- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim për ndalimin e kryerjes së 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
 
Kushte të posaçme: 

- Të ketë kryer arsim të mesëm, Shofer i kategorisë B, një vit përvojë pune.  
Orari i punës: 
Ditë pune: e hënë – e premte 
Orë pune në javë - 40 
Orari i punës nga ora 08:00 deri në ora 16:00 
Neto shuma në para 19,900,00 denarë 
 

Kandidatët e interesuar duhet të paraqesin: 
- Aplikacion të nënshkruar personalisht për vendin e punës për të cilin aplikojnë  
- Biografi të shkurtër – CV duke e theksuar detyrimisht numrin e telefonit dhe 

adresën për kontakt  
- Dëshmi për përvojën e kërkuar të punës  
- Fotokopje të certifikatës/diplomës për nivelin e kryer të arsimit i cili kërkohet për 

vendin e punës 
- Kopje të certifikatës së shtetësisë  

 
Dokumentacioni i nevojshëm të dërgohet në zarf të mbyllur, në adresën si vijon: 

                                                 AVOKATI I POPULLIT 
Rr. “Maqedonia” nr. 19, 1000 Shkup 

(me shenjën: “për konkurs për punësim) 
Aplikimet të cilat nuk do të paraqiten në mënyrën e theksuar dhe në afatin e përcaktuar 

dhe aplikimet të cilët nuk do t’i përmbajnë dokumentet e nevojshme do të llogariten si të 
paraqitura jo në kohë dhe të pakompletuara dhe të njëjtat nuk do të shqyrtohen. 

Afati i paraqitjes së dokumentacionit është 5 (pesë) ditë pune, llogaritur nga dita e 
ardhshme e publikimit të shpalljes (duke mos e llogaritur ditën e publikimit). 

Avokati i Popullit përzgjedhjen do ta bëjë në afatin e parashikuar, në përputhje me nenin 
23 paragrafin 2 të Ligjit për marrëdhënie pune, varësisht nga numri i aplikacioneve të pranuara. 

Personi për kontakt:  
Mirjana Ivanova 
Telefoni: 02/3129 335 lok. 605 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Qendra për kulturë – Manastir  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Qendra për kulturë Aco Gjorçev – Negotinë  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Qendra për kulturë Grigor Përliçev – Ohër  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror: fakulteti filozofik, 

filologjik ose fakulteti nga sfera e arteve;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror: fakulteti filozofik, filologjik 

ose fakulteti nga sfera e arteve; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 



Urim HASIPI

Tetovë, 19 prill - Disa fshatra të Malë-
sisë së Tetovës vazhdojnë që të mos
jenë pjesë e Ndërmarrjes Publike
Komunale Tetova-Tetovë, për sa i
përket menaxhimit me mbeturinat.
Deri më tash, pjesa dërmuese e
fshatrave që janë në Malësinë e Te-
tovës janë pjesë e ndërmarrjes, kur-
se nga muaji i ardhshëm edhe fsha-
trat tjerë do të marrin këtë shërbim. 

“Nga fillimi i muajit maj, ne sh-
presojmë që ndërmarrjen tonë ta
shtrijmë edhe në fshatin Vicë, Ve-
shallë dhe fshatrave të tjerë që
janë në Malësinë e Tetovës. Për
momentin menaxhojmë në fsha-
trat Shipkovicë, Gajre, Lisec, Sellcë
dhe Brodec, mirëpo shpresojmë që
edhe këta katër fshatra sa kanë
ngelur të jenë pjesë e menaxhimit
të ndërmarrjes tonë dhe me këtë të
mbulojmë tërë territorin e ko-
munës së Tetovës”, deklaroi Xhe-
lal Ceka, drejtor i ndërmarrjes ko-
munale Tetova-Tetovë. Sipas tij,
banorët në koordinim me ndër-
marrjen i caktojnë pikat e grum-

bullimit. “Fillimisht banorët do të
duhet të caktojnë vendet apo pikat
e grumbullimit, kurse ne si ndër-
marrje do të duhet që të marrim
hedhurinat, por do të duhet të cak-
tohet se kjo do të jetë një herë në
javë apo një herë në muaj. Pikëri-
sht për këtë do të ngelet të vendo-
set bashkërisht me banorët”, tha
Ceka. Për momentin, në këto fsha-
tra mbeturinat hidhen në vende të
ndryshme dhe kjo situatë nuk
duhet të vazhdojë edhe më tej, se-
pse hedhja e mbeturinave në
mënyrë të paorganizuar mund të
sjellë edhe epidemi, ankohen ba-
norët. Krahas kësaj, mbeten pro-

blem mini-deponitë që shfaqen
përgjatë rrugëve që çojnë në Malë-
sinë e Tetovës. Sipas numrit një të
ndërmarrjes publike në Tetovë,
mini-deponitë në këtë pjesë të Te-
tovës kohë pas kohe pastrohen,
por megjithatë të njëjtat hidhen
nga persona të papërgjegjshëm.

“Në rrugën, e cila shpien për në
fshatrat e Malësisë së Tetovës, ne
kemi pastruar disa deponi të vo-
gla, ndërsa për sa u përket fshatra-
ve tjerë që janë në Malësi, në ba-
shkëpunim me bashkësitë lokale
të këtyre fshatrave dhe personat
që janë më kompetentë, ata do të
vendosin për një pikë ku ne do të

vendosim kontejnerët prej pesë
tonësh dhe prej aty do të fillojmë
transportimin e këtyre mbeturina-
ve për në qytet. Deri më tani jemi
angazhuar në pastrimin e këtyre
deponive të vogla, por nëqoftëse
paraqitet edhe ndonjë mini-depo-
ni, ne do të ndërmarrim aktivitete
për pastrim, që njëherë e përgjith-
monë ta zgjidhim problemin e
mbeturinave”, theksoi drejtori
Ceka. Banorët tash e tutje nuk do
të hedhin mbeturinat në vende pe-
riferike, por të njëjtat do të grum-
bullohen nga ana e ndërmarrjes. 

Banorët, duke mos pasur
mundësi që të kenë një deponi, ata

gjejnë vende alternative të papër-
shtatshme. Mbi dhjetë vendbani-
me që gjenden në Malësinë e Te-
tovës, gjatë dekadës së fundit
asnjëherë nuk kanë qenë në siste-
min e kësaj ndërmarrje për grum-
bullimin e mbeturinave. Kështu,
këto fshatra kanë hedhur mbeturi-
nat në deponi të ndryshme të egra
vite me radhë, ndërsa pritet që
tash e tutje në këta fshatra të funk-
sionojë Ndërmarrja Publike Ko-
munale Tetova-Tetovë, e cila do të
bëjë grumbullimin, deponimin
dhe transportimin e mbeturinave
të banorëve në Malësinë e Tetovës
për në Drislla. 

Urim HASIPI

Tetovë, 19 prill - Me përmirësimin e
kushteve klimatike rrugët e Te-
tovës, por edhe në rajonin më të
gjerë, është shtuar dukshëm
frekuentimi i motoristëve sidomos
në orët e pasdites dhe gjatë

natës. Nga Policia e Tetovës
thonë se gjatë dy muajve të kaluar,
janë regjistruar dhjetëra aksiden-
te me motoçikleta, kurse deri më
tash është regjistruar një viktimë e
moshës së re.

“Shkaku më i shpeshtë i aksi-
denteve në këtë periudhë ka qenë
shpejtësia e madhe gjatë vozitjes,
dukuri e cila vazhdon edhe këtë vit
në rajonin e Pollogut. Numri më i
madh i aksidenteve të muajit maj
kanë ndodhur nëpër rrugët e qyte-
tit, autostrada, rrugët regjionale

Tetovë-Pirok dhe rruga rajonale Te-
tovë-Jazhincë. Muajin e kaluar, Po-
licia e Tetovës për siguri në komu-
nikacionin rrugor kanë ndërmarrë
aktivitete kontrolluese dhe preven-
tive, ku cak i policisë kanë qenë sh-
pejtësia gjatë vozitjes, vozitja në
gjendje të dehur, nëse posedojnë
leje qarkullimi, ndërsa vëmendje i
është kushtuar edhe sjelljes së
këmbësorëve në komunikacion",
njofton Policia e Tetovës. Shumica
e motoristëve janë të rinj, të mitur
dhe vozisin të ashtuquajtur Sku-
ter, kurse në rrugë nuk mungojnë

as motorët e llojeve të ndryshme.
“Sektori për Punë të Brendshme në
Tetovë, apelon deri tek motoristët
që të jenë të kujdesshëm, tërësi-
sht të respektojnë rregullat e ko-
munikacionit, të mos vozisin sh-
pejt, pa leje adekuate dhe nën
ndikim të alkoolit. Motoristët po
ashtu rikujtohen edhe për obligi-
min ligjor që në mënyrë të obli-
guar të regjistrojnë motorët e tyre
dhe me vete gjithmonë të kenë
pajisje mbrojtëse” thuhet në apelin
e lëshuar nga Sektori për Punë të
Brendshme në Tetovë. Sipas polici-

së, dënimi për mosrespketim të
këtyre rregullave sillet prej 300
deri në 500 euro, varësisht nga ka-
rakteri i kundërvajtjes. “Pasi në të
ardhmen paralajmërohen tempe-
ratura të larta, edhe më shumë do
të rritet frekuentimi në rrugët e
Pollogut, sidomos gjatë ditëve të
vikendit prandaj apelohet që në
një motor të mos ulen më shumë
se një person, pa maskë mbrojtëse
dhe të përshtatin shpejtësinë me
kushtet me rrugë qëndron në ape-
lin e lëshuar nga policia e Tetovës.
Dukuria e daljes me motor në

rrugët e Tetovës ka bërë që gjatë vi-
tit të kaluar të ketë shumë aksi-
dente ku kanë qenë të përshirë
motoristët. Së këndejmi Policia
rrugore në Tetovë, gjatë muajve të
kaluar, por edhe në të ardhmen
ndërmerr një sërë aktivitete pre-
ventive për zbulimin dhe elimini-
min e mangësive në funksion të
përmirësimit të sigurisë së
përgjithshme në rrugë. Në
ndërkohë, këtyre ditëve në Tetovë
ka filluar edhe filluar implemen-
timi praktik i dy projekteve eduka-
tivo-preventive me temë "Drejtim
i sigurt me motoçikletë", dhe "Mos
drejto automjet pa leje për vozitje".
Me këto projekte, bartës i të cilëve
është Njësiti për Preventivë në Sek-
torin për Punë të Brendshme në
Tetovë, gjithsej janë përfshirë mbi
3400 nxënës të viteve të para të
shkollave të mesme të qytetit të
Tetovës dhe të Gostivarit. “Brenda
këtij projekti, të cilat do të reali-
zohen paralelisht dhe planifikohet
të zgjatin deri në fillim të muajit
shtatorë, janë paraparë më shumë
ligjërata, me të cilat nxënësit nga
afër do të njoftohen lidhur me
drejtimin e sigurt me motoçikletë,
dhe drejtimin e automjeteve me
ose pa leje valide për drejtues të
automjetit”, bëjnë të ditur nga po-
licia e Tetovës. 

NGA MUAJI MAJ, EDHE FSHATRAT E TETOVËS HYJNË NË SISTEM

Edhe Malësia në menaxhim
të ndërmarrjes publike

Për momentin, në këto
fshatra mbeturinat
hidhen në vende të
ndryshme dhe kjo situatë
nuk duhet të vazhdojë
edhe më tej, sepse hedhja
e mbeturinave në mënyrë
të paorganizuar mund të
sjellë edhe epidemi,
ankohen banorët

PARALAJMËROHEN MOTORISTËT NË POLLOG
Gjatë viteve të kaluara, në
Tetovë bilansi është
tragjik sa i përket
aksidenteve me
motoçikleta, e ku numri
sillet nga tre deri katër
viktima gjatë një viti,
viktima janë kryesisht
motoristët

Kur ligjëratat nuk kryejnë punë
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M
eqë të parët e Joschka Fi-
scherit janë me origjinë
nga Hungaria, emri i tij ka
ndryshuar, së paku në për-

dorimin publik: nga Joseph është bërë
Joschka. Kështu e quajnë mediat gjer-
mane, kështu e njohin në politikë dhe
në fusha të tjera publike, kështu e kanë
njohur edhe në arenën ndërkombë-
tare kur ishte ministër i Jashtëm i Re-
publikës Federale të Gjermanisë. Nga
ajo kohë e njohin edhe shumica e sh-
qiptarëve të Kosovës. Një pjesë e
madhe e opinionit publik gjerman ka
qenë kundër ndërhyrjes së NATO-s në
konfliktin e Kosovës. Edhe brenda Par-
tisë së Gjelbër të Joschka Fischerit kish-
te një opozitë të madhe kundër inter-
venimit. Me talentin e tij retorik, me
argumentet e fuqishme dhe me qën-
drimin e qartë politik kundër Slobo-
dan Milosheviqit dhe regjimit të tij,
Joschka Fischer arriti ta bindë pjesën
më të madhe të partisë se pjesëmarrja
e Gjermanisë në ndërhyrjen e NATO-s
kundër Serbisë ishte veprim i duhur
për të parandaluar një gjenocid të ri,
pas atij të Srebrenicës. Ndërhyrja
kundër Serbisë ishte lufta e parë e
Gjermanisë pas vitit 1945. Disa në Gjer-
mani ende e quajnë “luftë të majtë”.

Në kongresin e Partisë së Gjelbër të
mbajtur në maj të 1999-s, në shënje-
stër të kundërshtarëve të ndërhyrjes së
NATO-s ishte Joschka Fischeri. E qua-
nin “nxitës lufte” dhe një militant gjoja
pacifist e goditi në vesh me një kon-
servë me ngjyrë të kuqe. Ngjyra pa-
staj rrodhi mbi sakon e Fischerit. Me
këtë pamje ai doli në foltore dhe mbaj-
ti njërin prej fjalimeve të tij më të fuqi-
shme. Një i gjelbër majtist dhe një
kohë të gjatë antiintervencionist
mbrojti me këmbëngulje luftën - një
luftë për të drejtat e njeriut. Menjëherë
pasi mori fjalimin kundërshtarët e tij
filluan ta ofendonin si “nxitës lufte”
dhe Fischer u kundërpërgjigj: “Mezi
prita të më quani nxitës lufte. Para jush
po flet një nxitës lufte dhe së shpejti ju
do ta propozoni zotin Milosheviq për
Çmimin Nobel të Paqes”. Fjalimi i Fi-
scherit zgjat pak më shumë se 20 mi-
nuta dhe përmban shumë fjali të fuqi-
shme. Njëra ndër to është kjo:
“Auschwitzi është i pakrahasueshëm.
Por unë qëndroj mbi dy parime, kurrë
më luftë, kurrë më Auschwitz, kurrë
më gjenocid, kurrë më fashizëm”. Në
këtë fjalim Joschka F. është në element
- si martir i partisë dhe si politikan për
një botë më të drejtë. Ai flet për varret
e ftohta të viktimave të Srebrenicës, ai
flet për planin serbomadh për pushti-
min e territoreve në Kroaci dhe Bosnjë,
ai flet për 18 armëpushimet e shkelu-

ra nga Milosheviqi dhe mbështetësit e
tij.  Jeta e Joschka Fischerit mund të
ndahet në tri faza. Faza e parë ishte
revolucionare. Fischer u përkiste gru-
peve të së majtës ekstreme, të cilat nuk
përdornin vetëm argumentet për të
luftuar kundërshtarët politikë. Në vitet
‘60 dhe ‘70 Fischer ishte një anarkist i
Frankfurtit, me shkollë të ndërprerë,
punonte taksist në metropolin e kapi-
talizmit gjerman dhe si pjesë e grupit
“Lufta revolucionare” ëndërronte të
fundoste kapitalizmin. Më 1969 Fi-
scher mori pjesë në një konferencë të
Organizatës për Çlirimin e Palestinës
në Algjer.

Faza e dytë: Fischer si ministër sh-
pejt krijoi një raport miqësie me Ma-
deleine Albright, gruan e parë në po-
stin e ministrit të Jashtëm të SHBA-së.
Albright ishte e fascinuar me karrierën
e një autodidakti gjerman që me

mendjemprehtësi analizonte poli-
tikën botërore. Nga hedhësi i gurëve
në rrugët e Frankfurtit, Joschka F. u
shndërrua edhe në gjeostrateg. Si mi-
nistër ai gjeti edhe rolin e tij të ri ndaj
shëndetit: nga një burrë i majmë u
shndërrua në vrapues maratone.

Faza e tretë: për dallim nga shumë
politikanë që s’mund të heqin dorë
nga politika edhe kur koha e tyre ka
skaduar qëmoti, Fischer pas humbjes
së zgjedhjeve më 2005 dhe zgjedhjes
së Angela Merkelit në postin e kance-
lares, u tërhoq nga Bundestagu, Parla-
menti gjerman. Tani, në fazën e tretë
të jetës së tij, Joschka F. u shndërrua
në bonvivant, në qejfli të jetës, në nje-
ri që flet me pozën e docentit, që ana-
lizon linjat e gjata të politikës botëro-
re, që shkruan libra dhe mban referate
(për honorarë të lartë), që drejton një
firmë për konsulenca. Për dallim nga

Helmut Kohl, i cili nuk e kuptoi se nga
mesi i viteve ‘90 kishte ardhur momen-
ti të largohej nga politika aktive, Fi-
scher u largua dhe nuk u përpoq të
luante rolin e këshilltarit arrogant që
flet në stilin “kur kam qenë unë në po-
litikë, kemi vepruar kështu, ashtu...”.
Si ministër, Fischer kishte hequr disa
kilogramë me disiplinë të hekurt, tani
si bonvivant i pëlqen të pijë verëra të
mira, sepse jeta është e shkurtër për të
pirë këllirë nga rrushi i shtrydhur. Çfarë
ka arritur Fischer në politikë me Par-
tinë e tij të Gjelbër? Kur partitë e tjera
e quanin mbrojtjen e ambientit një
përrallë, të Gjelbrit e vendosën këtë
temë në listën e prioriteteve shoqëro-
re. Sot të gjitha partitë flasin për
mbrojtje të ambientit. Kur parlamen-
tarë të partive të tjera talleshin me
kërkesat për barazi gjinore, të Gjelbrit
thanë: partinë tonë e udhëheqin
përherë një burrë dhe një grua, dhe
pse jo edhe dy gra. Të Gjelbrit kanë
ndikuar që shoqëria gjermane të
bëhet më tolerante, më e hapur,
rrjedhimisht kjo ka reflektuar edhe në
politikë. Javën që shkoi, më 12 prill, Jo-
schka Fischer, rokeri i fundit i politikës
gjermane, mbushi 70 vjet. Përveç
verës, ky njeri ka dhe një dobësi. “Ai
vazhdimisht ka adhuruar gruan e tje-
trit (gjë që, mes të tjerash, deri më tani
ka rezultuar me pesë martesa)”, shk-
ruan “Süddeutsche Zeitung” në një
portret. (koha.net)

Në 70-vjetorin 
e lindjes së
Joschka
Fischerit,
politikanit 
dhe militantit
zemërmadh
gjerman

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Rokeri i fundit i politikës gjermane Nga 
Enver ROBELLI



Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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Ë
shtë bërë pjesë e trishtë e
jetës së përditshme, që në
internet shfaqen video, të
cilat dokumentojnë ekse-

set antisemite në Gjermani.
Njëherë djegin një flamur hebre,
njëherë tregohet një burrë që shan
pronarin e një restoranti hebre, që
flet për dhoma gazi. Çdo herë ato
shkaktojnë një valë shqetësimi.
Politikanë premtojnë se do të
bëjnë gjithçka për të mbrojtur he-
brenjtë në Gjermani. Tërheqin vë-
mendjen për historinë, për
përgjegjësinë, caktojnë edhe një
të ngarkuar të posaçëm kundër an-
tisemitizmit, shpallin iniciativa
informimi e arsimimi. Dhe flasin
për sfida komplekse, të cilat ekzi-
stojnë në këtë vend, i cili pranon
vetëm tani dhe tepër vonë zyrtari-
sht se është vend imigrimi.

NJË URREJTJE E 
NATYRSHME E PAFRIKË

Videoja aktuale tregon me
brutalitet se të gjitha këto nuk do
të mjaftojnë për t'i kundërvënë
diçka urrejtjes së natyrshme të pa-
frikë, të cilën njerëzit si ky i ri e sh-

prehin pa rezerva kundër hebrenj-
ve: në zemër të Berlinit, në një she-
sh me gjallëri dhe në mes të ditës
një arab i ri rreh një të ri, i cili mban
kipa, dhe në këtë mënyrë duhet të
supozosh që është hebre. Ai nuk
mban maskë. Përkundrazi - e di që
po e filmojnë, viktima ja mban
para fytyrës kamerën e celularit.
Dhe thërret disa herë qartë: "Po fil-
moj, po filmoj!". Është shumë e
dukshme që dorasit aq i bën që
akti i tij po dokumentohet, që do ta
dallojnë se kush është dhe me
shumë gjasa policia do ta gjejë.

Çfarë po ndodh aktualisht në
Gjermani? Kjo video është një dë-
shmi tronditëse që shoqëria gjer-
mane duhet të gjejë urgjentisht
përgjigje të tjera, që të mund t'i
ruajë rregullat bazë të bashkëje-
tesës sonë. Dënimet e zakonshme
duket se nuk mjaftojnë për t'i frikë-
suar doras të tillë.

Ndoshta e kupton më mirë po
të hedhësh një vështrim në obor-
ret e shkollave. Mësuese dhe më-
sues ka vite që përpiqen që ta sen-
sibilizojnë opinionin që sa e
natyrshme është bërë ndërkohë që

të rinjtë ta shajnë njeri tjetrin me
fjalën "hebre". Edhe një vështrim
në tekstet e muzikës rap dëshmon
se po braktiset gjithnjë e më
shumë konsensusi shoqëror që sh-
prehjet antisemite nuk kanë punë
në këtë vend  Dhe që këto shprehje
nuk duhen relativizuar dhe në këtë
mënyrë nuk duhen pranuar në
asnjë rrethanë.

A DO TË LUFTOJË GJERMANIA
PËR VLERAT DHE PËR 

LIRITË E SAJ?
Do të ishte gabim të thuash që

një hebre sot duhet të presë që ta
sulmojnë në rrugët e Gjermanisë,
po të jetë e dukshme se cilës fe i
përket. Po do të ishte po kaq e ga-
buar që të thuash se një hebre në
parim nuk duhet të ketë frikë se
do ta sulmojnë në rrugët e Gjer-
manisë sapo bëhet e dukshme feja
e tij. Dhe e saktë është pa dyshim
që instrumentet ekzistuese nuk
mjaftojnë. Gjermania ka mbërri-
tur në një pikë, në të cilën duhet të
vendosë se sa qartë është e gatsh-
me të luftojë për vlerat e saj të civi-
lizimit dhe për liritë sociale.

DHUNË KUNDËR HEBRENJVE?
GJERMANIA DUHET TË VENDOSË Nga Ines POHL

Në mes të ditës
në Berlin: një i ri
arab heq rripin e
pantallonave
dhe godet një
njeri me kipa.
Kryeredaktorja
është e
shqetësuar si do
të vejë puna më
tej në vendin
tonë

K
riza siriane është jashtë-
zakonisht komplekse, aq
shumë saqë është e vësh-
tirë të gjesh një shpjegim

të arsyeshëm. Sot, konflikti që
mund të provokojë një konfrontim
midis perëndimorëve dhe Rusisë,
është bërë pothuajse i padeshifrue-
shëm. Siria është mbi të gjitha tea-
tri kryesor i betejës së influencës
midis dy rrymave të Islamit, Shiit
dhe Sunit dhe paladinëve të tyre
përkatës, Iranit dhe Arabisë Saudi-
te.

Ndërsa një rajon kyç si Lindja e
Mesme është e ndarë midis këtyre
dy kampeve, fuqitë e mëdha - Ru-
sia, Shtetet e Bashkuara, Turqia, Ba-
shkimi Evropian - janë të përfshirë
edhe ato, në mënyrë të pashmang-
shme. Por le të përpiqemi të
shohim qartë. 

E gjitha filloi në vitin 2011 me
pranverën arabe, e cila, pas tuni-
zianëve dhe egjiptianëve, i shtyu
sirianët që të dilnin në rrugë. Po-
pullsia e Sirisë bëri thirrje për liri,

demokraci dhe sundim të ligjit: të
gjitha ato, që nuk i kishte marrë
nga klani në pushtet, që nga fillim
të viteve tetëdhjetë: familja Assad,
e besimit alavit, një rrymë e Isla-
mit shiit, ndërkohë që pjesa më e
madhe e sirianëve janë sunitë. Ma-
nifestimet e para ishin paqësore,
me gra dhe fëmijë, pa armë. E
megjithatë regjimi vendosë të qël-
lojë mbi turmën, me një dhunë të
tillë, që brenda pak muajsh
shpërtheu lufta civile, ku fillimisht
u duk se po fitonin rebelët.

Në atë moment, Irani shiit

erdhi në ndihmë të Bashar al As-
sadit, ndërkohë që vendet sunite
mbështetën rebelët. Menjëherë,
shërbimet e fshehta siriane nxorën
nga burgjet të burgosurit ekstre-
mistë islamikë, që këta të përplase-
shin me rebelët. Por këta bënë një
aleancë me ish oficerët e ushtrisë së
Sadam Huseinit, me objektiv kriji-
min e një shteti të vetëm sunit, mes
Irakut dhe Sirisë.

Kështu lindi grupi Shteti Isla-
mik, një gogol që regjimi sirian
mund ta përdorte për t’i thënë
botës: “Jemi alternativa e vetme

ndaj tyre, tani zgjidhni!” Pas kësaj
erdhi kaosi. Duke u mbështetur tek
kurdët, perëndimorët përqen-
druan sulmet e tyre kundër Shtetit
Islamik. Në viti 2013, Assadi përdo-
ri armë kimike kundër popullsisë
që mbështeste rebelët. Parisi dhe
Uashingtoni vendosën që ta ndë-
shkojnë këtë krim, por kur në mi-
nutën e fundit Obama u tërhoq,
regjimi sirian mendoi se tashmë i
lejohej gjithçka. 

Rusët shfrytëzuan rastin për t’u
kthyer dhe luajtur një rol të dorës
së parë në Lindjen e Mesme, duke
mbështetur Damaskun. Ndërhyrja
ushtarake e Moskës ndodhi në
2015, dhe që atëherë perëndimorët
kanë parë shumëfishimin e krime-
ve të luftës të kryera nga Assadi,
me mbështetjen e një Rusie të bin-
dur se nuk ka më pse të ketë frikë.
Fillimisht terren konfliktesh mes
iranianëve dhe sauditëve, sot Siria
është teatri i luftës mes rusëve dhe
perëndimorëve. 

(France Inter)

EVOLUCIONI I RREZIKSHËM 
I LUFTËS NË SIRI Nga Bernard GUETTA

Ndërhyrja
ushtarake e
Moskës ndodhi
në 2015, dhe që
atëherë
perëndimorët
kanë parë
shumëfishimin
e krimeve të
luftës të kryera
nga Assadi, me
mbështetjen e
një Rusie të
bindur se nuk ka
më pse të ketë
frikë
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Emin AZEMI

Shkup, 19 prill - Të mërkurën në Cine-
plexx (City Mail), në Shkup, u shfaq
premiera e shumëpritur e filmit
“Kthimi” me regji të Kastriot Abdylit,
bashkëprodhim i parë në mes të
”Dardania Film” nga Kosova dhe
”Shkupi Film”nga Shkup. 

Fabula e filmit sjell kontrastet
sociale e psikologjike në një nga am-
bientet tona. Heronjtë e këtij rrëfimi
ndërtojnë subjektin mbi ballafaqi-
min e të resë me të vjetrën, duke
spikatur papajtueshmërinë e
mendësive, traditave e kulturave
brenda rrafshit të kontemplacionit
narrativ-filmik. Drama e këtyre pa-
pajtueshmërive ndjek ritmin e
lëkundjeve të “nëndheshme” emo-
cionale, teksa herë-herë del mbi
sipërfaqe pezmi i një dashurie të
humbur në mes të së kaluarës dhe të
tashmes, por edhe konflikti babë-
djalë rreth një martese të konte-
stuar.

Zbërthimi i këtyre nyjeve etno-

psikologjike nga ana e skenaristit
dhe regjisorit Kastriot Abdyli ka
ndjekur parimin e oscilimeve të
lavjerrësit, duke na nxjerrë nga një-
ri stad shpirtëror tek tjetri, nga njëra
situatë konfliktuoze tek tjera dhe
krejt dinamika e këtyre oscilimeve
sikur përcaktohet nga qëndrimi i një
burri me emrin Ukë. Ky i fundit, me
gjuhën e tij të heshtjes, por të poen-
timit shumë përmbajtjesor, bashkë
me Sabinen franceze (me pamundë-
sinë e shpjegimit se kush është dhe
çka ndien), e cila me shumë vësh-
tirësi arriti të merr statusin e nuses së
djalit, Ilirit, skicojnë arkitekturën e
një keqkuptimi, që në thelb kishte
(mos)pranimin e njëri tjetrit si fizio-
nomi kontrastive kulturore-psiko-
logjike. Në anën tjetër kemi edhe re-
lacionet e ngarkuara me llogari të
pasqaruara emocionale në mes të
Bardhës e Ilirit, një linjë kjo paralele
e rrëfimit filmik që kuptimëson edhe
esencën e konfliktit në mes të Ukës
(babait) dhe Ilirit (djalit). Uka është
personifikimi i një kodi të pashkruar

në etikën e lashtë shqiptare që luftën
e brendshme për të ruajtur të pace-
nuar fjalën e dhënë, e shndërron në
konflikt të hapur me gjithë ata që
rivalizojnë me këtë kod përmes
praktikave të reja jetësore që sjell
mërgimi. Martesa e Ilirit me france-
zen Sabina rivalizon dy koncepte so-
ciale e kulturore, por edhe dy gjendje
emocionale e shpirtërore, që përfun-
dimisht nuk arrijnë të bashkëjetojnë
dhe rrjedhimisht vjen largimi nga
vendlindja, por kësaj radhe ky lar-
gim na paraqitet si antipod i një kthi-
mi të keqkuptuar. Kthimi nuk arriti të
sublimojë harmoninë sentimentale
me atë psiko-sociale dhe për pasojë
syzheu filmik mbyllet në një rrugë
që jo vetëm po linte pluhurin e
makinës në ikje të Ilirit dhe Sabinës,
por edhe zbrazëtinë prindërore
pranë një lisi të prerë që po bëhej
gati të luftonte me ftohtësinë e dim-
rit shpirtëror në skutat e një fshati të
harruar malor. Dramaturgjia e kë-
saj fabule filmike ka mundur të jetë
më e ngjeshur, kurse grafikoni i ecu-

risë narrative ka mundur të plotë-
sohet me më shumë befasi e kthesa,
por pa e lënduar logjikën kryesore të
ndërtimit të ngjarjeve e situatave. 

Rolet kryesore erdhën të reali-
zuar nga: Selamn Lokaj
(Uka),Delphin Depardieu (Sabina) ,
një aktore nga Franca (mbesa e akto-
rit të famshëm Xherard Depardeu),
Hazir Sh. Haziri Iliri), Liridona Shehu
(Bardha), Sefedin Nuredini (lisi), Sa-
fete Rugova (nëna) etj. 

“Kthimi” mund të quhet një rea-
lizim i arrirë në pikëpamje të foto-
grafisë së Vlatko Samoilovski, kostu-
mografisë së Izet Curri, skenografsë
së Zeni Ballazhit, muzikës së Memli
Kelmendit, montazhit të Kastriot Sa-
qipi dhe Blagoje Nedelkovski.
Ndërkaq në cilësinë e producentit
ekzekutiv vjen Simeon Damevski.

Filmi “Kthimi” i Kastriot Abdylit
është një nismë e mbarë e nxitjes së
kreativitetit artistik që po del edhe
jashtë kallëpeve të ngushta që i im-
ponon logjika administrative e sh-
tetërore. 

Të përballur me presionin pu-
blik, organizatorët e “Festivali sh-
qiptar” (Albanian Festival) kanë
menduar të rishqyrtojnë ftesën
dërguar dy reperëve kontroversë:
Kollegah dhe Farid Bang për të
marrë pjesë në “Albanian Festi-
val”.

Albinfo.ch kishte marrë vesh
nga burimet e veta se ftesa pro-
blematike mund të anulohet.
Ndërkaq, i kontaktuar nga al-
binfo.ch, kreu i këtij organizimi,
B.M, thotë: “Aktualisht jemi duke
e shqyrtuar këtë çështje. Ndërsa
nesër do të mblidhemi të gjithë
ne nga organizimi i festivalit dhe

do të dalim me një vendim. A do
të jetë ky vendim për ftesën e re-
perëve në fjalë apo për anulimin e
saj, mbetet të shihet dhe të ven-
doset. Deri në fund të javës sigu-
risht kjo çështje do të jetë e
përmbyllur”, ka përfunduar
udhëheqësi i festivalit “Albanian
Festival” që mbahet në muajin
maj në Schaffhausen.

Siç ka shkruar albinfo.ch sot,
Ambasada e Shqipërisë në Bernë,
ashtu si dhe ajo e Kosovës, krerë të
komunitetit shqiptar të këtushëm
si dhe të bashkësive fetare shqipta-
re në Zvicër, kanë dënuar vendimin
për pjesëmarrje të dy reperëve të

përmendur, në përgjithësi. Por në
veçanti ata kanë kundërshtuar që
ata të marrin pjesë në një festival
që mban emrin “Festivali shqiptar”
(Albanian Festival). Reperët “Kolle-

gah” dhe “Farid Bang ”, me një
këngë të tyre kanë vënë në lojë në
mënyrë të vrazhdë viktimat e ho-
lokaustit. Konkretisht në këngën
“0815” të albumit të tyre, reperët

flasin për trupat e tyre se janë “më
të definuar se ata të të burgosurve
në Aushvic”, ndërsa në një tekst
tjetër këndojnë, “unë po bëj një ho-
lokaust tjetër me molotov” e të
ngjashme.Dy të përmendurit kanë
marrë pak ditë më parë çmimin
kryesor që jepet në Gjermani për
muzikë të popullarizuar “Echo”. Dhe
pikërisht ky çmim është kontestuar
me të madhe ndër muzicientët dhe
mediat në Gjermani e më gjerë.
Kontestimi ka shkuar aq larg sa që
disa nga fituesit në kategoritë tjera,
në shenjë proteste, e kanë refuzuar
çmimin në fjalë, informon al-
bibnfo.ch.

Steven
Spielberg
thyen rekord,
kalon shifrën
e 10 miliardë
fitimeve
Pas 3 javësh në kinema
'Ready Player One' ka fituar
115.9 milionë dollarë në
SHBA duke e çuar totalin e
saj në rang gobal 475.1 mi-
lionë dollarë. Por më mbre-
sëlënës është fakti që Ste-
ven Spielberg është futur
në histori, si regjizori i parë,
filmat e të cilit kanë arritur
të tejkalojnë shifrën e 10
miliardë fitimeve në mbarë
botën.
'Jurassic Park' e vitit 1993
mbete suksesi më i madh i
Spielberg me 984 milionë
dollarë fitime.
Goditje të tjera të regjisorit
përfshijnë ' Indiana Jones',
'Kingdom of the Crystal
Skull' dhe 'E.T.: The Extra-
Terrestrial'.
Mbas 71-vjeçarit, në ren-
ditje qëndron Peter Jack-
son, i cili ka pak më shumë
se 3 miliardë dollarë fitime
sesa Spielberg. Por regjisori
nuk ka ndërmend të ndalet
me kaq. Fituesi i çmimit
Oskar po punon për xhiri-
met e West Side Story dhe
ka një film të pestë aven-
turës së Indiana Jones me
të cilin po punon.

Libri “Kurban” i kryeministrit,
Edi Rama, ka gjetur dritën e boti-
mit edhe në Itali.  Lajmin e ka bërë
me dije vetë Rama përmes një po-
stimi në fb, ku shkruan: "Me librin
e sapodalë në libraritë italiane ju
uroj një ditë të mbarë".

Parathënia e përkthimit është
shkruar nga gazetarja, shkrimtarja

dhe autorja televizive, Daria Bi-
gnardi.Në kopertinën e librit është
fotoja e Edi Ramës shoqëruar me
shkrimin "Ishte viti 2000, kur Tira-
na nuk ishte aspak ajo që është
sot".

Libri "Kurban" i kryeministrit
Rama është përkthyer edhe në tur-
qisht.

Zvicër, a do të jenë pjesë e “Festivalit shqiptar” dy reperët kontraversë?

“Kurbani” përkthehet në italisht

Kthimi nuk arriti të
sublimojë harmoninë
sentimentale me atë
psiko-sociale dhe për
pasojë syzheu filmik
mbyllet në një rrugë që jo
vetëm po linte pluhurin e
makinës në ikje të Ilirit
dhe Sabinës, por edhe
zbrazëtinë prindërore
pranë një lisi të prerë që
po bëhej gati të luftonte
me ftohtësinë e dimrit
shpirtëror në skutat e një
fshati të harruar malor 

Kontrastet e një
kontemplacioni narrativ-filmik 

IMPRESIONE ÇASTI NGA FILMI
“KTHIMI” I KASTRIOT ABDYLIT

Koha



Nxënësit shqiptarë janë më të prirë
të studiojnë jashtë në krahasim me të
gjithë studentët e tjerë në Ballkan,
Evropën Qendrore e Lindore dhe ven-
det e tjera të Evropës Perëndimore. Sh-
qipëria ka numrin më të lartë të stu-
dentëve që zgjedhin për të studiuar
jashtë për 1000 banorë.

Sipas të dhënave të Institutit të Sta-
tistikave të UNESCO-s, numri i studentë-
ve shqiptarë që kanë vendosur të stu-
diojnë jashtë në 2017-n ishte 24,543
persona. Sipas përllogaritjeve të Moni-

tor në 2017-n për çdo 1000 banorë, kish-
te 9 studentë që studionin në arsimin e
lartë jashtë vendit. Krahasuar me ven-
det e rajonit, Shqipëria renditet e para
për numër më të lartë për 1000 banorë.
Vendi i dytë në rajon për numër më të
lartë studentësh që zgjedhin të jetojnë
jashtë është Mali i Zi. Në vlerë absolute,
në 2017-n rreth 4763 të rinj malazezë ki-
shin vendosur të studionin jashtë (po-
pullsia në Malin e Zi nga të dhënat më të
fundit është 622 mijë banorë). Kraha-
suar me vendet e Bashkimit Evropian,

Greqia dhe Bullgaria për çdo 1000 ba-
norë kanë tre studentë që kanë zgjedhur
të studiojnë jashtë. Më pas, renditen
vende si Kroacia dhe Rumania, të cilat
kanë secila nga dy studentë për 1000
banorë.

Vendet e Evropës Perëndimore, por
edhe Amerika kanë një numër shumë të
ulët të studentëve që kanë zgjedhur të
studiojnë jashtë në raport me popull-
sinë. Zvicra ka dy studentë që studiojnë
jashtë për 1000 banorë, derisa Gjerma-
nia vetëm një.

Një njoftim që po qarkullon
në mediat gjermane bën fjalë për
shifra shqetësuese të rasteve të
shitjes ilegale përmes internetit, të
dokumenteve gjermane. Në fokus
të lajmit është shitja e dokumen-
teve të refugjatëve, por po ashtu
objekte të shitblerjes  janë edhe
kartelat e bankave, të sigurimit
shëndetësor etj. Siç shkruan Spie-
gel.de, Policia Federale përmes një
analize ka tërhequr vërejtjen nga
“lulëzimi” i tregtisë me identitete
në internet, transmeton al-
binfo.ch.

Në radhë të parë këtu bëhet
fjalë për dokumentet e
azilkërkuesve me status të pra-
nuar te azilit. Para së gjithash janë
refugjatët sirianë ata të cilët, duke
filluar nga fundi i vitit 2016 me një
shpeshtim të theksuar, kanë bërë
në ambasadat e shteteve të BE-së
në Turqi, paraqitjen e gjoja

humbjes dokumenteve të tyre
evropiane, thuhet në analizë. Kë-
shtu, është duke u dyshuar se
dokumentet e udhëtimit po shi-
ten ose po jepen në ndonjë
mënyrë më tutje, transmeton al-
binfo.ch burimin gjerman. Gazeta
përmend raste konkrete ku një
dokument gjerman është shitur
deri në 1500 euro.

Pranues të dokumenteve janë
të shumtën e rasteve sirianë të
tjerë, të cilët janë në arrati dhe me
dokumentet e siguruara në këtë
mënyrë, arrijnë më lehtë në Gjer-
mani. Sipas të dhënave të policisë,
dokumente të tilla janë shitblerë

më së shumti në Greqi. Prej atje,
me dokumente valide, poseduesit
e tyre të rinj kanë pasur mundësi
që pa iu nënshtruar kontrolleve
kufitare të hipnin në aeroplan dhe
të aterronin në Stokholm, Frank-
furt ose në Amsterdam.

Sipas të dhënave të Ministrisë
së Punëve të Brendshme, Policia
Federale gjatë vitit 2017 ka zbu-
luar 554 raste në të cilat dokumen-
tet valide janë përdorur për hyrje
të palejuar në Gjermani, transme-
ton albinfo.ch. Një vit më parë
numri i tyre ka qenë 460. Sa i
përket vitit 2017 bëhet fjalë për
100 dokumente të shitura të Gjer-

manisë, 99 të Italisë dhe 52 të
Francës. Pasojnë dokumentet nga
shtete si: Suedia, Greqia dhe
Belgjika. Në një numër të vogël
rastesh, sipas Zyrës Federale të
Kriminalitetit, dokumentet gjer-
mane të refugjatëve janë keqpër-
dorur për të hyrë në Gjermani
edhe nga persona të dyshuar si
terroristë. Ministria e Brendshme
thotë se bëhet fjalë si për shtetas
sirianë dhe irakianë të cilët kanë
qenë pjesë e organizatave terrori-
ste ashtu dhe për ekstremistë që
kishin shkuar më parë në xhihad
dhe tash po ktheheshin në Gjer-
mani.

NASA kërkon të
studiojë spermën
e demit dhe të
njeriut në
hapësirë?
Mes shumë projekteve që sapo ka
realizuar Stacioni Hapësinor
Ndërkombëtar po ju prezantojmë
një që ka tërhequr vëmendje. Nasa
ka dërguar material biologjik në ISS
gjatë lëshimit të fundit nga Kepi
Cañaveral në 2 prill. Befasi ishte kur
u mësua se bëhej fjalë për spermë
njerëzore dhe nga ajo e demit. Gjatë
41 orëve të udhëtimit, stacioni i mori
këto mostra dhe tani kërkon të pro-
vojë, nëse spermatozoidet e të dy
subjekteve sillen në të njëjtën formë
pa asnjë gjurmë graviteti përreth
tyre. Në mënyrë që spermatozoidet
të fillojnë të notojnë në kërkim të
një veze u duhet një thirrje.
Ndërkohë rrotullohen rreth vetes në
pritje të një sinjali që t’u thotë se ku
duhet të drejtohen.
Kur e marrin, atëherë drejtohen në
kërkim të vezës dhe membranat
bëhen më fluide në mënyrë që të
lehtësojnë bashkimin. A sillen në të
njëjtën mënyrë si në tokë dhe në
hapësirë? Ekziston një precedent
dhe tani duan të marrin më shumë
informacion për të krahasuar rezul-
tatet. Ka patur një përvojë të parë
me spermën e demit dhe të iriqit të
detit. Në këtë rast u zbulua se sh-
pejtësia e spermatozoidëve tek të dy
kafshët ishte më e madhe në mikro-
gravitet, sesa në tokë. Membranat
nuk arritën të kishin fluiditetin e pri-
tur, kështu që vraponin dhe vrapo-
nin, por pa ndonjë objekt të qartë
gjatë rrugës. Nuk arritën ta fekon-
donin vezën. Tani u kthyen ta pro-
vojnë me spermën e demit edhe një
herë si edhe me atë të njeriut për të
parë, nëse ndodh e njëjta gjë apo,
nëse do të ketë rezultate të ndrysh-
me. Për të aktivizuar lëvizjen do të
shtojnë elemente kimike që pro-
vokojnë shkrirjen. Kjo do të regji-
strohet në video dhe do të mund të
krahasohen me të dhënat e marra
në tokë. Kur do të jetë i mundur
fekondimi në hapësirë?

Danimarka do t’i kërkojë
Agjencisë Kulturore të Kombeve
të Bashkuara, UNESCO, të njohë
zyrtarisht konceptin e ‘hygge’,
mënyra se si danezët e përkufi-
zojnë gjendjen e lumturisë së
përditshme. Fjala hygge, që
nënkupton një gjendje rehatie,
ngrohtësie dhe kënaqësie u ba-
shkëngjitet rëndom aftësisë së
danezëve për t’u shfaqur të re-

laksuar dhe të freskët dhe është
përhapur edhe në vende të tjera
të botës vitet e fundit. Shumë
njerëz i njohin asaj meritat për
pozicionimin e Danimarkës në
krye të klasifikimeve të mirëqe-
nies. Promovuesit e turizmit nën
sloganin “Vizito Danimarkën”
thanë të mërkurën se vendi do të
aplikonte së shpejti tek Agjen-
cia Kulturore e OKB dhe nëse

UNESCO do t’i përgjigjet poziti-
visht kërkesës, hygge do të li-
stohet krah trashëgimive të tje-
ra kulturore si ‘kultura e birrës
belge dhe praktika indiane e
jogës. Vitin e kaluar, hygge u
vlerësua si një prej fjalëve me
më shumë ndikim në 2016-tën.
Meik Ëiking, themelues dhe
drejtues ekzekutiv i Institutit të
Kërkimeve për Lumturinë, thotë

se me rritjen e trysnisë sociale
dhe rëndësisë së mirëqenies,
koncepti që fokusohet tek reha-
tia dhe siguria mund të ketë sjel-
lë përfitime reale dhe të preksh-
me. 

Pjesë e trashëgimisë kultu-
rore të UNESCO-s nuk janë
vetëm monumentet dhe veprat
e artit, por gjithashtu praktikat
sociale, zakone dhe rituale.

Shqipëria kryeson me studentë
që studiojnë jashtë në Evropë

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

Danezët i kërkojnë UNESCO-s: Mbro lumturinë tonë!

Refugjatët shesin pasaportat
e tyre gjermane për 1500 euro
Para së gjithash janë refugjatët
sirianë ata të cilët, duke filluar nga
fundi i vitit 2016 me një shpeshtim
të theksuar, kanë bërë në
ambasadat e shteteve të BE-së në
Turqi, paraqitjen e gjoja humbjes
dokumenteve të tyre evropiane
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Ngecjet e Kosovës në përmbu-
shjen e kritereve evropiane dhe
mosnjohja e saj nga pesë vende
anëtare të Bashkimit Evropian,
vlerësohet se e kanë komplikuar
tutje rrugëtimin e saj edhe ashtu
të gjatë e të vështirë të integrimit
në BE.

Pas Serbisë dhe Malit të Zi, Ba-
shkimi Evropian ka nisur negocia-
tat e përafrimit edhe me Shqipë-
rinë dhe Maqedoninë. Ndërkaq,
raportet e Kosovës me BE-në traj-
tohen ende përmes Marrëveshjes
së Stabilizim Asociimit dhe për-
mes përparimeve në zbatimin e
marrëveshjeve në kuadër të dialo-
gut për normalizimin e raporteve
me Serbinë, shkruan Radio Europa
e Lirë.

Raporti i fundit i Progresit, nga
institucionet vendore është vlerë-

suar kryesisht përmes komunika-
tave me shkrim. Ishte presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi ai i cili sëri-
sh i kërkoi BE-së që Kosova të traj-
tohet njësoj si edhe vendet tjera.
Të mërkurën, ai pranoi edhe zyr-
tarisht Raportin e progresit nga
Përfaqësuesja e BE-së në Prishtinë,
Nataliya Apostolova. Thaçi tha me
këtë ka shkruar në Facebook se i
gëzohet faktit që Shqipëria dhe
Maqedonia filluan procesin e ne-
gociatave për anëtarësim.

“Zgjerimi i Bashkimit Evropian
dhe integrimi i tërë Ballkanit
Perëndimor në familjen evropia-
ne janë rruga e duhur për të rritur
stabilitetin dhe sigurinë në Bal-
lkan”, ka shkruar Thaçi.

Zyrtarët e BE-së kanë zgjedhur
për vizita vendet e rajonit të cilat
tashmë i kanë nisur negociatat për
anëtarësim. Kështu që kryemini-
stri i Kosovës, Ramush Haradinaj,
takimin me Komisionarin e BE-së
për Zgjerim Johannes Hahn e rea-
lizoi në Shkup. Në këtë takim, sipas
një postimi në profilin e tij në Face-
book, Haradinaj ka shkruar se ka
kërkuar që Kosova të përfshihet në
liberalizimin e vizave në afat opti-
mal. “Kosova ka shënuar përpari-
me sidomos në sundimin e ligjit
dhe Komisionerit Hahn i kërkova
që Kosova të përfshihet në libera-
lizim të vizave në afat optimal”, ka
shkruar Haradinaj.

Qeveria e Kosovës, duke i lënë

anash gjetjet që flasin për mun-
gesën e reformave dhe përparime-
ve në fusha të ndryshme, e ka
vlerësuar Raportin e fundit të Pro-
gresit si raportin më pozitiv që ki-
shte ndonjëherë Kosova.

Paraqitjet e tilla të krerëve të
institucioneve dhe Qeverisë së Ko-
sovës në lidhje me vlerësimet e Ko-
misionit Evropian rreth përpari-
meve që ka bërë Kosova, për
analistin e çështjeve politike, Imer
Mushkolajn nënkuptojnë
përpjekje për fshehjen e gjetjeve
faktike të publikuara në raportin
e fundit. Zyrtarët e lartë të BE-së
ua bën të qartë të martën qeverive
të vendeve të Ballkanit se anëtarë-
simi në BE nuk është një proces që
realizohet përmes dëshirës, por
përmes meritave. Me strategjinë e
re për Ballkanin, BE-ja synon që ta
ketë brenda vetës këtë rajon, duke
bërë çmos që vendet e Ballkanit të
mos rrëshqasin drejt ndikimeve
ruse apo turke.

Por, sidoqoftë Brukseli e ka
bërë të qartë po ashtu se integrimi
nënkupton reformat e brendshme
si dhe zgjidhjen e problemeve me
fqinjët, para se të llogaritet në anë-
tarësimin e plotë në BE.

Me planin e Akademisë Ushta-
rake Daneze “East Bridge Academy”
Forca e Sigurisë së Kosovës mund
të shndërrohet në Forcë të Armato-
sur të Kosovës për një periudhë 4
vjeçare.Drejtori i përgjithshëm i kë-
saj akademie John Skovbo, ka tre-
guar në një intervistë për “Gazeta
Blic” se plani i Akademisë “EBA”
është trajnimi gjithëpërfshirës i Bri-
gadës.Skovbo, e sheh si sfidë për Li-
stën Serbe votën “pro” transformi-

mit të ushtrisë, pasi që sipas tij kjo
do të thotë edhe votë “pro” njohjes
së shtetit “që bie në kundërshtim
me Beogradin”.

“Nëse përqendrohemi në “pla-
nin 10-vjeçar” të FSK-së të bërë në vi-
tin 2016, Kosova duhet ta ketë ush-
trinë deri në vitin 2026. Por tani janë
humbur 2 vite.Nëse udhëheqësit e
vendit vërtetë duan një njësi të traj-
nuar, Akademia “East Bridge Aca-
demy”  mund ta bëjë këtë në 3-4

vjet duke filluar kështu brenda 5
javësh.Kjo do të thotë se FSK-ja do
të jetë plotësisht e trajnuar deri në
vitin 2021-2022”, ka nënvizuar Skov-
bo

Skovbo, gjatë kësaj interviste
është deklaruar edhe për mundë-
sitë që i ka Kosova për anëtarësimin
në NATO.“Shumica e të gjitha ven-
deve të NATO-s duan që Kosova të
jetë pjesë e familjes së NATO-s”, u
shpre ai.Ndërkaq, duke folur për si-

gurinë vendit përballë terrorizmit
global, Skovbo tha se shërbimet e
sigurisë po bëjnë një punë të
shkëlyqer megjithëse e sheh si sfidë
për vendin, rikthimin e personave
që iu bashkuan organizatës terrori-
ste “ISIS”, tranmseton gazeta KOHA.

Vuçiç: Do të
presim dhe tre
muaj për
Asociacionin
Serbët e Kosovës nuk do ta
formojnë në mënyrë të njëan-
shme asociacionin e komuna-
ve me shumicë serbe. Presi-
denti Aleksandar Vuçic i kërkoi
shtetasve të tij në Kosovë të
presin edhe tre muaj e gjysmë
duke respektuar kështu afatin
e përcaktuar nga Bashkimi Eu-
ropian. Reagimi i kreut të shte-
tit serb vjen pas paralajmëri-
meve të përfaqësuesve të
serbëve se do ta themelonin
në mënyrë të njëanshme aso-
cacionin në 20 prill, nëse qeve-
ria e Kosovës nuk e ndërmerr
këtë veprimin deri në atë datë.
Vuçiç tha se të enjten do të bi-
sedojë me Përfaqësuesen e
Lartë të BE-së, Federica Mo-
gherini duke konfirmuar se
temë kyçe do të jenë raportet
mes Beogradit e Prishtinës. Ai
deklaroi gjithashtu se nga
marrëveshja e Brukselit për
normalizim të raporteve,
vetëm pjesa për formimin e
Asociacionit të komunave ser-
be nuk është realizuar
ende.“Serbët s’do ta formojnë
Asociacionin as nesër, e as pa-
snesër. Kemi pritur pesë vjet,
do të presim edhe këta tre
muaj, që askush të mos i aku-
zojë serbët se po i shkelin
marrëveshjet dhe dakordesi-
met ndërkombëtare”, theksoi
Vuçiqi. “Kanë thënë se për tre
muaj e gjysmë do të dalin me
statutin e Asociacionit. Serbia
do të pres edhe tre muaj e gjy-
smë”, vijoi me tej presidenti
serb, i cili shtoi se nuk priste qe
diçka e tille te ndodhte.

Pas kreut të Komisionit
Parlamentar për çështjet e
Bashkimit Europian në Bu-
destag, Gunther Krichbaum,
frenim entuziazmi për reko-

mandimin e Komisionit Europian
përcjell edhe shtypi gjerman. 

Ballkani Perëndimor nuk mund
të jetë zëvendësim për Turqinë, se-
pse të gjashtë vendet e tij, të marra
së bashku janë vërtet pa ndonjë pe-
shë të madhe.

Sipas Fondit Monetar
Ndërkombëtar, 18 milionë
banorët e këtyre vendeve
arrijnë një prodhim të
brendshëm bruto prej 250

miliardë dollarësh, e kjo është më
pak se në landin e Hesenit.
Ndërkohë 80 milionë turqit, kuj-

ton gazeta arrijnë 8 herë më
shumë. Ajo nënvizon edhe skepti-
cizmin e vendeve të ndryshme ndaj
zgjerimit të mëtejshëm të BE-së.

Të martën presidenti francez,
Emmanuel Macron u shpreh, se
para shtrirjes duhet të vijë njëherë
thellimi. Berlini po ashtu është
kundër datës 2025 dhe sqaron, se
vendimtare konsiderohen hapat e
reformave.

Në Hungari mund të përfyty-
rohet me vështirësi, që të bëhen
pjesë e BE-së, shtetë me shumicë
myslimane si Shqipëria, vazhdon

ajo. “Frankfurter Allgemeine Zei-
tung” nuk mjaftohet vetëm me një
artikull mbi këtë temë, por i kush-
ton kësaj çështjeje edhe një shk-
rim tjetër të titulluar “Aspak nxi-
tim”.

Presidenti francez ka marrë po-
zicion të fortë, theksohet aty dhe
ka të drejtë. Përmbajtja duhet të
vije para shpejtësisë, edhe pse
shumë vetë në Ballkanin Perëndi-
mor këtë do ta ndjenin si refuzim.
Komisioneri Johanes Hahan ishte
një ditë më parë në Shkup ku dorë-
zoi progres raportin.

Ballkani Perëndimor nuk mund të jetë
zëvendësim për Turqinë 

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

Rruga e padefinuar 
e Kosovës drejt BE-së

Qeveria e Kosovës, duke i
lënë anash gjetjet që flasin
për mungesën e reformave
dhe përparimeve në fusha
të ndryshme, e ka
vlerësuar Raportin e fundit
të Progresit si raportin më
pozitiv që kishte
ndonjëherë Kosova. Sipas
analistëve paraqitjet e tilla
të krerëve të institucioneve
të Kosovës në lidhje me
vlerësimet e Komisionit
Evropian, nënkuptojnë
përpjekje për fshehjen e
gjetjeve faktike

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

Shndërrimi i FSK-së në FAK sipas Planit “EBA”
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Administrata amerikane duket
se nuk është aspak e shqetësuar
dhe po nis përgatitjet përpara taki-
mit historik midis Presidentit Do-
nald Trump dhe liderit koreano-
verior Kim Jong Un. Por në
Uashington, pikëpyetjet sa vijnë e
shtohen në lidhje me ‘’heshtjen’’ e
Phenianit.

Kanë kaluar më shumë se
dhjetë ditë që kur ngjarjet kanë
marrë një drejtim të ri prej krizës
që lidhet me ambiciet bërthamore
të Koresë së Veriut. Pas muajsh
përshkallëzimi me SHBA-në, lide-
ri i regjimit të izoluar, Kim Jong Un
është shprehur i gatshëm, sipas të
dërguarve koreano-jugorë të cilët
e kishin takuar, për një takim të
paprecedentë kokë më kokë me
presidentin amerikan për të disku-
tuar lidhur me çarmatimin bërtha-

mor. Donald Trump, gjithashtu i
informuar nga ana e Seulit më 8
mars, pranoi si për çudi të të gjithë-
ve për t’a takuar.

”Presidenti i SHBA-së i rithek-
soi ditën e premte homologut të
tij koreano-jugor, Moon Jae-in qël-
limin për të takuar ‘’kundërshtarin
e tij’’ deri në fund të muajit maj’’,
konfirmoi Shtëpia e Bardhë.

I vetmi problem është se ko-

reano-veriorët po tregohen të he-
shtur për momentin, pasi nuk ka
asnjë prononcim në mediat zyrta-
re për të konfirmuar qëllimet e
tyre. Presidenti amerikan Donald
Trump thotë se nëse bisedimet e
planifikuara me liderin koreano-
verior Kim Jong-un nuk do të jenë
frytdhënëse, do të largohet nga
takimi. Në një konferencë për me-
diat, ai dhe kryeministri japonez

Shinzo Abe thanë se duhet ush-
truar presion maksimal mbi Ko-
renë e Veriut mbi çarmatosjen
nukleare.

Kryeministri Abe ndodhet në
resortin Mar-a-Lago të presidentit
Trump në Florida, për bisedime.

Më herët, Trump konfirmoi se
drejtori i CIA-s, Mike Pompeo, bëri
një udhëtim sekret në Korenë e Ve-
riut për t'u takuar me Kim.

Ai tha se Pompeo krijoi një
"marrëdhënie të mirë" me Kim, të
cilin Presidenti amerikan e quajti
"njeriu i vogël raketë"  vitin e
shkuar, dhe shtoi se takimi shkoi
shumë mirë.

Vizita shënon kontaktin në ni-
velin më të lartë mes Amerikës dhe
Koresë së Veriut që në vitin 2000.
Trump pret të takohet me Kim në
Qershor. Detajet, përfshirë vendin
e takimit, nuk janë vendosur ende.
/ATSH-AFP

Votuesit turq priten të
shkojnë në qendrat e votimit në
qershor, zgjedhjet e parakohsh-
me që do të mbahen në një sfond
të një gjendjeje të jashtëzakon-
shme dhe një rënie të lirisë, si
dhe përfshirjes së saj në luftën e
Sirisë.

Presidenti i Turqisë, Recep
Tayyip Erdogan, zgjedhjet e pa-
rakoheshme i shpalli të mërku-
ren, duke bërë kështu që
zgjedhjet e përgjithshme të
mbahen 18 muaj më herët se sa
është planifikuar. Kjo lëvizje
erdhi, pasi aleati i tij nacionalist,
Devlet Bahceli bëri thirrje për
zgjedhje të parakohshme.

Votimit do të mbahet më 24
qershor që do të shënojë herën e
parë që zgjedhjet parlamentare
dhe presidenciale do të mbahen
nën një sistem të ri, i cili do t’i
japë presidentit të ri rritjen e

kompetencave.
Referendumi kushtetues i

mbajtur në prill të 2017, i dha
dritën e gjelbër që Turqia të bëjë
një transformim nga sistemi par-
lamentar në sistem presidencial.

Erdogan, i cili ka qenë në pu-
shtet për më shumë se 15 vjet, si
kryeministër apo si president, ka
çuar tranzicionin ekonomik të
Turqisë në një treg në zhvillim,
raporton “Al Jazeera”, transmeton
Periskopi.

Në vitin 2001, një vit para se
të bëhej kryeministër, inflacioni i
Turqisë ishte në rritje prej 70 për-
qind. Vitin e fundit, ajo ishte 12
përqind.

Analisti politik dhe ish-kë-
shilltar i Ahmet Davatogllus,
Etyen Mahcupyan tha se “shqetë-
simi ekonomik dhe lufta në Siri”
janë disa nga faktorët që çuan në
Turqinë në zgjedhjet e parakoh-

shme. Një tjetër analist politik,
Taha Akyol tha se frika nga rritja
potenciale e Partisë Iyi ka qenë
një shtysë e vendimit të Erdogan
për ta çuar vendin në zgjedhjet e
parakohshme.

Akyol gjithashtu përmend se
tre partitë opozitare kanë pro-
grame ekstremisht të kundërta
dhe ekzistojnë gjasat minimale
për një aleancë në mes tyre.

Ky është avantazhi që ka par-
tia e Erdogan me partinë MHP
që udhëhiqet nga Devlet Bahce-
li.

Në zgjedhjet e fundit parla-
mentarë të mbajtura në vitin
2015, partia AK e Erdogan kishte
fituar 317 ulëse nga 550 sa ka
gjithsej parlamenti turk, duke si-
guruar 49.5%. Erdogan gjithash-
tu kishte fituar zgjedhjet presi-
denciale në vitin 2014 me 51.79%
që në raundin e parë.

Grupet
kriminale 
dhe terroriste
përfitojnë 
nga “gara e
armatimeve”
Një e ashtuquajtur “garë
armësh” mes grupeve krimi-
nale në Europë mund t’ua
lehtësojë terroristëve siguri-
min e armëve ushtarake të fu-
qishme të zjarrit, paralajmë-
ron një raport i Komisionit
Europian.
Studimi i tij tregon se, penge-
sat afatgjata për të shtënë në
duar armë të tilla janë shem-
bur vitet e fundit për shkak të
internetit, kontrabandës
ndërkufitare të pushkëve gjy-
smëautomatike në BE dhe
riaktivizimit të gjerë të armë-
ve – që ishin bërë të papërdor-
shme, – për t’iu shitur kolek-
sionistëve.
Vitet e fundit, sulmet ekstre-
miste në Francë, Belgjikë, Da-
nimarkë, Suedi e gjetkë kanë
përfshirë që të gjitha armë
zjarri. Në Mbretërinë e Ba-
shkuar, forcat policore dhe
shërbimet e sigurisë kanë arri-
tur të shmangin një sërë kom-
plotesh, ku armë të tilla ishin
gjithashtu të pranishme,
tranmseton tch.
Militantët e Shtetit Islamik
përdorën armë automatike
dhe bomba për të vrarë më
shumë se 130 vetë në Paris
nëntorin e vitit 2015. Armët e
zjarrit nuk munguan as në
mësymjen e një muzeu në
Bruksel, atë të revistës satirike
“Charlie Hebdo” dhe një su-
permarket në kryeqytetin
francez 3 vite më parë, apo
edhe shënjestrimin e disa
ushtarëve jashtë detyrës në
jugperëndim të Francës në vi-
tin 2012.
Raporti nënvizon se, në Paris u
përdorën armë zjarri, kryesi-
sht kallashnikovë dhe pistole-
ta të blera nga burime krimi-
nale brenda Europës. Dy
tendenca shqetësojnë veçanë-
risht kërkuesit: përdorimi i
armëve të zjarrit për krimi-
nelët e nivelit të ulët në disa
shtete anëtare të BE-së, sido-
mos në Europën Perëndimore,
dhe afrimi në rritje i ekstremi-
stëve islamikë me botën e kri-
mit.

Gjermania do 
të presë 10.000
refugjatë
Gjermania do të marrë rreth 10
000 refugjatë nga Afrika e Veriut
dhe Lindja e Mesme si pjesë e një
programi të Bashkimit Europian.
”Qeveria gjermane pranoi këtë
plan në fillim të javës”, deklaroi
sot për gazetën gjermane “Funke
Media Group”, Dhimitris Avramo-
pulos, komisioneri për Punët e
Brendshme të BE-së.
”Ndërkohë që shtetet e tjera anë-
tare të BE-së kanë pranuar të
marrin 40 000 refugjatë, objekti-
vi i programit të rishpërndarjes
është arritur dhe me shumë
mundësi do të tejkalohet”, tha
Avramopulos gjatë një takimi në
Berlin me ministrin gjerman të
Punëve të Brendshme, Horst
Seehofer.
Programi që filloi verën e kaluar
synon të japë një rrugë të
drejtpërdrejtë dhe të sigurt për
në Europë për ata që kanë më
shumë nevojëpër azil.
Deri në vjeshtën e vitit 2019, pri-
tet të paktën 50 000 persona
kryesisht nga Afrika e Veriut të
gjejnë strehim në BE.
BE-ja ka financuar këtë program
me 500 milionë euro. /ATSH-DPA

Uashingtoni përgatitet
për samitin Trump-Kim

Presidenti amerikan
Donald Trump thotë se
nëse bisedimet e
planifikuara me liderin
koreano-verior Kim
Jong-un nuk do të jenë
frytdhënëse, do të
largohet nga takimi

Përse Turqia do të shkojë në
zgjedhje të parakohshme?

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Biblioteka Grigor Përliçev – Ohër  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Qendra për kulturë Beli Mugri – Koçan  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror fakulteti filozofik, 

filologjik ose fakulteti nga sfera e arteve;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror fakulteti filozofik, filologjik 

ose fakulteti nga sfera e arteve; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Qendra për kulturë – Kriva Pallankë  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Muzeu – Gjevgjeli  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror: Fakulteti filozofik – 

grupi histori të artit dhe arkeologji/arkeologji/histori të artit/histori pranë Fakultetit matematiko-natyror – grupi etnologji;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror: Fakulteti filozofik – grupi 

histori të artit dhe arkeologji/arkeologji/histori të artit/histori pranë Fakultetit matematiko-natyror – grupi etnologji; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 
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Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Muzeu – Kumanovë  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose humanistike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Teatri popullor – Manastir  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore, humanistike ose shkencave teknike-teknologjike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore, humanistike ose shkencave teknike-teknologjike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

Në bazë të nenit 30 paragrafi 1 të Ligjit për kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 31/1998, 
49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/2010, 47/2011, 51/2011, 136/2012, 23/2013, 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 
39/2016 dhe 11/2018), Ministria e kulturës publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të drejtorit të Institucionit nacional –  
Enti për mbrojtje të përmendoreve të kulturës dhe Muzeu – Manastir  

 
I 

 Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për kulturë edhe atë:  
1. Shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
2. Në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion penal, ndalesë 

për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror të përcaktuar me statutin e 

institucionit; 
4. Ka minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën e 

kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër;  
5. Ka një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 

vjetër se pesë vjet:  
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë, 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
- BULATS – së paku 60 pikë ose  
- PTIS – së paku niveli B2. 

 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Statutin e institucionit: 
 1. Ka të fituara së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose teknike;  
 

II 
Kandidatët për zgjedhje të drejtorit të institucionit duhet të dorëzojnë edhe Program të tyre për punë dhe për zhvillim të 

institucionit, si strategji për periudhën e ardhshme katër vjeçare (2018-2022), në pajtim me Ligjin për kulturë, si dhe 
dokumentet në vijim (origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri): 

- fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
- dëshmi për së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të mbaruar VII/1 të arsimit sipëror nga sfera e shkencave 

shoqërore ose teknike; 
- dëshmi për minimum pesë vjet stazh pune në sferën e kulturës ose pesë vjet përvojë pune në punë ose projekte në sferën 

e kulturës në bazë të marrëveshjeve të lidhura për vepër; 
- certifikatë të shtetësisë; 
- vërtetim se nuk ka ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
- dëshmi për një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës angleze jo më 

të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
 IELTS – së paku 6 pikë, 
 ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
 FCE (Cambridge English: First) – të dhënë,  
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 PTIS – së paku niveli B2 

III 
Drejtori i cili do të emërohet në periudhën nga dita e futjes në fuqi e Ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për 
Kulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 11/2018) deri më 1 shtator 2018, obligohet të përmbushë 
kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti prej ditës së emërimit të tij dhe të parashtrojë dëshminë 
nga alineja 6 e pjesës së II të shpalljes së publikuar deri te Ministria e kulturës së Republikës së Maqedonisë.  
Drejtorit të cilit nuk do të përmbushë kushtin e njohjes së gjuhës së huaj në afatin e caktuar nga paragrafi 1 i kësaj pjesë dhe 
nuk do të parashtrojë dëshminë e kërkuar deri te Ministria e kulturës i ndërpritet mandati.  

 
IV 

Shpallja zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit.  
Fletëparaqitjet së bashku me Programin dhe dokumentacionin tjetër duhet të dorëzohen në Ministrinë e kulturës përmes 

postës në adresën: rr. “Gjuro Gjakoviq” nr. 61 – Shkup ose në Arkivin e Ministrisë së kulturës, më së voni deri në ora 16,30 
ditën e fundit të shpalljes. 

Materialet e dorëzuara në shpallje nuk kthehen. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk merren parasysh. 
Për rezultatet e shpalljes kandidatët do të informohen me shkrim. 

  MINISTRIA E KULTURËS 

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS 

Shërbimi pedagogjik 

 

Në bazë të nenit 16 paragrafi 1 të Ligjit për tekstet shkollore për arsim fillor dhe të mesëm (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 98/08, 99/09, 83/10, 36/11, 135/11, 46/12, 24/13, 120/13, 29/14, 146/15, 

217/15, 30/16 dhe 21/18), drejtori i Shërbimit pedagogjik, publikon: 

 

SHPALLJE PUBLIKE  
për recensentë të teksteve shkollore 

 

1. Porositës: Ministria e Arsimit dhe Shkencës – Shërbimi pedagogjik, rr. “Sv. 

Kiril i Metodi” nr. 54- Shkup. 

2. Publikohet Shpallje publike për recensentë në lidhje me lëndët: 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për klasën e VI të arsimit fillor nëntëvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për klasën e VII të arsimit fillor nëntëvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për klasën e VIII të arsimit fillor nëntëvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për klasën e IX të arsimit fillor nëntëvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për vitin e I të arsimit të mesëm katërvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për vitin e II të arsimit të mesëm katërvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për vitin e III të arsimit të mesëm katërvjeçar, 

- Gjuhë italiane (gjuhë e dytë e huaj) për vitin e IV të arsimit të mesëm katërvjeçar, 

 

3. Recensentët e paraqitur duhet të përmbushin kushtet në vijim: 

- të jenë mësimdhënës nga fakultetet mësimdhënëse për lëndën mësimore për të cilin dedikohet teksti shkollor dhe 
me së paku 10 vjet përvojë pune në mësim dhe 

- të jenë mësimdhënës nga shkolla fillore gjegjësisht e mesme përkatëse për lëndën mësimore për të cilin 
dedikohet teksti shkollor dhe me së paku 10 vjet përvojë pune në mësim. 

Kandidatët e interesuar së bashku me fletëparaqitjen obligohen të parashtrojnë: 

-    certifikatë ose diplomë për arsimin e mbaruar përkatës në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter (kandidatët 
të cilët kanë mbaruar arsimin jashtë vendit obligohen që të parashtrojnë diplomë të nostrifikuar nga Republika e 
Maqedonisë),  
-    deklaratë se i përmbushin kushtet në pajtim me nenin 11 të Ligjit për tekstet shkollore për arsim fillor dhe të 
mesëm. 
- pasqyrë të të dhënave të regjistruara në evidencën amë të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të 
Maqedonisë  
- vërtetim nga institucioni ku është punësuar. 

Fletëparaqitja mund të merret nga ueb faqja e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës ose të merret në Ministrinë e 
Arsimit dhe Shkencës – Shërbimi pedagogjik, rr. Kiril i Metodi nr. 54, Shkup. 

Fletëparaqitjen e plotësuar në rregull së bashku me tërë dokumentacionin parashtrohen në Ministrinë e Arsimit 
dhe Shkencës – Shërbimi pedagogjik në rr. Kiril i Metodi nr. 54, Shkup. 

Afati përfundimtar për parashtrimin e fletëparaqitjeve është 27.04.2018. 

Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të shqyrtohen.
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 Në bazë të nenit 2 paragrafi 4 alineja 2, nenit 47 paragrafi 2, nenit 48 dhe nenit 49 të Ligjit për shfrytëzimin dhe posedimin e mjeteve në pronësi të shtetit dhe mjeteve në pronësi të komunave (Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 78/2015, 106/2015, 153/2015 dhe 190/2016 dhe 21/2018), Vendim i sjellë nga Këshilli i Komunës së Strumicës i regjistruar nën Nr. 07-498/1 të datës 23.01.2012, të publikuar në Fletën Zyrtare të Komunës së Strumicës nr. 1 nga 
data 24.01.2012, Vendimit për ndryshim të vendimit për furnizim dhe tjetërsim të automjeteve të sjellë nga Këshilli i Komunës së Strumicës të regjistruar nën nr. 07-9681/1 nga data 27.11.2012 të publikuar në Fletën Zyrtare të Komunës së 
Strumicës nr. 26 nga data 28.11.2012, dhe Vendimit të sjellë nga Këshilli i Komunës së Strumicës të regjistruar nën nr. 08-2878/1 nga data 12.04.2018. Komisioni për mjetet e tundshme dhe të patundshme të Komunës së Strumicës publikon  

SHPALLJE nr. 3/18 
Për ankand publik elektronik për shitje të mjeteve të tundshme  

(Publikim i parë) 
1. LËNDË E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK 
  
1. Lëndë e ankandit publik elektronik është shitja e automjeteve pronë e Komunës së Strumicës – TË 
SHKATËRRUARA, të cilat shiten në pajtim me Vendimet e lartpërmendura të Këshillit të Komunës së Strumicës. 

2. TË DHËNAT PËR AUTOMJETET QË JANË LËNDË E SHITJES  

AUTOMJETI NUMËR 1. 
Lloji i automjetit Automjet udhëtimi Garancia bankare 2% e 

shumës së vlerësuar 
Fillimi  

ora 
Marka Volkswagen 339,00 denarë ora 11.00 
Lloji, performanca Vento 
Viti i prodhimit 1993
Numri identifikues i makinës HZPW690125
Numri i regjistrimit SR-9010- AB
Kategoria e makinës Udhëtimi 
Forma dhe qëllimi i karrocerisë Limuzinë 
Numri i dyerve 4
Numri i akseve 2
Numri i ulëseve 5
Lloji/Numri i motorit ABS675921
Fuqia e motorit (kw) 60
Lloji i derivatit Benzinë 
Vëllimi i motorit (cm) 1791
Masa e automjetit 1400
Ngjyra e automjetit Argjend 
Data e regjistrimit të fundit 16.09.2014
Vjetërsia e automjetit deri në datën 
e vlerësimit 21.03.2018

14 vjet e 8 muaj 

Të dhënat e pronarit sipas lejes së 
qarkullimit 

Komuna e Strumicës rr. 
“Sando Masev” nr. 1 
Strumicë 

Çmimi fillestar i automjetit është 16.926,00 denarë. 
Automjeti është me korrozion, i dëmtuar në gjendje jo të rregullt. 

AUTOMJETI NUMËR 2. 
Lloji i automjetit Automjet udhëtimi Garancia bankare 2% e 

shumës së vlerësuar 
Fillimi  

ora 

Marka ZASTAVA 210,00 denarë ora 12.00 
Lloji, performanca LADA SAMARA
Viti i prodhimit 1990 
Numri identifikues i makinës 930 82416
Numri i regjistrimit SR-728-Al
Kategoria e makinës Udhëtimi
Forma dhe qëllimi i karrocerisë Udhëtimi
Numri i dyerve 4
Numri i akseve 2
Numri i ulëseve 5
Lloji/Numri i motorit 837258
Fuqia e motorit (kw) 52
Lloji i derivatit Benzinë
Vëllimi i motorit (cm) 1451
Masa e automjetit 1020
Ngjyra e automjetit E kuqe
Data e regjistrimit të fundit 19.04.2012
Vjetërsia e automjetit deri në 
datën e vlerësimit 21.03.2018

27 vjet e 8 muaj 

Të dhënat e pronarit sipas lejes 
së qarkullimit 

Komuna e Strumicës rr. “Sando 
Masev” nr. 1 Strumicë

Çmimi fillestar i automjetit është 10.455,00 denarë. 
Automjeti është me korrozion, i dëmtuar në gjendje jo të rregullt. 

AUTOMJETI NUMËR 3. 
Lloji i automjetit Automjet udhëtimi Garancia bankare 2% e 

shumës së vlerësuar 
Fillimi  

ora 

Marka Skoda 195,00 denarë ora 13.00 
Lloji, performanca FELICIJA
Viti i prodhimit 1999 
Numri identifikues i 
makinës 

TMVEEA613X0113789

Numri i regjistrimit SR-663-BA
Kategoria e makinës Udhëtimi
Forma dhe qëllimi i 
karrocerisë 

Udhëtimi

Numri i dyerve 4
Numri i akseve 2
Numri i ulëseve 5
Lloji/Numri i motorit 2865635
Fuqia e motorit (kw) 43
Lloji i derivatit Benzinë
Vëllimi i motorit (cm) 1289
Masa e automjetit 920
Ngjyra e automjetit E bardhë
Data e regjistrimit të fundit 05.02.2012 
Vjetërsia e automjetit deri 
në datën e vlerësimit 
21.03.2018

18 vjet e 8 muaj 

Të dhënat e pronarit sipas 
lejes së qarkullimit 

Komuna e Strumicës rr. 
“Sando Masev” nr. 1 

Strumicë

Çmimi fillestar i automjetit është 9.764,00 denarë. 
Automjeti është me korrozion, i dëmtuar në gjendje jo të rregullt. 

AUTOMJETI NUMËR 4. 
Lloji i automjetit Automjet udhëtimi Garancia bankare 2% e 

shumës së vlerësuar 
Fillimi  

ora 
Marka ZASTAVA 151,00 denarë ora 14.00 
Lloji, performanca 101 SKALA
Viti i prodhimit 1985 
Numri identifikues i makinës 882343
Numri i regjistrimit SR-888-AF
Kategoria e makinës Udhëtimi

Forma dhe qëllimi i karrocerisë Udhëtimi
Numri i dyerve 4
Numri i akseve 2
Numri i ulëseve 5
Lloji/Numri i motorit 845041
Fuqia e motorit (kw) 40
Lloji i derivatit Benzinë
Vëllimi i motorit (cm) 1116
Masa e automjetit 835
Ngjyra e automjetit E verdhë
Data e regjistrimit të fundit 17.10.2012 
Vjetërsia e automjetit deri në datën e 
vlerësimit 21.03.2018

32 vjet e 8 muaj 

Çmimi fillestar i automjetit është 7.569,00 denarë. 
Automjeti është me korrozion, i dëmtuar në gjendje jo të rregullt. 

2. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE 
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë të gjitha subjektet e interesuara të vendit dhe të huaja fizike dhe 
juridike që mund të kenë të drejtën e pronësisë së pasurisë së tundshme në territorin e RM, në pajtim me ligjin dhe që 
përmbushin kushtet e dhëna në shpallje.  

3. KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK 
Subjektet e interesuara fizike dhe juridike parashtrojnë fletëparaqitje për pjesëmarrje në ankandin publik, të kompletuara 
me dëshmitë në vijim: 
1. Dëshmi për identitet (emrin e plotë, adresë të saktë, cilat dokumente parashtrohen me fletëparaqitjen, telefoni), 
2. Për subjektet juridike – Dëshmi për regjistrim të subjektit juridik nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, 
3. Autorizim të rregulluar për të autorizuarin që do të përfaqësojë subjektin juridik, 
4. Për subjektet fizike – Letërnjoftim ose dokument udhëtimi, 
5. E-mail adresë të parashtruesit të fletëparaqitjes, përmes së cilës do të bëhet procedura për regjistrim për pjesëmarrje 
në ankandin publik elektronik në të cilën do t’u dërgohet emër përdorues dhe shifër për qasje në internet faqen në të 
cilën do të realizohet ankandi publik elektronik, 
6. Deklaratë me të cilën do të pranojnë kushtet që janë dhënë në shpallje, 
7. Garanci bankare për seriozitet në shumë prej 2% të shumës së vlerësuar të mjetit të patundshëm, për pjesëmarrje në 
ankandin publik. Krahas garancisë bankare në formë elektronike për seriozitet duhet në origjinal të formë me shkrim të 
parashtrohet deri te Komisioni për posedim të mjeteve të patundshme dhe të tundshme të Komunës së Strumicës në 
ditën kur do të parashtrohet dokumentacioni i kompletuar. 

4. ÇMIMI FILLESTAR 
Çmimi fillestar i mjetit të tundshëm është shuma e vlerësuar e së njëjtës në pasqyrën tabelore për secilin automjet. 
Çmimi për shitje të mjeteve të tundshme është përcaktuar në pajtim me Raportin për vlerësim të mjeteve transportuese 
të Shoqatës për vlerësim PROCENITEL – NS SHPK Strumicë me NVPS 6875114. 

5. GARANCIA BANKARE 
Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik për mjetet e tundshme lëndë e 
shitjes është 2% e shumës së vlerësuar të pronës së tundshme dhe shuma është përcaktuar në pasqyrën tabelore të dhënë 
në këtë shpallje. 
Garancia bankare për seriozitet të ofertës i kthehet parashtruesit të fletëparaqitjes në afat prej 15 ditëve nga dita e 
mbajtjes së ankandit publik, ndërsa garancia bankare e ofertuesit më të volitshëm i kthehet në afat prej 15 ditëve nga dita 
e pagesës së shumës së përgjithshme të arritur në ankandin publik.  
Shpallja zgjatë 14 ditë kalendarike duke filluar nga 20.04.2018 (e premte) deri më 03.05.2018 (e enjte). 
 Afati fillon të rrjedhë nga dita e publikimit të shpalljes. 
Fletëparaqitjet parashtrohen më së voni deri më 03.05.2018 (e enjte). 
Ankandi publik elektronik do të fillojë më datë 07.05.2018 (e hënë) me fillim në ora 11:00 dhe do të realizohet në 
afatet kohore të dhëna në tabelë. 

6. PROCEDURA 
Procedura për ankand publik elektronik realizohet nga Komisioni për prona të patundshme dhe të tundshme të formuara 
nga Kryetari i Komunës së Strumicës. 
Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankandin publik parashtrohet në formë elektronike dhe duhet të përmbajë të 
gjitha të dhënat dhe dëshmitë që janë përcaktuar në shpallje për ankand publik elektronik.  
Ankandi publik do të mbahet në mënyrë elektronike në internet faqen në vijim: www.e-stvari.mk. 
Komisioni informon aplikuesit për plotësinë e aplikimeve të tyre në mënyrë elektronike brenda tri ditëve nga paraqitja e 
aplikimit dhe aplikantët të cilët kanë të plotë dokumentacionin e paraqitur u dërgon emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin 
për pjesëmarrje në ankand publik, ndërsa aplikantët të cilët nuk kanë paraqitur dokumentacioni i plotë u dërgon njoftim 
që ata nuk do të marrin pjesë në ankandin publik elektronik. 
Në ditën e ankandit publik elektronik, pjesëmarrësit hyjnë në faqen e internetit me emrin e përdoruesit dhe shifrën që 
kanë marrë nga Komisioni. 
Ankandi publik elektronik fillon me publikimin e çmimit të përgjithshëm fillestar dhe realizohet përmes licitacionit nga 
ana e pjesëmarrësve. 
Nëse në pesë minutat e para nuk pranohet oferta, gjegjësisht nuk është dhënë ofertë më e lartë nga pjesëmarrësi në 
ankandin publik, vlera e qirasë së pronës së patundshme ulet për 2% pas çka pjesëmarrësit sërish kanë mundësi të 
pranojnë, gjegjësisht ta rrisin çmimin pa patur pastaj mundësi të kufizohet hapi minimal i rritjes. 
 Nëse me kalimin e 2 minutave të fundit të 5 minutave të dyta nga ana e pjesëmarrësve është dhënë ofertë, afati 
përfundimtar për përfundim të ankandit publik vazhdon edhe për 2 minuta edhe atë pakufi derisa në intervalin kohor 
prej 2 minutave ka ofertë të re, ndërsa do të përfundojë kur për periudhën prej 2 minutave të ardhshme nuk jepet ofertë e 
re. Nëse në kohëzgjatje pre pesë minutave sërish nuk ka ofertë, vlera e pronës së patundshme sërish ulet për 2% nga 
shuma fillestare e vlerësuar.  
Ulja e vlerës së mjeteve të tundshme qirasë gjatë ankandit nëse bëhet fjalë për shpallje për herë të parë mund të 
jetë më së shumti 30% nga shuma e vlerësuar pavarësisht se sa ofertues janë paraqitur në ankandin publik. 
Ulja e vlerës së mjeteve të tundshme gjatë ankandit nëse bëhet fjalë për shpallje për herë të dytë mund të jetë më së 
shumti deri në 30% nga shuma e vlerësuar nëse në ankandin publik është paraqitur vetëm një ofertues i interesuar, 
ndërsa nëse janë paraqitur dy ose më shumë të interesuar, ulja e vlerës mund të arrijë edhe deri në 50% të shumës së 
vlerësuar. 
 Pjesëmarrësi i cili në ankandin publik ka ofruar çmimin më të lartë, merr statusin e ofertuesit më të volitshëm. 
Pas përfundimit të ankandit publik, Komisioni përpilon procesverbal për ankandin e realizuar publik, i cili u dorëzohet 
të gjithë pjesëmarrësve në ankandin publik. 
Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të njoftimit me shkrim për zgjedhjen obligohet që të 
paguajë mjetet në llogarinë: 
Emri dhe selia e pranuesit: Buxheti i Komunës së Strumicës 
Llogaria pagesore 840-166-06553 
shifra e të hyrave 723914  programi 00,  
në pajtim me çmimin e arritur përfundimtar të shitjes, ndërsa nëse nuk i paguan brenda këtij afati, nuk do të lidhet 
marrëveshje, garancia bankare do të aktivizohet, ndërsa ofertuesi në afat prej 1 viti nuk do të mund të merr pjesë në çdo 
ankand publik elektronik për pronat në fjalë.   
Me ofertuesin më të volitshëm në afat prej 15 ditëve të punës pas pagesës së realizuar lidhet marrëveshje, me shkrim, e 
cila në afat prej 30 ditëve dorëzohet në noter për kryerje të transferimit të pronësisë, gjatë së cilës shpenzimet noteriale 
bien në barrë të blerësit.  
Pjesëmarrësit kanë të drejtë për apel vetëm në lidhje me procedurën e ankandit publik në afat prej 3 ditëve nga mbajtja e 
ankandit publik elektronik deri te Komisioni i cili vendosë në lidhje me apelin përmes Vendimit në afat prej 5 ditëve pas 
pranimit të ankesës. 
Kundër Vendimit të Komisioni mund të parashtrohet ankesë deri te Komisioni shtetëror për vendosje në procedurë 
administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë. 
Kjo shpallje do të publikohet në ueb faqen e Komunës së Strumicës. 
Informacione të detajuara në lidhje me shpalljen mund të merren tek anëtarët e Komisionit në numrat e telefonit 075 227 
844 dhe tel. 076 483 127 dhe automjetet lëndë e shitjes mund të shihen çdo ditë pune prej ora 12.00 deri në ora 15.00 me 
lajmërim paraprak tek Komisioni për pronë të patundshme dhe të tundshme pranë Komunës së Strumicës.  
Nr. 03-3091/1 
19.04.2018                                                                                               

Komisioni për pronë  
të patundshme dhe të tundshme  

të Komunës së Strumicës
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Igli Tare është shqiptari më i
suksesshëm i Italisë! Drejtor
Sportiv i Lacios dhe më i mirë i
Serisë A në vitin e fundit, biondi
shtatlartë nga Tirana ka lënë
gjurmët e tij në futbollin e Romës
dhe vendit të Apenineve.

Një karrierë, ajo e tija, e ndër-
tuar pa filtër, duke rrëzuar jo pak
barriera dhe duke u ngjitur aty
ku çdo italian do të lakmonte,
nëpërmjet një pune të përditsh-
me, ku bashkëjeton me presio-
nin por dhe dinamikën e një jete
sportive si ajo që të ofron një prej
kampioneve më të fortë në botë.

Në një intervistë ekskluzive
për Jona Spahiun, Igli Tare zbulon
gjithçka rreth tij, pa filtër,që nga
afrimi te klubi i Lacios, jeta e tij në
qytetin e përjetshëm apo dhe
afrimi i shqiptarëve në skuadrën
bardhëkaltër, me zgjedhjet e tij
që pavarësisht kombësisë, apo
thirrjes së zemrës kanë qenë
gjithmonë të bazuara mbi argu-
mente të ftohtë sportiv.

“Shumë herë jam pa-

ragjykuar edhe për faktin se kam
sjellë shqiptarë në ekip. I pari që
kam sjellë, ka qenë Strakosha në
ekipet e moshave, pastaj Cana,
Berisha dhe disa djem që janë
me ekipet e moshave. U kam
dhënë mundësinë thjesht sepse
nuk ke kam bërë kurrë diferencën
ndërmjet shqiptarit apo një bra-
ziliani për shembull. Kam pasur
gjithmonë dëshirë për t’i dhënë
mundësi një futbollisti me
origjinë shqiptare, sepse e kam
ditur gjithmonë se sa e vështirë
është për t’u afirmuar në futbol-
lin e niveleve të larta dhe në klu-

be të mëdha, kështu që ato pak
zgjedhje që unë kam bërë, besoj
që më kanë dhënë konfirmimin,
pasi jo vetëm që kanë nderuar fa-
nellën e Lazios, por kanë tran-
smetuar imazhin më të bukur të
karakterit të shqiptarëve”, dekla-
roi Tare.

Si një prej figurave kryesore
në sportin shqiptar, dhe biri i një
familje sportistësh, Tare nuk e
fsheh të dëshirën që në të ardh-
men të kontribuojë dhe për ven-
din e tij.

“Një nga ëndrrat e mia është
që një ditë të kthehem në Sh-

qipëri dhe të kontribuoj për fut-
bollin e vendit tim. Por e thëna
me të bërën janë dy gjëra shumë
larg njëra-tjetrës. Për t’u kthyer
duhet të jenë edhe shumë kush-
te të përshtatshme, pasi Shqipë-
ria është ende larg nga ku mund
të jetë. Nëse do të kthehesha një
ditë, do të vë në rrezik gjithçka
që kam realizuar këtu, por do të
më pëlqente shumë ta realizoja si
sfidë”, u shpreh ai.

Një rrëfim i thjeshtë dhe i sin-
qertë i Igli Tares, që vjen i plotë
këtë të enjte në orën 20:30, në ‘Pa
Filtër’, në kanalin T në Digitalb.

Është njeriu i momentit në fut-
bollin shqiptar, Kristali i Kategorisë
Superiore. Me transferimin e tij
drejt Anderlechtit Abazaj është pa
diskutim lajmi i ditës, pasi një tran-
sferim i tillë i mungonte futbollit
shqiptar. Në verë numri 7 i Luftëta-
rit do të festojë 22-vjetorin e lindjes
në tokën belge në fazën përgatitore
me klubin më të rëndësishëm, An-
derlechtin. Një realitet tjetër të cilin
vetë Kristali ende nuk beson se po e
përjeton. Është diçka tjetër. Në fil-
lim nuk më besohej se ku po shkoja.
Kur bëra vizitat mjekësore e kupto-
va ku isha. Është një Real Madrid i
dytë. Një kapërcim i tillë në karrierë
është arritje e madhe, pasi bëhet
fjalë për një skuadër me emër në

Europë, që ka fituar dy Kupa të Ku-
pave, një Kupë Uefa dhe një Su-
perkupë Europe. Megjithatë Ander-
lechti nuk është një pikëmbërritje
për Abazajn, i cili është rritur duke
shijuar Kakanë te Milani dhe Cri-
stiano Ronaldon te Reali i Madridit.
Të ëndërrosh është falas. Është një
pikënisje, pasi do të jetë një trampo-
linë për të shkuar më tej. Jam tifoz i
Milanit dhe i Realit të Madridit dhe
në këto momente shoh që ndoshta
mund të arrij te Milani. Ëndrra më e
madhe për Abazajn janë ngjyrat
kuqezi, por ato të kombëtares, një
ëndërr që duket shumë pranë reali-
zimit. Ëndrra ime ka qenë Kombë-
tarja, jam grumbulluar, por kur të
debutoj do të them që ëndrra është

bërë realitet. Në jetë asgjë nuk të
dhurohet dhe mbi të gjitha kjo vlen
në futboll. Për të arritur në majë
duhet shumë punë, kjo është rece-
ta e Kristalit për të rinjtë që synojnë

të ecin sa më lart në karrierë. Kë-
shilla ime është të punojnë sa më
shumë. Do t’u thonë një herë, dy
herë që nuk bëjnë, por me besim
mund të arrijnë gjithçka. Disa traj-

nerë nuk më kanë vlerësuar, por kjo
më bëri më të fortë. Kam vuajtur
për të arritur deri këtu, nuk e kam
patur rrugën të shtruar. Urimet për
këtë transferim kanë qenë të shum-
ta, por Sbazaj veçon njërin prej tyre.
Urimi i Liçajt ishte më i veçanti, –
“ia hodhe fukarallëkut”, –  më tha. Si
gjithmonë, Liçaj me komentet e tij
pikante.

Anderlechti i përket të ardhmes,
ndërsa e tashmja është Luftëtari,
skuadër që lufton për të arritur Eu-
ropën. Abazaj ulet me këmbë në
tokë duke u përqendruar për një
mbyllje sa më të mirë të sezonit.
Këto 7 ndeshje janë finale, jam i për-
qendruar për të arritur Europën me
Luftëtarin.

Mediat e
masakrojnë, trajneri
mbron Sadikun
Eksperienca e Armando Sadikut te Le-
vante nuk po shkon ashtu siç priste sul-
muesi shqiptar. Futbollisti vazhdon të
jetë në kërkim të golit, për të ndihmuar
skuadrën e tij të sigurojë matematiki-
sht mbijetesën dhe për t’u mbyllur gojën
kritikëve të cilët janë treguar të pamë-
shirshëm ndaj tij në Spanjë. Mungesa e
golit duket se ka ndikuar shumë edhe
psikologjikisht te lojtari, aq sa në stër-
vitjet e fundit, është parë shpesh traj-
neri Pako Lopez të ndalej veçmas me të
duke diskutuar. Vetë tekniku ka treguar
dje se ka besim të plotë te aftësitë e sul-
muesit shqiptar, pasi nuk vë në dyshim
cilësitë që ka, ndërsa është i bindur se
shumë shpejt do të dijë t’i tregojë edhe
në fushë duke u bërë vendimtar për eki-
pin. “Nuk jam i shqetësuar për Sadikun,
por i flas ashtu si shumë lojtarëve të
tjerë. I kam thënë se ka një gjendje fizikë
të jashtëzakonshme, një finalizim me
të dy këmbët që është i pabesueshëm. Ai
është një djalosh që punon shumë, por
i duhet të përmirësojë gjëra të tjera që
nevojiten në aspektin kolektiv dhe kur t’i
përmirësojë ato…
Djali po përpiqet por gjëra këtu rrokul-
lisen më shpejtësi. Këtu gjërat i përje-
tojmë ditë pas dite. Por e përsëris se
është një djalë i ri me shumë dëshirë
për të mësuar. Pastaj kjo është çështje
përgjegjësie dhe që të kuptosh në çdo
moment se cila është gjëja më e mirë
për skuadrën”, theksoi trajneri i skua-
drës spanjolle duke bërë të qartë se kish-
te besim të plotë të Sadiku.
Futbollisti 26-vjeçar ka luajtur 5 ndeshje,
për një total prej 210 minutash me fanel-
lën e Levantes që nga janari, kur iu ba-
shkua kësaj skuadre në La Liga. 

Asgjë nuk vjen falas, pas Anderlechtit dua Milanin
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Shkëndija e Tetovës “pushton” sta-
diumin “Filipi i Dytë” në Shkup, ku fi-
toi 2-3 me Vardarin, duke e kthyer
thjesht në formalitet fitimin e titullin
kampion. Kuqezinjve u duhet vetëm
një pikë, nga 24 të mundshme në 8
javët e ardhshme për ta siguruar ma-
tematikisht trofeun më të rëndësi-
shëm në futbollin vendor, çka do të
thotë se suksesi është i garantuar.

Ndaj rivalit më të fortë në kam-
pionatin e Maqedonisë spikati Ibrahi-
mi me një dygolësh, ndërsa finalizimi
që siguroi fitoren e tetovarëve u shë-
nua nga Musliu, duke i bërë të paflev-
shëm dy golat e Varadrit me autorë
Kolevskin dhe Blazevskin. Kuqezinjtë
pritet ta shndërrojnë në festë takimin
me Shkupin javën e ardhshme pikëri-
sht në shtëpi para tifozëve tetovare.

Titulli Kampion për Shkendijën vetëm një pike larg

Shqiptarët që kam zgjedhur, 
kanë nderuar fanellen e Lazios

“Shumë herë jam paragjykuar edhe për faktin se
kam sjellë shqiptarë në ekip. I pari që kam sjellë, ka
qenë Strakosha në ekipet e moshave, pastaj Cana,
Berisha dhe disa djem që janë me ekipet e moshave”.
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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

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

KOMUNA E DELLÇEVËS 
Nr. 08-700/2 
19/04/2018  
          DELLÇEVË  
 
 Në bazë të nenit 23 të Ligjit për ndërmarrje publike (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 
38/96, 6/02, 40/03, /49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16) ndërsa në pajtim 
me Vendimin për publikim të Konkursit Publik për zgjedhje të drejtorit të Ndërmarrjes Publike për Veprimtari 
Komunale “Bregallnica” Dellçevë, Kryetari i komunës së Dellçevës më datë 19.04.2018 publikon   
 

KONKURS PUBLIK  
Për zgjedhje të drejtorit të Ndërmarrjes Publike për Veprimtari Komunale “Bregallnica” Dellçevë  

 
Drejtori zgjidhet për mandat prej katër (4) vjet.  

Kandidatët e interesuar duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligj si dhe kushtet 
e posaçme të parapara në aktin e Ndërmarrjes Publike për Veprimtari Komunale “Bregallnica” Dellçevë edhe atë:  
Kushtet e përgjithshme  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase; 
- Të jetë i moshës madhore; 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës;  
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës;  
Kushtet e posaçme  
- Të ketë minimum pesë vjet përvojë pune;  
- Të ketë të arritura së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të arsimit; 
Kompetencat e përgjithshme të punës  
-zgjidhje të problemeve dhe vendimmarrje për punët nën kompetencat e tij; 
-komunikim;  
-aftësi menaxhimi; 
-udhëheqje; 
Kompetencat e posaçme të punës  
- Të posedojë një prej certifikatave të njohura ndërkombëtare ose certifikatave për njohje të gjuhës aktive të gjuhës 
angleze jo më të vjetër se pesë vjet edhe atë: (TOEFL IBT) së paku 74 pikë, (IELTS) së paku 6 pikë, ILEC 
(Cambridge English: Legal) së paku niveli ( 2), FCE (Cambridge English: First) të dhënë BULATS së paku 60 pikë;  
-njohje të punës me programe kompjuterike dhe punë në zyrë; 
- të ketë të dhënë test psikologjik dhe test për integritet;  
Orari i kohës së punës  
-Ditët e punës e hënë-e premte;  
-Orët e punës në javë - 40 orë;  
-Orari i punës prej ora 07.00 - 15.00;  
 Afati për paraqitje të kandidatëve të interesuar është tetë (8) ditë pune duke konsideruar nga dita e 
publikimit të Konkursit Publik në gazetat ditore (Nova Makedonija, Slloboden Peçat dhe Koha) dhe në ueb faqen e 
Komunës së Dellçevës www.delcevo.gov.mk,  tabelën e komunës dhe tabelën e shpalljeve të NPVK 
“Bregallnica” Dellçevë;  
 Kandidatët e interesuar krahas Fletëparaqitjes duhet të parashtrojnë:  
-Biografi e shkurtë – CV;  
-Letër motivimi;  
-Certifikatë të shtetësisë;  
-Diplomë ose certifikatë për përgatitje të mbaruar profesionale;  
- Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës të dhënë nga institucioni 
përkatës shëndetësor; 
-Vërtetim nga organi kompetent se nuk i është shqiptuar masë ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës;  
-Dëshmi për përmbushje të kushteve për njohje të gjuhës angleze;  
-Dëshmi për njohje të punës me kompjuterë dhe punë në zyrë; 
-Dëshmi për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet;  
-Plan dhe program për punë në Institucion shtetëror në katër (4) vitet e ardhshme gjegjësisht prej vitit 2018-2022;   
-Deklaratë për mbrojtje të të dhënave personale;  
*Dëshmitë parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 
**Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të shqyrtohen. 

 Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin parashtrohen në zarf të mbyllur në adresën:  
KOMUNA E DELLÇEVËS, rr. Svetozar Markoviq nr. 1, Dellçevë me shenjë Konkurs publik për Drejtor të 
NPVK “Bregallnica” Dellçevë përmes postës ose në arkivin e Komunës së Dellçevës, çdo ditë pune prej ora 
08:00 deri në ora 16:00. 

       KOMUNA E DELLÇEVËS  
    Kryetari i Komunës  

                  Goran Trajkovski  

Agjencia për të rinj dhe sport          Republika e Maqedonisë 

Këshilli për ndarje të çmimit shtetëror “8 shtatori”, në bazë të nenit 24 të Rregullores për punë të  
Këshillit për ndarje të çmimit “8 shtatori” nr. 08 721/1 të datës 20.03.2013, shpall 

KONKURS 
Për ndarje të çmimit shtetëror “8 shtatori” në vitin 2018 

Me çmimin shtetëror “8 shtatori” u ndahet mirënjohje sportistëve, trajnerëve dhe punëtorëve të sportit për arritjet në 
fushën e sportit. 

Gjatë një viti mund të ndahen më së shumti deri në pesë çmime, nga të cilat një çmim është për vepër jetësore për 
kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sportit, afirmim dhe promovim të Republikës së Maqedonisë në planin 
ndërkombëtar. 

Me çmimin “8 shtatori” për vepër jetësore për kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sportit, afirmim dhe 
promovim të Republikës së Maqedonisë në planin ndërkombëtar u jepet mirënjohje trajnerëve (selektorëve dhe 
trajnerëve) dhe punëtorëve të sportit për shkak të promovimit të Republikës së Maqedonisë në botë me rezultate të larta 
të arritura sportive në sportin ndërkombëtar me të cilat jepet kontribut i jashtëzakonshëm për zhvillim të sportit në 
Republikën e Maqedonisë. 

Iniciativa për ndarje të: 

- Çmimi “8 shtatori” për vepër jetësore për kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sportit, afirmim dhe 
promovim të Republikës së Maqedonisë në plan ndërkombëtar, e ndan federata amë kombëtare e sportit, e mbështetur 
prej së paku dhjetë federata nacionale të sportit. Një federatë nacionale e sportit mund të japë mbështetje vetëm tre
kandidatëve për Çmimin vepër jetësore për kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sportit, afirmimin dhe promovimin e
Republikës së Maqedonisë në planin ndërkombëtar. Kandidatët gjatë dorëzimit të iniciativave duhet të dorëzojnë dokument
me çka do të vërtetohet mbështetja e sjellë dhe e verifikuar në mbledhjen e këshillit drejtues nga federata përkatëse nacionale
e sportit. 

- Për katër çmimet “8 shtatori” me të cilat u jepet mirënjohje trajnerëve, sportistëve dhe punëtorëve të sportit për 
arritjet në fushën e sportit iniciativë mund të dorëzojnë individë, klube të sportit, federata kombëtare të sportit dhe 
organizata të tjetra që kanë veprimtari të sportit.  

Shuma në të holla e çmimit shtetëror “8 shtatori” është dhjetë (10) rroga mesatare mujore në Republikën e 
Maqedonisë të paguara gjatë tre muajve të fundit të vitit aktual. 

Të shpërblyerit për vepër jetësore për kontribut të jashtëzakonshëm në zhvillimin e sportit, afirmimit dhe promovimit 
të Republikës së Maqedonisë në planin ndërkombëtar i jepet plaketë, diplomë dhe shumë në të holla.  

Shuma në të holla e çmimit “8 shtatori” për vepër jetësore është pagesë e përjetshme mujore të një rroge mesatare të 
paguar gjatë tre muajve të fundit të vitit aktual. 

Shtruesit e iniciativës për ndarje të çmimit shtetëror duhet që në detaje të arsyetojnë iniciativën. Në tekst duhet të 
ndahen edhe: të dhënat biografike, adresa e banimit, të dhëna për rezultatet e arritura nga fusha ku është arritur dhe të 
dhëna të tjera të dokumentuara dhe argumente për të cilat llogaritet se do të kontribuojnë në vlerësim. 

Shtruesi i iniciativës duhet të japë emrin dhe mbiemrin e tij të plotë, titullin, firmën, adresën dhe telefonin. Iniciativa 
(në formë të kompletuar, duke përfshirë shtojcat) të dorëzohen në 20 kopje.  

Konkursi zgjatë prej 20 prill deri më 21 maj 2018  
Iniciativa duhet të dorëzohet në adresën në vijim: 

Agjencia për të ri dhe sport – Këshilli për ndarje të çmimit shtetëror “8 shtatori”, rr. “Makedonija” nr. 38, Pallati “Panko 
Brashnarov”  – Shkup, Republika e Maqedonisë.  

Iniciativat e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit të caktuar për pranim sipas Konkursit nuk do të merren 
parasysh.  

     KRYETAR I KËSHILLIT 
            Gjorgje Vojnoviq  

 

Shpallje publike
Për punësim të nevojave të

NPK “Higjiena komunale” – Makedonski Brod

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/2014,
199/2014) dhe nenit 27 të Statutit të NPK “Higjiena komunale” – Manedonski Brod, u. d drejtori publikon
shpalljen publike në vijim për punësim për kohë të caktuar deri në një vit:

1. Emri i vendit të punës – Këshilltar për menaxhim me resurset njerëzore dhe punë administrative
financiare – (1) realizues

Kandidati duhet të përmbushë kushtet në vijim:
Kushtet e përgjithshme:

 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 Të jetë i moshës së rritur,
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës
 Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të

profesionit, veprimtarisë ose detyrës
Lloji i arsimit: Përgatitje sipërore profesionale shkalla (V II 1) ose së paku 240 kredi të arritura sipas SETK –
Fakulteti juridik ose Fakulteti ekonomik
Përvoja e punës: së paku 3 vjet në profesion
Pagesa 16.800, denarë
Orë të punët në javë: 40; Orari i punës prej ora 07 deri në ora 15; Ditët e punës prej ditës së hënë deri ditën e
premte;
Kushtet e posaçme:

 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 Përvojë pune, edhe atë

o Për nivelin V1 së paku tre vjet përvojë pune në profesion,
 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve të përdorura më së shpeshti të Bashkimit Evropian (angleze,

frënge dhe gjermane).
afati për paraqitje 5 ditë duke konsideruar nga dita e ardhshme e ditës së publikimit të shpalljes.
zgjedhja të realizohet në afat prej 8 (tetë) ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes.
lutja me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në arkivin e NPK “Higjiena komunale” – Makedonski Brod,
në rr. “Partizanska” nr. 10, Makedonski Brod. Telefoni për kontakt: 045/274 755.
shpallja do të publikohet në faqen e Agjencisë për punësim dhe në dy gazeta ditore.

NPK “Higjiena komunale” – Makedonski Brod
Drejtor

Goran Trajanovski

REPUBLUIKA E MAQEDONISË
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup

Fakulteti për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike

Në bazë të nenit 131 dhe nenit 135, paragrafi 1 të Ligjit për arsim sipëror dhe nenit 34 të Rregullores për kriteret dhe
procedurën për zgjedhje në titujt mësimor shkencor, mësimor profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë doktorantë të
Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup, Dekani i Fakultetit për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike në Shkup
publikon:

KONKURS
Për zgjedhje në titujt

1. Zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor shkencor në të gjitha sferat mësimore shkencore të fushës mësimore
shkencore informatikë dhe fushës mësimore shkencore teknika kompjuterike dhe informatikë

2. Zgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor shkencor në të gjitha sferat mësimore shkencore të fushës mësimore
shkencore informatikë dhe fushës mësimore shkencore teknika kompjuterike dhe informatikë

Kushtet: Krahas kushteve të përgjithshme kandidatët duhet ti plotësojë edhe kushtet e posaçme të parapara me Ligjin për arsim
sipëror dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor shkencor, mësimor profesional dhe
bashkëpunues dhe asistentë dhe doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup.
Orari i punës do të përcaktohet në pajtim me orarin e orëve.
Pagesa për pozitën 1 lëvizë prej 28.000,00 deri më 44.000,00 denarë.
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: fletëparaqitje sipas konkursit në të cilën do të qëndrojë se për cilën
pozitë paraqiten, dokument për arsimin e mbaruar përkatës, (diplomat e huaja të jenë të nostrifikuara dhe të plotësuara me
ekuivalencë të notave), biografi të shkurtë, certifikatë të shtetësisë, listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale (nga
një kopje të punimeve);
Zgjedhja do të realizohet në afatin e paraparë në nenin 131 nga Ligji për arsim sipëror ( deri në 6 muaj nga publikimi i konkursit)
Dokumentet të dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter – fletëparaqitjet të cilat nuk janë të plotësuara nuk do të
merren parasysh gjatë shqyrtimit.
Fletëparaqitjet të dorëzohen më së voni 8 ditë nga dita e publikimit të konkursit në Dekanatin e Fakultetit për shkenca informatike
dhe inxhinieri kompjuterike, rr. Rugjer Boshkoviq 16, Shkup.

Fakultetit për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike

Në bazë të nenit 17,paragrafi 1 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve të fëmijëve
dhe aktiviteteve tjera të lira të nxënësve nga shkolla fillore nr. 10 404/1 nga data 01.11.2010,Sh.F.k.
,,Ismail Qemali,, nga Gostivari publikon:

SHPALLJE PUBLIKE
Kërkesë për grumbullimin e ofertave për realizimin e ekskursioneve të nxënësve dhe aktiviteteve

tjera të lira për vitin shkollor 2017/2018
Sh.f ,,Ismail Qemali,,Gostivar në pajtim me programin për ekskursione organizon:
Ekskursion njëditor me nxënës nga klasa e II IX të
Kërkesa për grumbullimin e ofertave me programin e realizimit të ekskursioneve mund të merren nga
arkivi i shkollës.
Afati i fundit për dorëzimin e ofertave është më 30.04.2018.
Informata më detale mund të merren në telefon 042 215 115.
Shpallja do të zgjasë pesë ditë nga dita e publikimit.

Gostivar,më 18.04.2018 Sh.f.k,,Ismail Qemali,,Gostivar

 

                             INSTITUCIONI PUBLIK PARKU NACIONAL PELISTER MANASTIR 

Nr. 04-74/1 
 19.04.2018 

Në bazë të nenit 23 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (teksti i pastruar) (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167 
nga 2015), dhe në bazë të lajmërimit nga Ministria e financave të RM nr. 18-3867/2 nga 13.04.2018, Institucioni 
Publik Parku nacional Pelister – Manastir publikon  

SHPALLJE 
Për pranim të 15 (pesëmbëdhjetë) punëtorëve sezonal. 
Kandidatët në lidhje me shpalljen duhet të jenë psikofizikisht të shëndoshë dhe të kenë përvojë pune në pyll 

(punëtorë të pyjeve). 
Orari i punës është prej ora 07 deri në ora 13, dhe neto pagesa është 12.000,00 denarë. 
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
Zgjedhja do të bëhet në kuadër të afatit ligjor. 

Lutjet të parashtrohen në adresën në vijim: 
Institucioni Publik Parku nacional Pelister – Manastir, rr. “Vienska”nr. 14, Manastir. 

        Drejtor 
                                                          Amet Axhiu 
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Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 9 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare  e RM nr. 
5/02), dhe nenit 19-a, paragrafi 1 të Ligjit për ndërmarrjet publike (Gazeta zyrtare  e RM nr. 
38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 
41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015, 39/2016 dhe 64/2018), Kryetari i Komunës së Gostivarit 
publikon: 

KONKURS PUBLIK nr. 02/2018 
për zgjedhjen e drejtorit të Ndërmarrjes publike “Komunalec” - Gostivar 

 
Në pajtim me nenin 23 paragrafi 4 të Ligjit për ndërmarrjet publike,  për drejtor  të 
ndërmarrjes publike mundet të emërohet, kandidati i zgjedhur përmes konkursit publik,  që i 
plotëson kushtet si në vijim: 
- është shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore, 
- ka së paku 240 kredi të fituara sipas S ose shkallë të kryer arsimore VII/1; 
- në momentin e emërimit  me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, nuk i është shqiptuar dënim ose 
sankcion kundërvajtës ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- ka minimum pesë vite përvojë pune, 
- posedon një nga certifikatat ose vërtetimet e njohura ndërkombëtarisht   për njohje aktive të 
gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet edhe atë: TOEFL iBT – sëpaku 74 pikë, IELTS – 
sëpaku 6 pikë, ILEC Cambridge English: Legal – së paku niveli B2, FCE Cambridge English: 
First – të dhënë, BULATS – sëpaku 60 pikë ose PTIS -   sëpaku niveli B2. 
 
Kanidatët e interesuar duhet të dorëzojnë: 
Fletëparaqitje (formati i lirë) e cila duhet të përmbajë: emrin dhe mbiemrin e kandidatit, 
emërtimin e dokumenteve të dorëzuara dhe në shtojcë të fletëparaqitjes duhet të dorëzohet 
dokumentacioni i nevojshëm si në vijim: 
 - Biografi e shkurtër (C/V- curriculum vitae) me të dhëna për kontakt (adresa e vendbanimit ose 
e qëndrimit, telefon,  e-mail), 
- Certifikatë për nënshtetësi (origjinal ose kopje e vërtetuar në noter, jo më e vjetër se gjashtë muaj), 
- Diplomë për arsimimin e kryer, (origjinal ose kopje e vërtetuar në noter), 
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, për  ndalesë të 
ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, jo më të 
vjetër se gjashtë muaj), 
- Dëshmi për përvojën e punës, (pasqyrë ose historiat nga Fondi për sigurim pensional dhe invalidor 
ose Qendra për punësim dhe dëshmi të tjera për përvojën e punës),  
-Certifikatë mjekësore për aftësi të përgjithshme shëndetësore, jo më të vjetër se gjashtë muaj, 
dorëzon vetëm kandidati i zgjedhur për drejtor, menjëherë pas zgjedhjes, 
-Kandidati i zgjedhur për drejtor, është i obliguar që ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës 
angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij, 
Dokumentet e nevojshme kandidatët duhet t`i dorëzojnë në afat prej 5 (pesë) ditë pune, nga dita e 
publikimit të konkursit në shtypin e përditshëm, duke mos llogaritur ditën e publikimit. 
Dokumentet mund të dorëzohen personalisht në arkivin e Komunës së Gostivarit ose përmes postës 
në adresën: Komunës së Gostivarit, Bul. B. Gjinoski nr. 61, 1230 Gostivar, me shënimin: "Për 
konkursin nr. 02/2018, për zgjedhjen e drejtorit të Ndërmarrjes publike “Komunalec” – Gostivar. 
Zgjedhja e kandidatit do të bëhet më së voni në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e 
dorëzimit të dokumentacionit Kryetarit të komunës,  nga ana e Komisionit për kontrollimin e 
dokumentacionit dhe selektim administrativ. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara me vonesë, nuk do të shqyrtohen nga ana e  
Komisionit për kontrollimin e dokumentacionit dhe selektim administrativ. 
 

Kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 9 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (Gazeta zyrtare  e RM nr. 
5/02), dhe nenit 19-a, paragrafi 1 të Ligjit për ndërmarrjet publike (Gazeta zyrtare  e RM nr. 
38/1996; 9/1997; 6/2002; 40/2003; 49/2006; 22/2007; 83/2009; 97/2010; 6/2012; 119/2013; 
41/2014; 138/2014; 25/2015; 61/2015, 39/2016 dhe 64/2018), Kryetari i Komunës së Gostivarit 
publikon: 
 

KONKURS PUBLIK nr.03/2018 
për zgjedhjen e drejtorit të Ndërmarrjes publike për ekonomizim me sallën sportive  

“RINIA” - Gostivar 
 
Në pajtim me nenin 23 paragrafi 4 të Ligjit për ndërmarrjet publike,  për drejtor  të 
ndërmarrjes publike mundet të emërohet kandidati i zgjedhur, përmes konkursit publik,  që i 
plotëson kushtet si në vijim: 
- është shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- ka aftësi të përgjithshme shëndetësore, 
- ka së paku 240 kredi të fituara sipas S ose shkallë të kryer arsimore VII/1; 
- në momentin e emërimit  me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, nuk i është shqiptuar dënim ose 
sankcion kundërvajtës ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- ka minimum pesë vite përvojë pune, 
- posedon një nga certifikatat ose vërtetimet e njohura ndërkombëtarisht   për njohje aktive të 
gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet edhe atë: TOEFL iBT – së paku 74 pikë, IELTS – së 
paku 6 pikë, ILEC Cambridge English: Legal – së paku niveli B2, FCE Cambridge English: First 
– të dhënë, BULATS – së paku 60 pikë ose PTIS -   sëpaku niveli B2. 
 
Kandidatët e interesuar duhet të dorëzojnë: 
Fletëparaqitje (formati i lirë) e cila duhet të përmbajë: emrin dhe mbiemrin e kandidatit, 
emërtimin e dokumenteve të dorëzuara dhe në shtojcë të fletëparaqitjes duhet të dorëzohet 
dokumentacioni i nevojshëm si në vijim: 
 - Biografi e shkurtër (C/V- curriculum vitae) me të dhëna për kontakt (adresa e vendbanimit ose 
e qëndrimit, telefoni,  e-mail), 
- Certifikatë për nënshtetësi (origjinal ose kopje e vërtetuar në noter, jo më e vjetër se gjashtë muaj), 
- Diplomë për arsimimin e kryer, (origjinal ose kopje e vërtetuar në noter), 
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor, për  ndalesë të 
ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, jo më të 
vjetër se gjashtë muaj), 
- Dëshmi për përvojën e punës, (pasqyrë ose historiat nga Fondi për sigurim pensional dhe invalidor 
ose Qendra për punësim dhe dëshmi të tjera për përvojën e punës),  
-Certifikatë mjekësore për aftësi të përgjithshme shëndetësore, jo më të vjetër se gjashtë muaj, 
dorëzon vetëm kandidati i zgjedhur për drejtor, menjëherë pas zgjedhjes, 
-Kandidati i zgjedhur për drejtor, është i obliguar që ta plotësojë kushtin për njohjen e gjuhës 
angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij, 
Dokumentet e nevojshme kandidatët duhet t`i dorëzojnë në afat prej 5 (pesë) ditë pune, nga dita e 
publikimit të konkursit në shtypin e përditshëm, duke mos llogaritur ditën e publikimit. 
Dokumentet mund të dorëzohen personalisht në arkivin e Komunës së Gostivarit ose përmes postës 
në adresën: Komunës së Gostivarit, Bul. B. Gjinoski nr. 61,1230 Gostivar, me shënimin: "Për 
konkursin nr. 03/2018, për zgjedhjen e drejtorit të Ndërmarrjes publike për ekonomizim me sallën 
sportive  “RINIA” - Gostivar 
Zgjedhja e kandidatit do të bëhet më së voni në afat prej 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh, nga dita e 
dorëzimit të dokumentacionit Kryetarit të komunës,  nga ana e Komisionit për kontrollimin e 
dokumentacionit dhe selektim administrativ. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara me vonesë, nuk do të shqyrtohen nga ana e  
Komisionit për kontrollimin e dokumentacionit dhe selektim administrativ. 
 

Kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 e Ligjit për marrëdhënie pune – tekst i pastruar (Gazeta Zyrtare e RM 
nr. 167/2015), si dhe Vendimit të u.d Drejtorit të SHMKUD “Dimitar Vllahov” – Strumicë nën numër 04- 
293/ 1 nga data 18.04.2018, u.d drejtori publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE  

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS  
  

1. Mësimdhënës të gjuhës angleze..................................................................1 realizues për 13 
orë mësimore me orar jo të plotë të caktuar të punës deri në kthimin e punëtores nga pushimi i lindjes, 
me pagesë bazë prej 21.521,00 denarë, orari i punës prej ditës së hënë deri ditën e premte me ndërrime 
prej ora 7,00 deri në ora 15,00 dhe prej ora 12,00 deri në ora 20,00 

2. Mësimdhënës të kimisë..................................................................1 realizues për 20 orë 
mësimore me orar të plotë të punës deri në 31.08.2018, me pagesë bazë prej 21.521,00 denarë, orari i 
punës prej ditës së hënë deri ditën e premte me ndërrime prej ora 7,00 deri në ora 15,00 dhe prej ora 
12,00 deri në ora 20,00 

 
KUSHTET: 

Kandidati për vendin e punës nga pika 1 të ketë të mbaruar studimet për Gjuhë angleze drejtimi mësimor.  
Kandidati për vendin e punës nga pika 2 të ketë të mbaruar studimet për kimi drejtimi mësimor.  
Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e 
posaçme në vijim:  
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
-  Kandidati të njohë gjuhën letrare maqedonase dhe alfabetin cirilik. 
- Kandidatët të cilët nuk kanë studime përkatëse të kenë përgatitje pedagogjike-psikologjike dhe 
metodike.  

  
Shpallja publike do të zgjasë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 8 (tetë) ditëve nga dita e kalimit të afatit për 

parashtrimin e lutjeve. 
Së bashku me lutjen kandidatët të parashtrojnë  
-    Diplomë për arsim të mbaruar; 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Certifikatë për provim të dhënë profesional. 
 
Lutjet me dokumentet e nevojshme parashtrohen deri në SHMKUD “Dimitar Vllahov” – Strumicë, 

rr. “Goce Dellçev” 17. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh  

 
                     SHMKUD “Dimitar Vllahov” – Strumicë 

                   UD Drejtor  
                              /Dimitar Gjorgjev/ 

                             
                  KOMUNA E BUTELIT 
       Nr. 09-160/6 e datës 19.04.2018  
                             Shkup 
 

Në bazë të nenit 35, ndërsa në lidhje me nenin 51 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016, 163/2016 dhe 90/2017), Kryetari i Komunës së Butelit në vijim publikon: 

LAJMËRIM 
Lajmërohen qytetarët dhe subjektet juridike se Kryetari i Komunës së Butelit ka sjellë Vendim për organizim të: 

 
PREZANTIM PUBLIK DHE ANKETË PUBLIKE 

Për Projektin arkitektonik-urbanistik për formim të parcelës ndërtimore të PK 1073/1, për ndërtim të objektit me klasë fillestare 
të qëllimit – G2, Industria e lehtë dhe jo ndotëse (repart prodhues për përmbajtje shoqëruese) në Bllokun 3, nga PUJVB për 

zonën industriale Vizbeg/përpunim të Bllokut 12/, KK Vizbeg, Komuna e Butelit – Shkup  
Hapësira e definuar për përpunimin e Projektit arkitektonik-urbanistik për formim të parcelës ndërtimore të PK 1073/1, për 

ndërtim të objektit me klasë fillestare të qëllimit – G2, Industria e lehtë dhe jo ndotëse (repart prodhues për përmbajtje shoqëruese) në 
Bllokun 3, nga PUJVB për zonën industriale Vizbeg/përpunim të Bllokut 12/, KK Vizbeg, Komuna e Butelit – Shkup, me pozitën e saj 
gjendet në territorin e Komunës së Butelit. Përfshirja projektuese që është lëndë e këtij dokumentacioni kapë hapësirën me sipërfaqe 
prej 6548,22 m² gjegjësisht 0,65 ha. 

Përfshirja projektuese e këtij Projekti arkitektonik-urbanistik është e definuar me x dhe y koordinatat në vijim: 
                   X                           Y 
X=7533624.7206   Y=4654240.8337 
X=7533617.4737   Y=4654233.3198 
X=7533596.2956   Y=4654212.1226 
X=7533591.8500   Y=4654216.7600 
X=7533577.0700   Y=4654231.8900 
X=7533561.0100   Y=4654248.3200 
X=7533544.4400   Y=4654265.2800 
X=7533517.1200   Y=4654293.3100 
X=7533510.3700   Y=4654300.1200 
X=7533534.8600   Y=4654316.8300 
X=7533569.7900   Y=4654340.3900 
X=7533624.7206   Y=4654240.8337 
 Projekti i përpiluar Arkitektonik-urbanistik me shtojcat grafike do të ekspozohet në vend publik në lokalet e Komunës së 
Butelit në Sallën e takimeve (Salla e vogël). 

Anketa publike do të mbahet prej më 26.04.2018 deri më 03.05.2018 (pesë ditë pune), çdo ditë pune prej ora 08.30 deri në 
ora 15.30 në lokalet e Komunës së Butelit në Sallën për takime (Salla e vogël). 
 Në afatin e caktuar subjektet e interesuara juridike dhe fizike mund të parashtrojnë vërejtje në listat anketuese në formë 
elektronike përmes sistemit informatik e-urbanizam ose në formë me shkrim. 
 Listat anketuese për pjesëmarrje në Anketën publike mund të merren në Komunën e Butelit (sportel). 
 Lajmërimi për organizim të anketës publike është publikuar në Shtypin ditor Nova Makedonija dhe Koha, në sistemin 
informatik e-urbanizam dhe në ueb faqen e Komunës së Butelit. 

Prezantimi publik në lidhje me Projektin arkitektonik-urbanistik për formim të parcelës ndërtimore të PK 1073/1, për ndërtim të 
objektit me klasë fillestare të qëllimit – G2, Industria e lehtë dhe jo ndotëse (repart prodhues për përmbajtje shoqëruese) në Bllokun 3, 
nga PUJVB për zonën industriale Vizbeg/përpunim të Bllokut 12/, KK Vizbeg, Komuna e Butelit – Shkup do të mbahet në lokalet e 
Komunës së Butelit, në Sallën e takimeve (Salla e vogël) më datë 27.04.2018 me fillim në ora 10:00. 

                                                 KRYETARI I KOMUNËS 
                                                                                                             Velimir Smilevski 
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Milano zikaltër është e uritur
për lojtarë me cilësi të larta teknike
dhe që të jenë të paparashikue-
shëm. Brezat e ndryshëm interistë
janë dashuruar me Suarez, Corso,
Beçalossi, Matthaus, Bergkamp,
Ronaldo, Recoba, Baggio, Ibra, Eto’o
dhe shumë të tjetër. Më pas mjafto-
nin disa magji të Cassano për të
bërë të ëndërronte një stadium që
tani është detyruar të mësojë “të
kënaqet” me një ekip solid, fizik
dhe, në disa raste, monoton në stra-
tegjinë e sulmit. 

XHEVAHIRI – Për këtë arsye, të
martën në mbramjë, në “San Siro”,
të gjithë janë ngritur në këmbë për
të duartrokitur Yann Karamoh: një
shkëndijë çmendurie, ajër i freskët,
energji e pastër, një shkundje e do-
mosdoshme për garën e kom-
plikuar drejt Champions-it. Po,
është e vërtetë se ka humbur disa
raste, por ato duartrokitje kanë tre-
guar se tifozët duan të shikojnë
djaloshin në fushë, gjithsesi. Duan
të shohin një lojtar “ndryshe”. Duke

përfshirë edhe goditjet me
thembër. “Është mënyra ime e

lojës, – ka thënë Karamoh, – më
pëlqen të luaj kështu, është pjesë e

futbollit”. Spalleti e ka kritikuar, por
tifozët e kanë pëlqyer.

O NEY – Yann nga Abidjan
është ambicioz dhe është përshta-
tur shumë shpejt me ekipin e ri.
Punon shumë gjatë javës dhe nuk i
pëlqen jeta e natës. Vese? I pëlqen
të flejë shumë dhe i dedikon
shumë kohë modës. Prindërit janë
shpesh në Milanoo, në zonën e “San
Siro”-s, ku Karamoh ka gjetur
strehimin e duhur dhe çdo ditë
mund të ëndërrojë si të bëjë të tijin
tempullin milanez, një nga kate-
dralet më prestigjioze të futbollit
ndërkombëtar. Babai, ndër të tjera,
punon akoma si postier në Francë.
Yann është i fejuar, por miqtë, të
shumtë, janë akoma afër tij. Shpe-
sh mbushin këndin e “Tribuna Ros-
sa” të “San Siro”-s. “Idhulli im? Ney-
mar, më pas vjen Cristiano
Ronaldo. Por unë jam nga Bregu i
Fildishtë dhe, për rrjedhojë, Drog-
ba është një pikë referimi për mu”.
Kjo shpjegon goditjet me thembër
dhe magjitë e tjera…

200 milionë 
në dispozicion, 
ja dy dëshirat
Guardiolës 
Pasi fitoi Premier League (2017-
2018), titullin e shtatë të Pep
Guardiolës në nëntë vitet e tij
si trajner, Manchester City ta-
shmë po mendon se si të for-
cohet për sezonin e ardhshëm.
Sipas “Sky Sport”, prioritetet e
trajnerit katalanas, në përpjekje
për të arritur suksesin edhe në
Ligën e Kampionëve, janë rino-
vimi i moshës mesatare të me-
sfushës dhe një sulmues të ni-
velit të lartë. Për këtë, Pep do të
ketë një shumë që tejkalon 200
milionë paundë në dispozicion
nga klubi. Objektivi i parë është
një ish-lojtar i tij: Thiago Acán-
tara. Mesfushori 27-vjeçar, i cili
tashmë ka shkëlqyer te Barcelo-
na dhe Bayern Munich, do të
ishte një “frymë ajri e freskët”
për Fernandinho, Yaya Toure,
David Silva… Të gjithë këta të
fundit janë më të vjetër se 30
vjeç. I dyti dhe më ambiciozi
është Kylian Mbappé. Sulmue-
si, i huazuar këtë vit nga Mo-
nako te PSG, me parizienët që
duhet të paguajnë këtë verë më
shumë se 180 milionë euro,
mund të mos vijojë dot në “Parc
des Princes”, në rastin e hulum-
timit të UEFA-s, e cila do të ska-
nojë shpenzimet e parizienëve
në 12 muajt e fundit dhe sa ato
përputhen me “fair-play finan-
ciar”. Ky hetim mund ta dety-
rojë Nasser Al-Khelaïfi që ta
shesë yllin e tij të ri menjëherë
pas marrjes së 100% të shërbi-
meve të tij.

Fushatat reklamuese të klubeve
të futbollit dhe, mbi të gjitha, ato të
yjeve të këtij sporti, shpesh shër-
bejnë si termometër, kur bëhet fjalë
për të ditur se cilat janë planet e
subjektit në fjalë për sezonin e ardh-
shëm. Shembujt janë të shumtë, por
le të përmendim dy. Në maj të vitit të
kaluar, me De Gea përsëri, duke u
kërkuar nga Real Madridi, Manche-
ster United e zgjodhi atë si një imazh
për të promovuar fanellat e reja për
sezonin 2017-2018. Ishte një mesazh
i qartë për “Los Blancos”, në lidhje
me qëllimet e tyre për të mos e shitur
portierin spanjoll (dhe nuk e shitën). 

Dy muaj më pas, Real Madridi e
largoi nga fotografia e sponsorizimit
të kompanisë ajrore “Emirates” me-

sfushorin James Rodriguez. Një loj-
tar me pagesë të madhe mediatike,
i ardhur tri vite më parë në “Berna-
beu” për 80 milionë euro, ishte i pa-
diskutueshëm në të tilla evente rek-
lamuese.

Kolumbiani, i cili e kishte të ardh-
men e tij në ajër, përfundoi duke u
transferuar te Bayern Munich… Këtë
të enjte ishte Liverpool, që duket se u
ka dërguar një mesazh të qartë aty-
re që lakmojnë yllin Mohamed Sa-
lah. Në mënyrë të veçantë, ky me-
sazh shkon për “madridistas”, të cilët
e kanë nënvizuar me ë kuqe emrin e
sulmuesit egjiptian për sezonin e
ardhshëm. Klubi nga “Anfield” ka
prezantuar fanellat e reja për sezo-
nin e ardhshëm dhe, si në videon

promocionale, të postuar në rrjetet
sociale, edhe në imazhet e shpërnda-
ra, sulmuesi egjiptian është një nga
protagonistët. Mesa duket, Salah do
të mbetet pjesë e Liverpool bashkë
me Firmino, Mane, Henderson, Lalla-
na apo Van Dijk, që reklamojnë fa-
nellën e re të “Reds”. Jurgen Klopp,
trajneri i Liverpool, iu dha zë plane-
ve të klubit, që është mbajtja e lide-
rit të “Këpuca e Artë”, me 30 golat e
shënuar deri tani në Premier League.
“Ai është shumë i kënaqur këtu”, –
nënvizoi Klopp. 

Në këtë drejtim, sot Liverpool ka
dërguar një mesazh të qartë, edhe
pse i pari, për Real madridin dhe të
tjerët, që duan ta rrëmbejnë xhe-
vahirin egjiptian nga “Anfield”.

Mesazhi nga Liverpool në Madrid: SALAH POZON ME FANELLËN E RE

Thembra, ëndrra dhe babai postier:

Inter çmendet pas Karamoh

Sergio Aguero është shprehur
i sigurt se do të kthehet shumë
shpejt në fushë dhe, për
rrjedhojë, do të jetë gati për
Kupën e Botës. Por nuk e mendon
kështu mjeku i kombëtares së
Argjentinës, Homero D’Agosino, i
cili nuk është shprehuer shumë
optimist për rikuperimin e sul-
muesit, që i është nënshtruar një
operacioni në gju të martën e ka-
luar. “Ai ka bërë një astroskopi 60
ditë para Kupës së Botës dhe kjo
është shqetësuese, – ka thënë
doktori për Radio 10, – sepse riku-
perimi kërkon të paktën pesë
javë. Kur bëhet fjalë për dëmti-
me të vjetra, procesi nuk është aq

i shpejtë sa do të dëshironim dhe
sigurisht nuk do të jenë më pak se
tri apo katër javë”. Duke marrë pa-

rasysh faktin se Botërori do të fil-
lojë 14 qershorin e ardhshëm dhe
se Argjentina do të debutojë

kundër Islandës dy ditë më pas,
ajo e Aguero-s mund të konside-
rohet një garë kundër kohës. “Nuk
mendoj se do të jetë në 100% të
formës, – ka shtuar D’Agostino, –
sepse anatomia është anatomi
dhe dëmtimi është ai që është.
Mund ta provojmë, por nuk besoj
se do të jetë në formën e tij më të
mirë”. Ky është një skenar që
argjentinasin urojnë që të mos
realizohet, por mund t’i dhurojë
një shans më shumë Paulo Dyba-
la-s dhe, ndoshta, Mauro Icardi-t,
i cili është i përjashtuar nga lista
paraprake e të grumbulluarve
nga Samapoli, të paktën sipas
shtypit argjentinas.

Shanse për Icardi&Dybala, ylli i Argjentinës rrezikon Botërorin
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Mensur
Mamuti PUSHIMORE

INSTITUCION 
KU STREHOHEN 

PLEQTË QË 
JANË PA NDIHMË

RESHJA
E DIMRIT SULM KOHA KALIUMI

GRUP
MUZIKOR

NORVEGJEZ

RRUGAÇ
---------------------------
KOMPANI AMER. E 
MOD, MODELE E 
SË CILËS ËSHTË 

PERSONI NË FOTO
L

KOMPANIA
E MODELES

NË FOTO

Ë KA VËLLIM 
TË MADH
(BISED.)

PLEP 
I BUTË

----------------------------
INDUSTRIA KROATE 

E NAFTËS

ELEMENT
KIMIK,

NITROGENIUMI

PARASHTESË, 
E KUNDËRTA E 

“HIPER”
---------------------------

DIBRAN
TAHIRI

MODELJA
AUSTRALIANE,

NË FOTO

GRATË
E MOSHUARA

TRUNG I GJATË 
PËR NDËRTIM

----------------------------
ASHKËL GURI,

THEPËL

TH. O.
----------------------------

QË LIDHET 
ME VERËN

ZERO
-----------------------------

ISH BURRI I MO-
DELES NË FOTO
(AKTOR AMER.)

V

KULLË
VROJTIMI

PLAZH I NJOHUR 
AFËR HIMARËS

----------------------------
BEJTEXHIU, 

ZYKO KAMBERI

H

KOHA
SPORTS NETWORK 

INCORPORATED
----------------------------

KALCIUMI

AEROPORTI I 
DIMBOKROS

(.  I  .  K)
----------------------------

MASHKULLI 
I DHISË

KOHA BITUM 
NATYROR HOXHË

I ANSHMI,
ANËCAKU

----------------------------
GJERMANIA A

E MBUSH THESIN 
DERI NË GRYKË

---------------------------
PATINAZHISTJA 

GJERMANE, 
KRISTINE

QYTETI 
I LINDJES 

I MODELES 
NË FOTO

RUBIDIUMI
----------------------------

BUILDING 
INFORMATION 

MODELING

FLORIRI

ELEKTRO
MOTOR

FIS INDIAN
--------------------------

SAIMIR
PIRGU

E LODH SHUMË,
DËRRMON

PRERJE 
E PJESËS 

SË SËMURË 
TË TRUPIT 

NOTË 
MUZIKORE

ZGJIDHJET: L, KABA, KAVAK, AZOTI, HIPO, MIRANDA KER, PLAKAT, TRA, THO, O, VEROR, PIRG, 

JALA, HASAN, SNI, CIDK, A, CAKOS, SIDNEJ, RB, EM, ARABELA, RASKAPITUR, AMPUTIM, MI.

Shumë i lehtë: 547863921, 812975643, 396142587, 783459162, 921736458, 465218379, 

274691835, 639587214, 158324796. Mesatar: 589624731, 162375849, 734981652, 

625419387, 913768524, 847532916, 456293178, 271856493, 398147265.
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: GJIDHJET ZV A, KAAV L, KAB
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DASHI 21. mars - 20. prill
Shqyrtoni me vëmendje marrëdhënien tuaj në çift, por

mbani nervat të qëndrueshme. Disa shqetësime në dashuri do t’ju
bëjnë të mendoni, të përpiqeni të zbuloni gjithçka që është në
zemrën tuaj. Beqarët do të kenë ftesa të shumta takimesh, por do të
mendohen mirë për të zgjedhur. Në vendin e punës mund t’ju duhet
të merreni me njerëz që nuk ju lënë shumë hapësirë.

DEMI 21. prill - 21. maj
Sot ju mund të doni në dashuri gjithçka që nuk keni qenë

në gjendje të jepni deri tani dhe të tregoni se jeni të gatshëm për ta
lënë mënjanë për partnerin/en. Për beqarët po vijnë udhëtime dhe
dalje me miqtë, ata që janë në kërkim të dashurisë së vërtetë do të
duhet të presin. Me shumicën e planetëve që ju mbështesin, ju nuk
duhet të keni frikë: mund të ktheheni në fitim!

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Qielli i mirë për binjakët për sa i përket ndjenjave. Ditë e

madhe për çiftet që do të kenë një kuptim të përsosur në dialog. Be-
qarët do të jenë në gjendje për të përmbushur një dashuri të madhe,
edhe nëse ata nuk shpresojnë për shumë! Sot ju mund të merrni laj-
me të mira në punë, një propozim të favorshëm, por mos e tërhiq-
ni shumë litarin.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Një periudhë me tensione të mëdha, por keni Jupiterin

të favorshëm, ju duhet të kundërshtoni një sëmundje të caktuar
që është brenda jush dhe çon në përçarje me mjedisin rrethues,
madje edhe me njerëzit që janë pranë jush. Për beqarët para-
shikohet një ditë e qetë, pa ndonjë takim interesantë. Mos u ha-
bisni nëse gjërat bëhen pak të mundimshme në punë.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Mos merrni asgjë për të dhënë dashuri, pasi këto ditët e

fundit në shumë raste ju jeni dorëzuar dhe ndiheni shumë larg
nga partneri/ja juaj. Nëse doni një afrim, ju duhet të largoni
mënjanë dyshimet! Beqarët do të refuzojnë të mbajnë një histori të
pakuptimtë, më mirë të jenë vetëm! Do të keni çështje financiare për
të mbajtur nën kontroll.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Perspektivat e reja po hapen: ata që janë angazhuar për

një kohë të gjatë mund të kenë disa lajme të mrekullueshme dhe të
bukura. Çiftet që duan të zgjerojnë familjen tashmë mund të hedhin
hapat. Ditë e rëndësishme për beqarët, marrëdhëniet ndërpersona-
le do të përmirësohen. Do të keni mundësi të mëdha për të vënë në
punë aftësitë tuaja.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Pasiguria ju bën nervozë. Shumë do të lirohen nga një

histori që është bërë e padurueshme, të tjerët do të vazhdojnë të
rezistojnë. Zemrat e vetmuara, kanë kohën e përshtatshme për t’i
dhënë hapësirë dashurisë dhe emocioneve! Nëse jeni duke
kërkuar poste të reja ju do të keni atë që duhet për t’ju ofruar, por
nuk është e sigurt që jeni të vendosur ta bëni këtë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ditë e mbytur, ndjenjat nuk shkojnë mirë dhe keni

shumë dyshime rreth një historie që ka shkuar keq për disa kohë.
Kërkoni qartësi në zemrën tuaj përpara se të ndërmerrni hapa të
rëndësishëm. Ata që janë vetëm për një kohë të gjatë do të shohin
shumë mundësi të mira që kalojnë, kapni të drejtën! Periudhë ak-
tive nga këndvështrimi i biznesit.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Me gjithë hënën në opozitë, sot do të keni rikonfirmime

në dashuri që do t’ju japin forcë të madhe. Zgjidhni një diskutim
për të sjellë harmoni në një nivel sentimental. Beqarët do të jetë
interesantë dhe intrigues, rrezatimi i tyre do të tërheqë arritje të
reja. Ju do të keni shumë mundësi të mira për të demonstruar aftë-
sitë tuaja dhe t’ju bëjnë të vlerësoni kolegët dhe eprorët.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Shumë prej jush kanë vënë në pikëpyetje dashurinë e

tyre, por zemërimi i përcaktuar nga Mërkuri ju ka lejuar të sqaroni
ndjenjat ndaj partnerit/es. Nëse jeni vetëm dhe keni vështirësi me
njerëzit e tjerë në këto ditë, hiqni dorë. Do të hasni shumë armiqë-
si në punë, por ka nga ata që do t’ju bëjnë të fortë dhe do t’ju lejojnë
të merrni rrugën e duhur.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Një ditë pak e lodhshme, do të filloni me një humor të

keq, por në mbrëmje do të ktheheni në buzëqeshje. Në vend që të
heshtni, bisedoni me partnerin/en për problemet tuaja! Beqarët
do të rebelohen kundër një situate të pakëndshme dhe të pa-
qartë! Përpiquni të kuptoni se në cilin drejtim duhet të lëvizni
për të ditur se ku të shkoni.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Një qiell pozitiv në këtë ditë do t’ju lejojë të rifilloni te-

mat e jetës suaj të dashurisë. Duke gjetur një ndjenjë që dukej e
humbur do jetë një lumturi e madhe! Zemrat e vetmuara do të jenë
në gjendje të jetojnë emocione të shkëlqyera me njohjet e reja.
Është koha e duhur për t’iu përgjigjur ofertave që vijnë për punën.



Një grua e re që kishte lindur
pa vagjinë, i është nënshtruar
një operacioni për t’ia mundë-
suar që të bëjë seks - dhe tani
ajo shpreson të krijojë familje.
Devan Merck, 25 vjeçe, nga
Fort Benning në Gjeorgjia në
SHBA, ishte pikëlluar kur kish-
te mësuar se nuk kishte kanal
vagjinal, një mitër të shfor-
muar dhe pa zverk kur ishte 12
vjeçe, dhe ishte ofenduar për
vite me radhë nga shokët e kla-
sës të cilët e quanin atë “djalë”.
Por tani ajo është në gjendje
që të kryejë marrëdhënie sek-
suale pasi kirurgët ia vendo-

sën një vagjinë të krijuar nga
njeriu, duke përdorur lëkurën
e marrë nga thellësia e saj. Tani
Devan dhe burri i saj Trent sh-
presojnë të kenë fëmijë me
ndihmon e IFV.  25-vjeçarja, e

diagnostikuar me sindromin
‘Mayer-Rokitansky-Kuster-
Hauser’, tregoi se si të dashurit
e saj e braktisën atë sapo më-
suan për gjendjen e saj. “Për
vite të tëra jam përqeshur dhe

ndjerë ndryshe. Fëmijët më
quanin ‘djalë’ dhe të dashurit
zhdukeshin sapo e kuptonin
se nuk mund të bëj seks”, tha
ajo në një video të publikuar
në Daily Mail.

Pas dhimbjes së shpatullave (supeve)
mund të fshihet një problem me serioz, që
nuk kurohet vetëm me një masazh të thje-
shtë të tyre. Njerëzit që rrezikohen nga së-
mundjet e zemrës zakonisht përjetojnë
dhimbje të shumta të shpatullave. Sipas
një studimi të publikuar tek “Journal of
Occupational and Environmental Medici-
ne”, ka një lidhje mes faktorëve që shkak-
tojnë sëmundjet kardiovaskulare dhe
dhimbjeve të muskujve. Hulumtuesit
shkencorë arritën në këtë përfundim pas
një monitorimi që iu bënë më shumë se
1000 personave. Prandaj duhet të vini në
dijeni mjekun nëse keni probleme me sh-
patullat, pasi mund të jenë shenjë e fak-
torëve rrezikues të sëmundjeve të zemrës,
që duhen të mbahen nën kontroll.

Kompania suedeze “Lelo” ka
projektuar Sona, vibratorin që stimu-
lon femrat deri në 75% më shumë.
“Magjia” qëndron e gjitha në përdori-
min e valëve zanore. Ndonëse nuk fli-
tet shumë, dildo mbetet një prej lo-
drave të seksit më të shitura dhe më të
vlerësuara nga femrat. Por teknologjia
ka ecur përpara viteve të fundit, duke
zhvilluar një dildo që bazohet
vetëm tek valët zanore. Sona,
është një vibrator i cili synon
dridhjen e klitorit, gjë që çon
në arritjen e orgazmës te fem-
ra. Kjo pasi Sona dërgon një
masazh me intensitet të lartë,
i cili shkakton një orgazmë
tejet energjike. Siç lexohet
në sajtin zyrtar të “Lelo”,
Sona, është në gjendje të
stimulojë deri në 75%
klitorin, ndërsa gjendet
në ngjyrë rozë, pink

dhe të zezë. Përdoret së jashtmi, pa
prekur trupin, por kënaqësia seksuale
garantohet në prodhimin e valëve za-
nore të cilat depërtojnë në brendësi.
Në sipërfaqen e lodrës së seksit gjen-
den tre butona, për të përshpejtuar rit-
min e vibrimit dhe për të përcaktuar
llojet e dridhjeve. Duke qenë hi-tech,
Sona, karikohet me USB.

Njihuni me gruan 
që lindi pa vaginë

VJEN SONA, vibratori që...
funksionon ca si tepër!

Dhimbjet e
shpatullave
paralajmërojnë
sëmundje
vdekjeprurëse

Briskun e rrojës nuk duhet ta ndry-
shoni në bazë të asaj se sa kohë ka
kaluar qysh nga blerja, por duke u
bazuar në atë se sa shpesh e keni
përdorur. Për të qenë më precizë, bri-
skun e rrojës duhet ta ndërroni pasi
ta përdorni pesë deri në shtatë herë.
Dermatologia Whitney Bowe ka tre-
guar se vetëm pas pak përdorimeve,
brisku i rrojës fillon të ekspozohet

ndaj baktereve, e veçanërisht nëse e
lini atë në dush. “Nëse e lini briskun
e rrojës në lagështi, ai do të ndry-
shket më shpejt dhe do të jetë më i
ekspozuar ndaj baktereve”, ka tre-
guar ajo. Dermatologia gjithashtu
thotë se edhe pikat e kuqe që shfa-
qen në lëkurë pas rrojës, shfaqen si
pasojë e briskut që përmban bakte-
re të ndryshme.

Sa shpesh duhet ta 
ndërroni briskun e rrojës?

24 MOZAIK
Koha, e premte 20 prill, 2018 

1770 – Kapiteni Kuk arrin në Uellsin e
Ri Jugor

1775 – Britanezët fillojnë rrethimin e
Bostonit

1777 – Nju Jorku miraton kushtetutën
e re si shtet i pavarur

1792 – Franca i shpall luftë Austrisë,
Prusisë dhe Sardenjës 

1853 – Harriet Tubman fillon heku-
rudhën nëntokësore

1884 – Papa Leo XIII dërgon letër
qarkore në lidhje me Masonerinë

1902 – Mari dhe Pier Kiri përfitojnë
në gjendje të pastër elementin ra-
dioaktiv Radiumin

1939 – Hapet panairi botëror në Nju
Jork

1941 - 100 bombardues gjerman sul-
mojnë Athinën 

1945 – Trupat sovietik futen në Berlin 
1947 – Frederiku IX shpallet mbret i

Danimarkës
1958 – Maroku kërkon largimin e tru-

pave spanjoll
1994 – Ushtria serbe bombardon spi-

talin në Gorazhde, Bosna – u vranë
47 persona 

2008 - Danica Patrik fiton Indy Japan
300 dhe bëhet vozitsja e parë
femrërnë histori që ka fituar garën
Indy car

BURRI I PAKËNAQUR
- Burri i pakënaqur nga gruaja i çon
sms vjehrrës: Produkti qe ju keni
prodhuar është jashtë kërkesave të
mija..!
- Vjehrra ja kthen: Produkti qe ju
keni marr është mall pa kthim pasi i
ka kaluar afati i garancisë dhe i
është prish vula e sigurisë!

Pasardhësit njeriu nuk mund t’i
ndryshojë, por mund të përcaktojë
çfarë do të ndodhë me pasardhësit.

(François de la Rachefoucauld)

Shprehja “ka gjak blu”, është përdo-
rur zakonisht për të treguar personat
me origjinë fisnike: një besimi i tillë
duket se ka origjinë të ndryshme nga
ajo që besohet gjerësisht. Hipoteza e
parë ka të bëjë me faktin se fisnikët
zakonisht qëndronin brenda zotëri-
meve të tyre, pa e ekspozuar veten
ndaj diellit (ndryshe nga shtresat e
ulëta): kështu fytyra e tyre ishte aq i
pastër sa dukeshin venat e gjakut me
ngjyrë kaltëroshe. Një tjetër teori çon
tek një sëmundje - hemofilia: bëhet
fjalë për një sëmundje të trashëgue-
shme, shumë të përhapur në mesin e
fisnikërisë evropiane të shekujve të
shkuar, të rënduar së fundmi nga
çiftëzimi mes pjesëtarëve të së
njëjtës familje.
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