
A duhet ti
vrasim meri-
mangat në
shtëpitë tona? 
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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 22 maj - Popullata e Maqedonisë ende ka
një edukim të pamjaftueshëm financiar, me
qëllim të krijimit të kulturës së mirëfilltë fi-
nanciare, që u ndihmon të gjitha palëve të in-
teresit për të marrë vendime të duhura mbi
bazën e njohurive të mjaftueshme. Produktet e
ndryshme financiare, përllogaritja e kamatave,
sigurimet vullnetare, fondet e pensioneve, fon-
det e investimeve, ende pak njihen nga konsu-

matorët në Maqedoni. Kështu thonë analizat e
fundit të Bankës Popullore të Maqedonisë dhe
me këtë rast sugjerohet që nxiten politika
konkrete, projekte dhe aktivitete edukuese për
edukim financiar më të madh të popullatës së
rritur. Ekonomistët janë të mendimit se konsu-
matorët e edukuar në aspektin financiar kanë
shumë më pak gjasa që të hyjnë në borxh kre-
ditor me kushte të pavolitshme...

Njohuri të pakta për produktet bankare 
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Për diasporën
flitet shumë,
por punohet
pak

Ditë më pare në Prishtinë u
mbajt një konference tematike
“Diaspora flet”, në të cilën u traj-
tuan tema të ndryshme që ndër-
lidhen me investimet dhe ba-
shkëpunimet më intensive në
kulturë, arsim etj. Kjo Konferencë
pati jehonë në mediat e Kosovës
dhe panelistë të ndryshëm sh-
qyrtuan përvojat dhe njohuritë e
tyre mbi intensifikimin e raporte-
ve në mes të institucioneve ko-
sovare dhe diasporës. Si gjith-
monë, edhe në këtë Konferencë
dominoi mendimi...
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Grupi i shkëputur nga Lëvizja BESA me në krye Afrim Gashin, për ministër të Kulturës ka propozuar
Asaf Ademin, ish kandidat i Lëvizjes BESA për kryetar të Gostivarit dhe ish ambasador i Maqedonisë
në Danimarkë. Lëvizja BESA do të ketë edhe sekretar shtetëror në Ministrinë e Drejtësisë, ndërsa në
këtë post pritet të ulet Faton Selami nga Dega e Tetovës. Kjo parti nuk do të ketë post
zëvendësministri në asnjë dikaster, por do të ketë poste në eshalonet e tjera qeveritare
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Ky emërtim erdhi pas ndarjes së re
administrative të shtetit të ri shqiptar në vitin
1921. 
Fillimisht, zona e Krumës dhe Hasit u
përfshinë në prefekturën e quajtur “të Drinit”,
në fakt e Dibrës. 
Por paria e kësaj treve argumentoi me disa
letra drejtuar qendrës, pse kjo ndarje nuk

ishte e arsyeshme. Kështu Kruma u shpall
qendër prefekture fill pas kërkesës së parisë
së Hasit si dhe me mbështetjen e fuqishme të
Bajram Currit, i cili ishte anëtar i senatit që në
mars të vitit 1920. 
Prefektura e re mori emërtimin “Prefektura e
Kosovës”, dhe përfshinte Hasin, Lumën e
Malësinë e Gjakovës (Tropoja).

VETË JETO N’SHEHËR A TJETRIT
LAVDËROJA KATUNDIN
"Dy fjalë edhe unë për martesën e princit të
Anglisë! (Apo, ja çka donë të thotë të jesh popull
me tru)!
E ruan të vetën me përkushtim dhe e promovon
atë. Tregon kujdes ndaj simbolit të unifikimit
kombëtar dhe e shenjtëron deri në hyjnizim. Të
kaluarën e lidhë me të tashmen sepse i duhet në të
ardhmen. Në stilin 'vetë jeto n’shehër a tjetrit
lavdëroja katundin', të tjerët i 'udhëzon' kah
modernia dhe kah ndryshmi deri në skajshmëri, a
vet e ruan tradicionalen me shumë xhelozi. Dhe, si
popull me tru që është, me një princ që është njeri
sikur gjithë të tjerët, kombit ia ngritë namin deri
edhe në cepin më të largët të botës. Botën e qon në
këmbë. 
Po ne shqiptarët, çka ruajtëm nga e kaluara jonë,
cilin emër e kursyem nga sharjet dhe ofendimet,
dhe, më thuani, cilën pjesë të traditës sonë po e
ruajmë me xhelozi...?!
UDHËZIM STRATEGJIK: Është në interesin tonë të
vazhdohet edhe nja dy javë me shminkat e
princeshës...!!", shkruan në profilin e tij në
Facebook, teologu Mustafa Bajrami.

22 NËNTORI, ÇMIM SHTETËROR
"Sot, me miratimin e Ligjit për Çmime Shtetërore
në Kuvend me të cilin vendosëm shpërblim
shtetëror '22 nëntori', jo vetëm që realizuam
premtimin tonë zgjedhor, por më me rëndësi
nderuam Gjergj Fishtën, Mithat Frashërin, Luigj
Gurakuqin, Ndre Mjedën, Gjergj Qiriazin dhe të
gjithë burrat e gratë që kodifikuan alfabetin e
gjuhës shqipe më 1908 në Manastir. Nga sot, çdo
vit do të ndahen nga dy çmime për të nderuar
këtë ditë të arrirë të kombit shqiptar", shkruan në
profilin e tij në Facebook, deputeti i BDI-së,
Artan Grubi.

Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, shfaqi shpresën se në
të ardhmen e afërt do të nisë
dialogu midis Kosovës dhe
Serbisë për normalizimin e
marrëdhënieve dhe se do të
arrihet një marrëveshje
ligjërisht e obligueshme për
pajtim midis dy vendeve.
"Bashkimi Evropian kërkon
nga të gjithë ne që t'i
mbyllim të gjitha çështjet e
hapura dhe mendoj se
marrëveshja për normalizim
është kruciale edhe për
Kosovën, edhe për Serbinë,
por edhe për rajonin", tha
Thaçi. Ai bëri këto komente
për gazetarët në Budvë të
Malit të Zi, ku me ftesë të
Këshillit Atlantik dhe
Qeverisë malazeze mori pjesë
në Forumin e Sigurisë "To be
secure". "Për Kosovën, dialogu
nuk ka alternativë, do të
punojmë për kompromis dhe
do të arrijmë marrëveshjen
përfundimtare që për
Kosovën nënkupton
anëtarësim në Kombet e
Bashkuara dhe njohje
reciproke (midis Kosovës dhe
Serbisë)", shtoi Thaçi. Ai po
ashtu tha se Kosova dhe Mali
i Zi kanë "raporte strategjike
të shkëlqyera, të interesit të
përbashkët, pa asnjë çështje
të hapur".

(REL, 22 maj)

Drejtori i Aviacionit Civil të
Kosovës, Driton Gjonbalaj ka
bërë të ditur se kompania
ajrore me të cilën u
deportuan gjashtë shtetasit
turq kishte gënjyer
institucionet e kosovare për
qëllimin e fluturimit.
Gjonbalaj tha se leja ishte
kërkuar për fluturim
komercial duke thënë se
institucioni që ai drejton nuk
është i përfshirë
drejtpërsëdrejti në këtë
proces. “Ne e dimë se kërkesa
për fluturim është bërë në
Ministri të Infrastrukturës si
fluturim komercial,
kompania ka gënjyer për
qëllimin e fluturimit”, ka
deklaruar Gjonbalaj gjatë
raportimit për vitin 2017 para
Komisionit Parlamentar për
Mbikëqyrjen e Financave
Publike. Gjonbalaj po ashtu
tha se janë duke shikuar
mundësinë e ndërmarrjes së
masave ndaj kompanisë e
cila bëri transportimin e
gjashtë qytetarëve turq që
jetonin në Kosovë të cilët e
deportuan më kërkesë të
Turqisë, pasi akuzoheshin për
pjesëmarrjen në tentim
grushtshtetin e vitit 2016.

(Zëri, 22 maj)
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Ditë më pare në Prishtinë u mbajt një konference tematike “Dia-
spora flet”, në të cilën u trajtuan tema të ndryshme që ndërlidhen
me investimet dhe bashkëpunimet më intensive në kulturë, arsim
etj. Kjo Konferencë pati jehonë në mediat e Kosovës dhe panelistë
të ndryshëm shqyrtuan përvojat dhe njohuritë e tyre mbi inten-
sifikimin e raporteve në mes të institucioneve kosovare dhe dia-
sporës. Si gjithmonë, edhe në këtë Konferencë dominoi mendimi
se shteti duhet të bëjë më shumë për diasporën dhe me këtë rast
u ofruan edhe ide e nisma konkrete që do të mund të realizoheshin
me kusht që kujdesi institucional të jetë në nivelin e duhur të
përgjegjësive.

Diaspora shqiptare, e koncentruar kryesisht në disa shtete të Eu-
ropës, por edhe në Amerikë , Australi, Turqi e gjetiu, ka potencia-
le të pashfrytëzuara të cilat mund të vihen në shërbim të zhvilli-
mit ekonomik, social e kulturor në vendlindje. Kjo diasporë
përbëhet edhe prej shqiptarëve nga Maqedonia, të cilët në pe-
riudha të ndryshme kanë emigruar në vendet më të zhvilluara,
mirëpo kjo pjesë shumë pak është trajtuar nga faktorë vendim-
marrës. Edhe në Konferencën e Prishtinës pak u prek ky krah i
diasporës shqiptare dhe kjo po ndodhë sin ë shumë fusha të tje-
ra, sidomos në kulturë dhe ekonomi, ku shqiptarët e Maqedoni-
së margjinalizohen sikur ata të ishin ndonjë komunitet periferik.

Në Maqedoni ka një Ministri që merret me Diasporën, mirëpo
nuk janë vërejtur përpjekje serioze që të hartohet ndonjë strategji
e cila do të përpunonte më detajisht shumë aspekte që kanë të
bëjnë me bashkëpunimin e dyanshëm, por edhe me kontributin
e institucioneve shtetërore në pasuriumin e jetës kulturore e arsi-
more të diasporës. Shumë emra të shquar nga diaspora sot janë të
përfshirë në veprimtari politike, shkencore, kulturore në vendet ku
ata jetojnë e veprojnë, mirëpo institucionet tona ende nuk kanë në
bashkëpunim të mirëfilltë me këta persona. Nuk janë të pakta ne-
vojat që eksperienca e këtyre individëve të diasporës të shtrihet
edhe institucionet e këtushme. Nëse merret, bie fjala, vetëm arsi-
mi si segment, do të shohim se shumë shkolla e fakultete që kanë
mungesë kuadrosh, do të mund të rikuperohen me këta njerëz
tanë, të cilët kanë se çka të japin nga përvoja dhe dija e tyre. Jo edhe
për faktin se arsimi te ne vuan më së tepri pasojat e një anarkie të
pakuptimtë, kurse kjo do të mund të tejkalohet sikur në procesin
e këtushëm edukativo-arsimor të përfshihen edhe kuadro të spro-
vuar nga diaspora.

Një segment tjetër ku do të mund të kishte bashkëpunim, është
edhe sektori agrar dhe ai ekonomik. Nëse për një kohë të gjatë ki-
shim probleme të theksuara me pasojat që la privatizimi pa kriter
i ndërmarrjeve shtetërore, ku shqiptarët u përjashtuan plotësisht
nga ky proces, sot ka mundësi që disa gjëra të kompensohen nëse
zhvillimi ekonomik bazohet mbi projekte zhvillimore nga fusha e
bujqësisë dhe blegtorisë. Por, kjo nuk mund të arrihet pa një ba-
shkëpunim të sistemuar mirë në mes të institucioneve tona ven-
dore dhe kuadrove shqiptare nga diaspora, me ç’rast do të vinte në
shprehje një qasje shkencore në zhvillimin e resurseve ekono-
mike, të cilat aktualisht janë shumë pasive.

Mund të jenë edhe disa fusha të përbashkëta bashkëpunimi ku roli
i diasporës mund të jetë edhe më aktiv, por krejt kjo mund të rea-
lizohet nëse ekziston strategji konkrete që do të vinte në lëvizje
idetë dhe resurset ekzistuese. 

Për diasporën
flitet shumë,
por punohet pak

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

Emin AZEMI

ÇFARË ISHTE PREFEKTURA E KOSOVËS

NJOHJA NGA SELIA E SHENJTË
ËSHTË HAP I NEVOJSHËM
"Pritje e ngrohtë në Selinë e Shenjtë, nga Sekretari i
shtetit, Kardinali Pietro Parolin. Kosova është në
kërkim të partneritetit diplomatik me shtetin e
Vatikanit dhe për këtë, njohja nga Selia e Shenjtë
është hap i nevojshëm.
Kardinalit Parolin, i shpreha përkushtimin e vendit
që të ruajmë dhe avancojmë marrëdhëniet tona,
derisa Eminenca e Tij, na inkurajoi për rrugën tonë
euroatlantike. Shteti i Kosovës është faktor i
rëndësishëm i paqes dhe i stabilitetit si dhe
promovuese e fqinjësisë së mirë. 
Liria fetare dhe orientimi ynë euroatlantik janë
vlera të pacenueshme. Vizita e sotme dhe pritja
zyrtare nga Kardinali Parolin është dëshmi e
orientimit tonë, drejt vendosjes së partneritetit
strategjik me Vatikanin", shkruan në profilin e tij në
Facebook, kryeministri i Kosovës, Ramush
Haradinaj me rastin e vizitës së tij në Vatikan.
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Shkup, 22 maj - Të martën, në Parla-
mentin e Maqedonisë është pritur
të votohej për emrat e rinj mini-
stror. Ndonëse kryeministri Zoran
Zaev paralajmëroi një ditë përpara
se mëngjesin e së martës do të do
të dorëzohen propozimet e për mi-
nistrat e rinj, kjo nuk ndodhi deri në
ora 16. Sipas informatave jozyrtare
që qarkulluan në Parlament, shkak
për vonesën ishin mospajtimet e
shumta në LSDM mes partnerëve

të koalicionit dhe deputetëve nga
Revolucioni Laraman, dhe ndryshi-
mi i ofertës në moment të fundit
për grupin e deputetëve në krye me
Afrim Gashin, pa poste zëvendë-
sministrash, por vetëm atë të sekre-
tarit shtetëror në Ministrinë e
Drejtësisë. Partitë më të vogla të
koalicionit me LSDM-në, ndër to
më këmbëngulëse Partia Liberale
ka kërkuar post ministri në dika-
sterin e Drejtësisë e jo vetëm zë-
vendësministër në Punët e Jasht-
me. Rezistencë të fortë kundër
propozimit për ministër të Kulturës
kanë bërë edhe deputetë nga Revo-
lucioni Laraman, edhe atë kundër
Asaf Ademit të grupit të Afrim Ga-
shit. Nga ana tjetër, Andrej Zhere-
novski nga kryeministri Zaev është
propozuar për zëvendësministër në
Punët e Jashtme. Kryetari i BDI-së,

Ali Ahmeti i mandatuar nga Krye-
sia e partisë për të vendosur për
emrat e rinj ministror, deri tek Zae-
vi për ministër të ri të Arsimit ka
propozuar Arbër Ademin, zëvendë-
sministrin aktual në këtë dikaster.
Nga ana tjetër, LSDM për zëvendë-
sministër të Arsimit ka propozuar
deputetin Petar Atanaov. 

Asim Musa nga radhët e BDI-
së, Dega e Strugës, do të jetë zë-
vendësministri i ardhshëm i Mini-
strisë së Shëndetësisë. Derisa më
parë u bë publike se Bardhyl Dauti
nga PDSH do të udhëheq me Mini-
strinë për Investime të Huaja, ndër-
sa Musadik Beqiri do të jetë i dyti i
Ministrisë së Transportit dhe
Lidhjeve. 

Grupi i shkëputur nga Lëvizja
BESA me në krye Afrim Gashin, për
ministër të Kulturës ka propozuar

Asaf Ademin, ish kandidat i Lë-
vizjes BESA për kryetar të Gostiva-
rit dhe ish ambasador i Maqedoni-
së në Danimarkë. Lëvizja BESA do
të ketë edhe sekretar shtetëror në
Ministrinë e Drejtësisë, ndërsa në
këtë post pritet të ulet Faton Selami
nga Dega e Tetovës, ndërsa nuk do
të ketë post zëvendësministri në
asnjë dikaster, por do të ketë poste
në eshalonet e tjera qeveritare. Veç
tjerash, në Parlament pasi kaloi në
Komisionin për sistem politik dhe
marrëdhënie midis bashkësive et-
nike, në seancë plenare kaluan
edhe ndryshimit e Kodit Zgjedhor
për kthimin e përbërjes së vjetër të
KSHZ nga 9 sa ka aktualisht në 7
anëtarë si zgjidhje e përkohshme
gjashtë mujore. Me këto ndryshi-
me parashihet që kryetari i KSHZ-
së ti takojë opozitës, dhe dy anë-
tarë të tjerë ku njëri ti takojë partisë
së dytë më të madhe opozitare.
Ndërkaq shumica prej katër anë-
tareve ti takojë partive në pushtet.
Por dilematike mbetet përfaqësi-
mi në KSHZ-së i Lëvizjes BESA,
meqë anëtarja aktuale zonja Ermi-
ra Asani Salija, është në krahun e
deputetëve të grupit të Afrim Ga-
shit, ndërsa do të rrijë ende në ulë-
sen e KSHZ-së do të varet a do të
përkrahet nga BDI dhe LSDM me të

cilat ky grup pritet të jetë në ba-
shkëqeverisje. Nga ana tjetër kur
jemi anëtarët opozitar, Lëvizja
BESA aktualisht ka dy deputetët
njëjtë sa ka Aleanca për Shqiptarët,
por pa grup parlamentar. Formali-
sht, grupi parlamentar i Lëvizjes
BESA ende është aktiv, por që pritet
të shpërndahet me tërheqjen e tre
deputetëve që tashmë janë shkë-
putur nga kjo parti. 

Uashington, 22 maj - Greqia e përk-
rah nevojën të pranohet një emër
nga propozimet e Nimicit, thotë
shefi i diplomacisë greke Nikos
Koxias në deklaratë për korre-
spondentët grekë nga SHBA-ja,
pas takimit me sekretarin shtetë-
ror amerikan Majk Pompeo. Me
këtë deklaratë edhe Koxias, në
mënyrë indirekte e hodhi poshtë
emrin "Republika e Maqedonisë

së Ilindenit", gjithashtu që Greqia
e hodhi poshtë edhe njërin nga
pesë propozimet  e ndërmjetë-
suesit Methju Nimic për emrin
"Republika e Maqedonisë (Shku-
pi).

"Ne e përkrahim nevojën të
pranojmë  njërin nga emrat që i
propozoi  Nimic. Nuk pajtohemi,
siç e dini,  me emrin e pestë  të
propozimeve të tij dhe të shkojmë

përpara drejt miratimit të një pla-
ni strategjik për bashkëpunim mi-
qësor me këtë vend në të ardh-
men, me emrin e tij të ri", tha
Koxias. Shefi i diplomacisë greke
sqaroi se për çështjen e emrit nuk
ka biseduar me sekretarin shtetë-
ror amerikan Pompeo,  por ajo ka
qenë temë e takimeve, dje dhe
pardje, me ndihmës sekretarin
shtetëror të SHBA-së, Ves Miçell.

Siç njoftoi korrespondenti i
MIA-s nga Athina, Nikos Koxias
nuk zbulon se çka ka biseduar
saktë  me Miçell, por thotë se
"askush nuk e detyron Greqinë në
asgjë", në raport të mbylljes së çë-
shtjes, sepse e ka iniciativën  për
procedurat dhe të gjithë në
mënyrë pozitive ndjekin se si një
vend me politikë të jashtme akti-
ve promovon zgjidhje".

Koxias: Të pranojmë njërin nga propozimet e Nimicit
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Zaev ka ulur ofertën
për grupin e Gashit
Grupi i shkëputur nga
Lëvizja BESA me në krye
Afrim Gashin, për ministër
të Kulturës ka propozuar
Asaf Ademin, ish kandidat i
Lëvizjes BESA për kryetar të
Gostivarit dhe ish
ambasador i Maqedonisë
në Danimarkë. Lëvizja BESA
do të ketë edhe sekretar
shtetëror në Ministrinë e
Drejtësisë, ndërsa në këtë
post pritet të ulet Faton
Selami nga Dega e Tetovës.
Kjo parti nuk do të ketë post
zëvendësministri në asnjë
dikaster, por do të ketë
poste në eshalonet e tjera
qeveritare

Kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti i
mandatuar nga Kryesia e
partisë për të vendosur për
emrat e rinj ministror, deri tek
Zaevi për ministër të ri të
Arsimit ka propozuar Arbër
Ademin, zëvendësministrin
aktual në këtë dikaster. Ademi
ka ushtruar edhe detyrën e
zëvendëskryeministrit për
Eurointegrime në kohën e
Qeverisë teknike, ndërsa
konsiderohet si një ndër
kuadrot më me perspektivë
në BDI. Është njohës i mirë i
menaxhimit të institucioneve.
Janë edhe ambasadorët e huaj
në Shkup që në të shumtën e
rasteve e kanë lavdëruar
punën e Ademit në
institucionet që ka drejtuar 

ARBËR ADEMI

Grupi i shkëputur nga Lëvizja
BESA me në krye Afrim
Gashin, për ministër të
Kulturës ka propozuar Asaf
Ademin, ish kandidat i
Lëvizjes BESA për kryetar të
Gostivarit dhe ish ambasador i
Maqedonisë në Danimarkë.
Ademi është anëtarë i
Kryesisë së ngushtë të BESËS,
ndërsa njihet si organizatorë i
suksesshëm i detyrave
politike, si dhe dikasteret që
ka drejtuar deri tani, qoftë në
politikë të jashtme qoftë në
nivel lokal 

ASAF ADEMI 

SONTE DUELI I PARË TELEVIZIV NË RTVM 
Televizioni i Maqedonisë sonte mbrëma (e mërkurë)
në orën 20, do të organizojë duelin e parë televiziv
midis kryetarit të Qeverisë dhe lider i LSDM-së, Zoran
Zaev,  dhe kryetarin të partisë më të madhe opozitare
VMRO-DPMNE, Hristian Mickovski. Dueli  televiziv
javën e kaluar e kërkoi lideri i partisë opozitare,
ndërsa  propozimi menjëherë ishte pranuar nga
kryeministri. Për organizatorë të këtij dueli të parë
televiziv midis njerëzve të parë nga pushteti dhe

opozita pas shumë viteve, fillimisht janë paraqitur tre
televizione. Stojan Tërpçevski, redaktori i Redaksisë
informative i TVM-së, do të jetë nikoqir dhe drejtues i
duelit televiziv, ndërsa sipas tij, bashkëbiseduesit do
t'i kundërshtojnë pikëpamjet dhe qëndrimet e  tyre
për shumë tema aktuale - nga negociatat për emrin,
nga politika e jashtme dhe e brendshme, nga
ekonomia, reformat, borxhet... Titulli i punës i duelit
televiziv është "Një vit pushtet, një vit opozitë". 

Koha
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Evis HALILI 

Shkup, 22 maj - Pas gati dhjetë vite-
sh, në krye të Ministrisë së Kulturës
do të ulet një ministër shqiptar,
lajm ky që ka trazuar opinionin pu-
blik maqedonas prej disa ditësh.
Protesta, peticione, letra drejtuar
qeverisë..., të gjithë kërkojnë që të
rishikohet vendimi për shkarkimin
e ministrit Allagjozovski, i cili më 1
qershor - do të mbushë plot një vit
në krye të Ministrisë së Kulturës,
periudhë kjo që disa herë është
vendosur në shënjestër të kritika-
ve. Emri i tij është lakuar si një prej
ministrave që do të duhet ta lë-
shojë këtë post, lajm ky që në
formë indirekte u pohua prej vetë
atij duke thënë se pavarësisht se
kush do të ulet në të procesi i refor-
mave në kulturë do të vazhdojë.
Por pavarësisht garancisë që dha
ministri, zhurma për largimin e tij
është amplifikuar edhe me atë të
ardhjes së një tjetri, nga Lëvizja
BESA, Asaf Ademi, vërejtjet për të
cilin lidhen sa me profilin e tij pro-

fesional që ka shumë pak lidhje
me kulturën (si inxhinier ndërti-
mi), por edhe me qëndrimin e vetë
kësaj partie lidhur me politikat që
do të ndjekë në kulturë.

Një ditë më parë, protesta e
asociacionit “Jadro” përpara ndër-
tesës së ministrisë shprehte pakë-
naqësinë për largimin e një mini-
stri që ka bërë reforma solide në
kulturë, po aq sa edhe për dyshi-
met sesi do të ecin reformat. Reagi-
me ka pasur edhe nga Lëvizja
BESA. Sipas tyre, nëse ndonjë par-
ti shqiptare ka merituar të jetë pje-
së e kësaj qeverie, kjo është BESA. 

“Ministri i Kulturës do të jetë
pikërisht fryma e re shqiptare që
kemi synuar ta sjellim në skenë pas
rënies së regjimit. Ai do të jetë i

gatshëm t’i dëgjojë të gjitha pro-
pozimet, ankesat, sugjerimet dhe
kritikat e opinionit publik, pavarë-
sisht përkatësisë etnike, gjithë kjo
me qëllim që të prodhojmë vlera të
njëmendta kulturore për të mirën
e të gjithë qytetarëve dhe vendit
në përgjithësi”, janë
kundërpërgjigjur nga BESA. Asaf
Ademi, kandidati për ministër të
Kulturës është drejtor në një ndër-
marrje private dhe po ashtu ka
qenë kandidat i BESËS për kryetar
të Komunës së Gostivarit në
zgjedhjet e fundit lokale. Ademi
ka qenë ambasador i Maqedonisë
në Danimarkë, ndërsa nga viti
2007-2009 ka punuar në Mini-
strinë e Punëve të Jashtme. 

“Jemi të shqetësuar për konti-

nuitetin e këtyre proceseve dhe po-
litikave reformatore, nga kandi-
datët e BESËS nuk kemi dëgjuar
asgjë për mënyrën sesi do të zhvil-
lohen reformat”, ka deklaruar Teo-
dor Çallovski nga ky asociacion.
“Jadro” po ashtu ka zhvilluar edhe
një peticion kundër shkarkimit të
ministrit Robert Allagjozovski. “Jo
pazareve me kulturën” dhe të cilin
deri tani e kanë nënshkruar një
mijë persona. Nga Platforma rajo-
nale e kulturës nga Zagrebi, një
rrjet prej 22 organizatash të pava-
rura nga Bosnja dhe Hercegovina,
Mali i Zi, Kroacia, Sllovenia, Serbia
dhe Kosova i janë drejtuar me një
letër kryeministrit Zaev kundër
vendimit për shkarkimin e mini-
strit. Emërimet në kulturë kanë

shkaktuar reagime të ngjashme
edhe vite më parë. Pas Eshref Aliut,
ministrit të parë shqiptar të Kul-
turës (20 dhjetor 1994 deri më 30
maj 1997), mandatet që zgjatën
pak dhe emërimet e shkarkimet e
bujshme ndoqën dy kuadro të
PDSH-së. Ilirijan Beqiri (26 gusht
2006 deri më 12 prill 2007) e drejto-
ri për më pak se një vit këtë ministri
dha dorëheqje të arsyetuar për ar-
sye morale dhe nën presionin që iu
bë nga opinioni për censurimin që
i bëri shfaqjes “Tito, diagramet e si-
gurta pas dëshirës”. Emërimi i pa-
sardhësit të tij, Arifikmet Xhemai-
lit, po nga PDSH, shkaktoi debat në
Parlament dhe hasi në kundërshti-
min e opozitës së asaj kohe - LSDM,
të cilët nuk e votuan.  

Fatos RUSHITI

Shkup, 22 maj - Reforma parlamen-
tare që do të përfshijë pavarësinë
buxhetore, Rregulloren e re të Par-
lamentit dhe Kodin e Etikës për

sjelljen e deputetëve në Parlamen-
tin e Maqedonisë dhe jashtë tij,
vazhdojnë të jenë preokupim i dia-
logut “Zhan Monet”. Në këtë frymë
është zhvilluar ditë më parë edhe
debati në Ohër dhe dialogu, sipas
asaj që tha kryetari i Parlamentit
Talat Xhaferi, rezulton të jetë pozi-
tiv pavarësisht asaj se takimet e til-
la nuk po zhvillohen siç ishte para-
parë në Paris por po mbahen në

Ohër dhe se kjo çështje është i një
rëndësie të veçantë për kthimin e
besimit në institucionin deputet. 

Në fokus të dialogut “Zhan Mo-
net”, siç bëjnë të ditur burime të
gazetës KOHA, janë çështja e kufi-
zimit të debatit gjatë konstituimit
të Parlamentit konkretisht tek
zgjedhja e kryetarit, kufizimi i de-
batit në Komisione parlamentare,
krejt kjo më qilim që në të ardh-

men të mos vijë deri tek bllokomi
i zgjedhjes së kryetarit të parla-
mentit dhe miratimi ligjeve. Përveç
kësaj në kuadër të këtij dialogu
është propozuar që përveç pyetje-
ve të përgjithshme një herë në
muaj, të ketë edhe pyetje debatue-
se një herë në javë. 

Ekspertët nga ana tjetër iu
kanë propozuar deputetëve gjatë
dialogut në Ohër që parlamenti të
mos punojë me sesione, duke u
ndarë koha kur duhet të ketë
mbledhje të komisioneve dhe kur
duhet të ketë veçmas seanca ple-
nare. Përveç këtyre, deputetëve i
është propozuar edhe një draft i
Kodit Etik, por që ka pasur vërejtje
nga ana e deputetëve të VMRO-së
për faktin se ky draft nuk është ver-
sioni që kanë diskutuar gjatë gru-
pit punues më herët mes tyre dhe
deputetëve të LSDM-së. 

Një pikë tjetër delikate që
është propozuar gjatë këtij dialogu
është edhe pamundësia që një

parti politike të formojë më shumë
se një grup parlamentar, e që vësh-
tirë së kjo do të pranohet nga ana
e VMRO-së.

Të gjitha këto propozime
duhet të marrin miratimin e të
gjitha partive parlamentare ndër-
sa deri tek miratimi i rregullores
së re ato mund të pësojnë ndryshi-
me. Pikë e nxehtë përveç tjerash
që lidhet me Parlamentin do të
jetë edhe modeli zgjedhor, i cili
është propozuar të ketë një njësi
zgjedhore. Përveç LSDM-së që ish-
te pro kësaj ideje më herët që nga
Marrëveshja e Përzhinos, së fund-
mi është deklaruar pro edhe
VMRO e cila më vite ishte fanatike
e modelit me gjashtë njësi
zgjedhore. Siç pritet edhe BDI në
momentin kur do të hapet debati
për modelin zgjedhor, do të pro-
pozoje model me tri njësi zgjedho-
re ndërsa do të mbajë qëndrim
kundër modelit me një njësi
zgjedhore. 

PARLAMENTARIZMI PARA SPROVAVE TË REJA

Dialogu Zhan Mone, shans për reforma të thella
Jeta parlamentare e një
vendi nuk mundet të jetë
një proces i ngurtë, pa
ndryshime e përshtatje
sipas ambientit politik e
social. Për këtë qëllim
dialogu “Zhan Monet” ka
për synim inkurajimin e
deputetëve që të ofrojnë
zgjidhje cilësore që do të
jenë jo vetëm më efikase,
por edhe më dobiprurëse
për funksionimin e
segmenteve të
parlamentarizmit në vend
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VAZHDOJNË REAGIMET PËR NDRYSHIMIN E MINISTRIT TË KULTURËS 

Zhurmë për një ministër të mirë,
apo një shqiptar që e zëvendëson 

Një ditë më parë,
protesta e asociacionit
“Jadro” përpara
ndërtesës së ministrisë
shprehte pakënaqësinë
për largimin e një
ministri që ka bërë
reforma solide në
kulturë, po aq sa edhe
për dyshimet sesi do të
ecin reformat. Reagime
ka pasur edhe nga
Lëvizja BESA. Sipas
tyre, nëse ndonjë parti
shqiptare ka merituar
të jetë pjesë e kësaj
qeverie, kjo është BESA

12 ministrat e Kulturës  

• Cvetan Grozdanov: 20 mars 1991 deri më 5 shtator 1992 ( i pavarur)  
• Gjuner Ismail: 5 shtator 1992 deri më 20 dhjetor 1994 (LSDM)  
• Eshref Aliu: 20 dhjetor 1994 deri më 30 maj 1997 (PPD) 
• Sllobodan Unkovski: 30 maj 1997 deri më 30 nëntor 1998 (LSDM) 
• Dimitar Dimitrov: 30 nëntor 1998 deri më 28 dhjetor 1999 (VMRO-DPMNE) 
• Luben Paunovski: 28 dhjetor 1999 deri më 28 korrik 2000 (VMRO-DPMNE) 
• Ganka Samoillovska Cvetanova: 28 korrik 2000 deri më 1 nëntor 2002

(VMRO-DPMNE) 
• Bllagoja Stefanovski: 1 nëntor 2002 deri më 26 gusht 2006 (LSDM) 
• Ilirjan Beqiri: 26 gusht 2006 deri më 12 prill 2007 (PDSH) 
• Arifikmet Xhemaili: 12 prill 2007 deri më 27 korrik 2008 (PDSH)  
• Elizabeta Kançeska Milevska: 27 korrik 2008 deri më 1 qershor 2017 (VMRO-

DPMNE) 
• Robert Allagjazovski: 1 qershor 2017 (LSDM) 

Koha

Koha



5AKTUALE
Koha, e mërkurë, 23 maj 2018 

E përplas vetura, 
4-vjeçari lëndohet
rëndë
Një fëmijë katërvjeçar është lën-
duar rëndë mbrëmë në bulevar-
din "Boris Trajkovski" në Shkup
pasi është përplasur nga au-
tomjeti motorik "Kia" me targa
të Shkupit, të drejtuar nga T.R.
(59) nga Shkupi. Nga goditja, siç
kumtoi MPB-ja, djali ka marrë
lëndime të rënda trupore dhe
është dërguar në kompleksin e
klinikave "Nënë Tereza"-Shkup.
Kontroll në vendin e ngjarjes ka
kryer ekipi i SPB Shkup.

Vdes çifti në një
aksident në rrugën
Milladinoc-Kadino
Burrë e grua kanë humbur
jetën në një aksident që la
ndodhur dje në rrugën Milladi-
noc - Kadino, pasi automjeti me
të cilin kanë qenë ka dakë nga
rruga dhe ka rënë në një kanal
kullimi. Siç është theksuar në
buletinin e policisë, dje në pe-
riudhën nga ora -1.00 e deri në
06.00 në rrugën lokalëe të fsha-
tit Milladinoc-fshati Kadino,
makina "xhip Grand Çiroki" me
targa të Shkupit të drejtuar nga
Z,D. (72) nga fshati Lisiçe e Po-
shtme, ka dalë nga rruga dhe
ka rënë në një kanal kullimi.
Nga lëndimet e marra në ven-
din e ngjarjes kanë vdekur Z. D.
dhe bashkudhëtarja S.D. (68)
nga Shkupi. Vdekjen e ka kon-
statuar mjeku nga Ndihma e
Parë Mjekësore. Pas zyrtarizi-
mit të prokurorit publik, ek-
spertizë në vendin e ngjarjes ka
kryer ekipi i SPB Shkup.

Apelit e pezulloi
aktvendimin kundër
ish-kryetarin e
Kavadarit
Gjykata e Apelit e pezulloi akt-
vendimin me të cilin ish-kryeta-
ri i Komunës së Kavadarit, Alek-
sandar Panov u dënua për
ryshfet gjatë zgjedhjeve dhe vo-
timit. Se lënda është kthyer në
shqyrtim të serishëm në
Gjykatën Themelore të Kavada-
rit, konfirmoi për MIA-n Liljana
Sitnikovska, gjykatëse dhe
zëdhënëse e gjykatës. Në akt-
vendimin e Gjykatës Themelo-
re të Kavadarit në gusht të vitit
kaluar, Aleksandar Panov është
dënuar me dy muaj burgim për
vepër penale mitmarrje gjatë
zgjedhjeve dhe votimit. Për këtë
vepër parashikohet gjobë apo
dënim me burg deri në një vit,
sqaroi atëherë gjykatësi Llazar
Nanev.

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 22 maj - Prokuror nga
SHBA-të dhe Kroacia, në
mbledhjen e fundit të Këshillit për
përcjelljen e zbatimit të reforma-
ve ne sistemin e drejtësisë në Ma-
qedoni, kanë shpalosur vlerësimet
e tyre për ecurinë e deritanishme
të procesit të reformimit të gjyqë-
sorit në vend. Përveç qëndrimeve
tashmë të njohura se SHBA-të
maksimalisht e përkrahin punë ne
Prokurorisë Speciale Publike,
prokurori Xhon Meknil, para anë-
tarëve të Këshillit, ka theksuar se
me rëndësi të posaçme për një
procedurë gjyqësore është tran-
sparenca. Rezistenca e institucio-
neve, më konkretisht siç Meknil u
është drejtuar gjykatësve dhe
prokurorëve, përfshi edhe anë-
tarëve tjerë të Këshillit, pavarësia
organeve gjyqësore paraqet bazën
e një sistemi të shëndosh të
drejtësisë.

Drejtuesit e ri të Akademisë
për gjykatës dhe prokuror, sipas
Meknilit, doemos duhet t’i reali-
zojnë reformat dhe ndryshimet
ligjore që priten të bëhen. Ndry-
she, drejtorja e kësaj Akademie,
Aneta Arnaudovska, përkundër
kufizimit ligjore, ajo e ushtron
mandatin e tretë të saj. Plotësimi
i Ligjit të ri për Akademinë i cili ka
kaluar në Qeveri, parasheh që kan-
didatet e ardhshëm gjatë konkur-

rimit nuk duhet ta plotësojnë ku-
shtin e notës mesatare “tetë”. Ky
edhe disa kritere tjerë sipas juri-
stëve shqiptarë në të kaluarën ka
paraqitur pengesën kryesore se
pse në Akademinë e gjykatësve
dhe prokurorëve nuk ka pasur
mjaft kandidat shqiptar. 

Prokurori Publik, Xhon Mek-
nil, i cili kohë pas kohë paraqitet
në seancat gjyqësore, ku si palë
prezantohet PSP-ja, mes tjerash
para Këshillit për zbatimin e refor-
mave në gjyqësor, ka potencuar se
nuk dyshon që qarqe të caktuar
synojnë dështimin e punës të Kë-
shillit. Por, ai ka nënvizuar se Qeve-
ria duhet bindshëm të an-
gazhohet dhe ta bind opozitën se
reformat në drejtësi janë urë
lidhësi e cila shpie drejtë Bashki-
mit Evropian dhe NATO-s.

Në fjalimin e tij para kryemini-
strit Zoran Zaev dhe anëtarëve
tjerë të Këshillit për reforma në

gjyqësor, prokurori kroat, Dragan
Novosel, është shprehur se Kapti-
na 23 paraqet “ankth” për shumë
Qeveri. Megjithatë, ai e vlerësoi si
kaptinën kryesore që një shtet
duhet ta përmbush në rrugën e
negociatave me BE-në. Ndryshe,
kjo kaptinë i inkurajon qeveritë në
harmonizimin e sistemit të drejtë-
sisë dhe lirive të njeriut, me legji-
lascionin e BE-së. Gjyqësori efikas
dhe i paanshëm, lufta kundër kor-
rupsionit, pengimi i torturës, si-
stemi i burgjeve, liria e shprehjes e
kështu me radhë, janë kushtet që
bashkësia ndërkombëtare i
kërkon që Maqedoni t’i plotësoj.
Prokurori Novosel, po ashtu foli
edhe për rëndësinë e xhirimit të
procedurave gjyqësore dhe realizi-
min e stenografeve. Kësisoj njëra
prej arsyeve më të shpeshta, gjatë
muajve të kaluar, se pse anulohe-
shin seancat gjyqësor kundër
Nikolla Gruevski dhe të akuzuarve

tjerë të PSP-së, në Gjykatë Penale
të Shkupit, ishte pikërisht munge-
sa e kamerave për xhirimin e këty-
re seancave. Ligji për procedurë
penale parasheh që Trupi gjykues
përpos procesverbalit në formë të
shkruar, rrjedhën e seancës i njëj-
ti duhet ta mbuloj edhe me pamje
audio-vizuale. Gjithnjë duke u ba-
zuar nga prezenca e tyre në ter-
ren, dy prokurorët e huaj para Kë-
shillit për reforma si problema
shtesë për një sistem të mirëfilltë
gjyqësore e kanë potencuar mun-
gesën e mjaftueshme të proku-
rorëve publik. Pas përfundimit të
fjalimeve të prokurorëve Xhon
Meknil dhe Dragan Novosel, krye-
ministri Zaev shprehi mirënjohje
ndaj këshillave dhe rekomandi-
meve të dhëna, me çka shtoi se
Qeveria është e gatshme t’i dëgjon
përvojat e huaja, sidomos atë
praktikë e cila është vërtetuar si e
suksesshme.

Shkup, 22 maj - Ish-ndihmës mini-
stri i Punëve të Brendshme, Gjoko
Popovski, dje në Gjykatën Penale
është dënuar me nëntë vite burg
për shkak të keqpërdorimit të
detyrës zyrtare në lëndën e PSP
"Treqind" në të cilën u akuzua për
furnizim publik të 300 automje-
teve për nevojat e MPB.

Kryetarja e Këshillit gjyqësor
Dobrilla Kacarska gjatë shqipti-
mit të aktvendimit tha se propozi-
mi i Komisionit për furnizime pu-
blike ka qenë në kundërshtim me
Ligjin për furnizime publike, kë-
shtu që për këto shkaqe Popovski
nuk ka guxuar ta pranojë propozi-
min. Sipas saj, në këtë rast nuk
është ruajtur kriteri "ofertë më e
volitshme" për furnizime publike

të 300 automjeteve për nevojat e
MPB-së. Me këtë tha Kacarska,
MPB-së është shkaktuar dëm në
përmasa të mëdha. Popovski, nga
funksioni që ka qenë nuk ka mun-
dur të mos e dijë se kush janë ope-
ratorët më të volitshëm ekono-

mikë që kanë dhënë oferta për au-
tomjetet. Për këtë shkak, shtoi ajo,
gjykata vlerësoi se Popovski është
fajtor për veprën penale që
ngarkohet - keqpërdorim i detyrës
zyrtare dhe i shqiptoi dënim prej
nëntë vite burgim.

Menjëherë pas kësaj proku-
rorja publike speciale Fatime Fetai
kërkoi që gjykata Popovskit t'i cak-
tojë paraburgim për shkak të rre-
zikut nga arratia. Avokati i Popov-
skit, Sterjo Zikov e kundërshtoi
kërkesën për paraburgim, me këtë
rast duke vlerësuar se klienti i tij
mori dënim shumë të lartë. Vetë
Popovski para gjykatës tha se nuk
planifikon të ikë, se është njeri fa-
miljar, me djalë që është duke u
shkolluar dhe e ka nënën të së-
murë. Gjykata pas shqiptimit të
aktvendimit dha pushim që të kë-
shillohet rreth kërkesës për para-
burgim. Për veprën penale për të
cilën akuzohet Popovski, ligji pa-
rashikon dënim me burg prej
katër deri në 15 vjet.

Nëntë vite burg për Gjoko Popovskin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

PROKURORËT E HUAJ NË MBLEDHJE TË KËSHILLIT PËR
REFORMA NË DREJTËSI

Në BE dhe në NATO vetëm
përmes gjyqësorit të drejtë

Prokurori Publik, Xhon
Meknil, i cili kohë pas
kohë paraqitet në
seancat gjyqësore, ku si
palë prezantohet PSP,
ka potencuar se Qeveria
duhet bindshëm të
angazhohet dhe ta
bind opozitën se
reformat në drejtësi
janë urë lidhësi e cila
shpie drejtë Bashkimit
Evropian dhe NATO-s

Koha
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Evis HALILI

Shkup, 22 maj - Ministria e Arsimit
dhe Shkencës ka promovuar Stra-
tegjinë e arsimit dhe planin aksio-
nal për periudhën 2018-2025 dhe
planin e saj veprues. Dokumenti i
Strategjisë arsimit për periudhën
shtatë vjeçare u hartua vitin e ka-
luar dhe për të cilën u konsultuan
dhe morën pjesë ekspertëve, më-
sues dhe profesorëve, përfaqësues
të institucioneve publike, sektorit
civil dhe personave tjerë të intere-
suar për zhvillimin e resurseve
njerëzore dhe politikave arsimore.
Dokumenti është me mbështetjen
e Bashkimit Evropian, përmes rea-

lizimit të projektit “Ndihmë tek-
nike për përpilimin e Strategjisë
gjithëpërfshirëse për arsim 2016-
2020 në suaza të Programit opera-
tiv - Zhvillimi i resurseve njerëzore
2007-2013”. 

Në fillim të këtij viti u miratua
edhe nga Qeveria dhe së bashku
me planin aksionar, ajo parashikon
riafirmimin e autonomisë së uni-
versiteteve dhe rritjen e cilësisë në
arsimin fillor dhe të mesëm, mes

të tjerave reduktimin e numri të
lëndëve dhe të nxënësve nëpër pa-
ralele, por pa prekur zvogëlimin e
numrit të kuadrit arsimor. 

Sipas kësaj strategjie nxënësit
nga klasa e parë deri në të pestën
do të kenë vetëm 4 orë mësimi në
ditë të cilat do të zgjasin nga 55
minuta, 15 nga të cilat parashihen
t’ju dedikohen aktiviteteve të lira.
Ndërkohë nga ministria e Arsimit
dhe Shkencës thonë se Strategjia

për zhvillimin e arsimit në Maqe-
doni deri në vitin 2025 duhet të
ofrojë rezultate konkrete. Stra-
tegjia përfshin të gjitha nivelet e
shkollimit konvencional dhe joko-
vencional, ndërsa evidenton edhe
10 çështje të cilat shënojnë edhe
pikat sfiduese të politikave arsi-
more në të ardhmen. Përveç pro-
blemit në mbingarkesën e progra-
meve mësimore, korrigjimin e
libra, aty përmendet edhe mos pa-

sqyrimi në aktivitete mësimore
dhe jashtë mësimore i arsimit
ndërkulturor, si dhe disproporcio-
ni në ndarjen e shkollave apo edhe
të shërbimeve profesionale. Në vë-
rejtjet për arsimin multikulturor,
thuhet se “ka pengesa që ndalojnë
integrimin e nxënësve, të cilët më-
sojnë në një gjuhë tjetër përveç
gjuhës amtare”. Konkretisht,
nxënësit ndahen në ndërrime,
varësisht gjuhës në të cilën zhvil-
lohet mësimi, edhe atë ka raste
kur ndarjet bëhen në ndërtesa të
veçanta dhe me administratë të
veçantë.

Vërejtjet vijojnë me çështjen
e vlerësimit të cilësisë së kur-
rikulës dhe programit mësimor si
dhe me vlerësimin e nxënësve.
Nuk janë gjithashtu koherente as
reformat në fushën e arsimit të
mesëm pasi nuk janë gjithmonë
në përputhje me reformat në arsi-
min fillor, kurse mbetet në nivele
të pakënaqshme mbështetja e
nxënësve për pjesëmarrje, sikurse
thuhet demokratike në shkollë,
ashtu sikurse mungon informa-
cioni i vazhdueshëm dhe i vlef-
shëm për sistemin arsimor
kombëtar në perspektivat
ndërkombëtare. 

Shkup, 22 maj - Shkollat të para-
shikojnë kënde për lexim dhe
kohë për lexim gjatë çdo dite
shkollore, ndërsa arsimtarët çdo
ditë të nxisin diskutim dhe ta zh-
villojnë mendim kritik me qëllim
që të rritet kuptimi dhe përm-
bajtja tek nxënësit. Ky është një
prej rekomandimeve të projektit
pesëvjeçar të USAID-it "Me lexim
deri në lidership", i zbatuar nga
Fondacioni për nisma arsimore
dhe kulturore "Hap pas hapi" - Ma-
qedoni që u prezantuan dje në
konferencë me rastin e përfundi-
mit  me implementim të tij. Qëlli-
mi është që t'i përmirësojë mje-
shtëritë pedagogjike dhe
arsimimin gjuhësor dhe matema-
tikor, t'i përmirësojë mjeshtëritë
pedagogjike të arsimtarëve dhe ta
informojë gjithë opinionin se si
mjeshtëritë për lexim dhe mate-
matikë kontribuojnë për zhvilli-
min intelektual të nxënësve.

Zëvendësministri i Arsimit dhe
Shkencës, Arbër Ademi theksoi se
zhvillimi i arsimit është një nga
prioritetet e larta të Qeverisë ak-

tuale, ndërsa analizat që janë bërë
në kuadër të këtij projekti janë me
rëndësi të jashtëzakonshme. "Këto
analiza na tregojnë se çfarë është
gjendja aktuale me arsimin
gjuhësor dhe matematikor tek
nxënësit nga klasat fillestare,
ndërsa rekomandimet që janë
përgatitur në kuadër të projektit
na japin drejtime se si ta përmirë-
sojmë leximin me kuptim dhe
mjeshtëritë themelore matema-
tikore që ta përmirësojmë cilësinë

e arsimit", tha Ademi.
Ai shfaqi shpresë që përmes

Fondacionit "Hap pas hapi" janë
botuar libra me figura në gjuhën
shqipe dhe maqedonase, të për-
shtatura me moshën dhe interesin
e nxënësve nga klasat fillestare, të
cilat janë sistemuar në të gjitha
shkollat qendrore dhe rajonale në
vend, për të cilat konsideron se do
të jenë në dobi të madhe edhe për
gjeneratat e ardhshme. Në ngjarje
u drejtua edhe përfaqësuesi i

USAID-it në Maqedoni, Dejvid
Ateberi.

"Përfundimi i këtij projekti nuk
do të thotë se përfundon edhe
puna jonë. Mbetet shumë për të
bërë që Maqedonia të sigurojë ar-
sim cilësor për çdo fëmijë. Por,
përkushtimi, këmbëngulja dhe
entuziazmi, më jep shpresë se e
dini se çka duhet të ndryshojë që
të arrihet qëllimi, dhe do të vazh-
dojmë me kontributin për këtë
qëllim", tha Arteberi. (E.H)

EVN projekt për
mbrojtje të
shpendëve nga
goditja elektrike
Shtip, 22 maj - EVN Maqedoni
filloi me implementimin e
projektit më të ri për
mbrojtjen e shpendëve nga
goditja e rrymës në rajonin e
Ovçe Poles. Ekipet e EVN Elek-
trodistribuimi, siç njoftojnë
përmes një kumtese për media
nga kompania, do të vendosin
izolues për mbrojtjen e sh-
pendëve nga goditja elektrike.
Projekti realizohet së bashku
me organizatën qytetare
"AQUILA" e cila bëri donacion
të izoluesve, ndërsa EVN e si-
guron logjistikën gjithëpërf-
shirëse për instalimin e tyre.
Projekti synon të zvogëlojë
shkallën e vdekshmërisë së sh-
pendëve në këtë rajon.
Mbrojtja e species së rrezikuar
të "Shqiponjës mbretërore" e
cila gjatë kohës së fundit shë-
non shkallë shqetësuese të
lartë të vdekshmërisë, është ar-
syeja kryesore e mbështetjes
së kësaj iniciative. Mbrojtëset
do të vendosen në 100 shtylla
largpërçuese të tensionit të
mesëm, ndërsa sipas planit
dhe dinamikës së realizimit
projekti do të zbatohet në disa
faza dhe do të kompletohet në
muajin maj dhe qershor.

REKOMANDIME TË PROJEKTIT "ME LEXIM DERI NË LIDERSHIP"

Më shumë përkushtim 
për gjuhën dhe matematikën

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

PROMOVOHET STRATEGJIA E ARSIMIT 2018-2025 

Vërejtje për integrimin e nxënësve
Në vërejtjet për
arsimin multikulturor
thuhet se “ka pengesa
që ndalojnë
integrimin e
nxënësve, të cilët
mësojnë në një gjuhë
tjetër përveç gjuhës
amtare”

Koha
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Fisnik PASHOLLI

Shkup, 22 maj - Popullata e Maqe-
donisë ende ka një edukim të
pamjaftueshëm financiar, me qël-
lim të krijimit të kulturës së mirë-
filltë financiare, që u ndihmon të
gjitha palëve të interesit për të
marrë vendime të duhura mbi
bazën e njohurive të mjaftuesh-
me. Produktet e ndryshme finan-
ciare, përllogaritja e kamatave, si-
gurimet vullnetare, fondet e
pensioneve, fondet e investimeve,
ende pak njihen nga konsuma-
torët në Maqedoni. 

Kështu thonë analizat e fun-
dit të Bankës Popullore të Maqe-
donisë dhe me këtë rast sugje-
rohet që nxiten politika konkrete,
projekte dhe aktivitete edukuese
për edukim financiar më të madh
të popullatës së rritur.

Ekonomistët janë të mendimit
se konsumatorët e edukuar në
aspektin financiar kanë shumë më
pak gjasa që të hyjnë në borxh kre-
ditor me kushte të pavolitshme
dhe të bien pre e mashtrimeve të

ndryshme.  Por edhe banorët e sh-
teteve fqinje nuk mund të lëv-
dohen me edukim të kënaqshëm
financiar. Në Kroaci, bie fjala, me
mijëra qytetarë janë vendosur
para problemeve të mëdha për
shkak se para 10 vitesh kanë hyrë
në borxhe kreditore në valutën
zvicerane e cila atëherë kishte kurs
të volitshëm, ndërsa disa vite më
vonë shtrenjtohet valuta zvicera-
ne karshi kunës kroate. Kjo ka
ndikuar që qytetarëve të zhytur në
borxhe t’iu shkakton telashe të
mëdha për shkak të rritjes së ko-
stos së pagesës së borxheve ndaj
bankave. Përkundër paralajmëri-
mit të Bankës Popullore Kroate se
kursi devizor mund të shtrenj-
tohet jo më shumë se 10 deri 15
për qind, megjithatë qytetarët
nuk u treguan të kujdesshëm
gjatë hyrjes në borxh, ndërkohë
që franga zvicerane në vitet pa-
suese u shtrenjtua së pari për 10
për qind e më vonë edhe për 30
për qind. Për ta zbutur këtë pro-

blem, qeveria Kroate e kryemini-
strit Zoran Milanoviq megjithatë
ndërmori masa me të cilat zbuti
kthimin e borxhit të qytetarëve në
valutën zvicerane. Probleme të
ngjashme janë shkaktuar edhe në
Serbinë fqinje. 

Ekonomistët thonë se kultura
financiare në ditët e sotme përbën
një domosdoshmëri për këdo,
duke nënkuptuar jo vetëm ritmet
e zhvillimit ekonomik, bankar dhe
teknologjik, por edhe rëndësinë e
peshën që informacioni ka në
botën e sotme globale. Një kul-
turë e tillë ndihmon konsuma-
torët, prodhuesit dhe investuesit
të marrin vendime të goditura fi-
nanciare dhe, por edhe Bankën
Qendrore të arrijë më lehtë objek-
tivin e saj për arritjen dhe ruajtjen
e stabilitetit të çmimeve.

“Niveli i edukimit financiar,
edukimi i rregullt i qytetarëve ka
një ndërlidhje direkte me rritjen e
konsumit të shërbimeve financia-
re, por edhe me sjelljen e vendi-

meve racionale, të urta dhe të
drejta në procesin e blerjes së
prodhimeve financiare”, thotë Kli-
me Popovski, kryetar i Këshillit të
ekspertëve të Agjencisë për Super-
vizon të Sigurimit. 

Sikundër dihet, Banka Popul-
lore e Maqedonisë javë më parë e
prezantoi publikimin “Menaxhi-
mi i mençur me të hollat-udhë-
zues për financat personale”. Ky
udhëzues është i dedikuar për
opinionin më të gjerë, me qëllim
që në mënyrë të thjeshtë të
shpjegojë konceptet dhe nocio-
net themelore të fushës së me-
naxhimit me financat personale.
Gjatë përgatitjes së tij është
mbajtur llogari që ai të jetë i kup-
tueshëm edhe për gjeneratat më
të reja edhe për personat që nuk
kanë arsim formal ekonomik. Do-
racaku ka për qëllim që populla-
ta të informohet në mënyrën më
adekuate sesi të menaxhojë me
mjetet financiare që të arrijë qël-
limet e dëshiruara.

Shkup, 22 maj - Guvernatorja e re e
Bankës Popullore të Maqedonisë,
Anita Bezhovska Angelovska, pas
marrjes së detyrës nga ish-guver-
natori Dimitar Bogov, premtoi se
do vazhdojë me politikën e derita-
nishme të Bankës Qendrore që
nënkupton ruajtjen e stabilitetit të
çmimeve, ruajtjen e stabilitetit fi-
nanciar të vendit, kursit stabil të
denarit karshi euros, mirëmbajtjes
së likuiditetit të bankave afariste,
mbajtjes nën kontroll të inflacio-

nit, nivelin stabil dhe administri-
min e rezervave valutore të vendit...

“Para nesh mbetet sfida e
ruajtjes së politikës monetare të
pavarur dhe stabilitetit makroeko-
nomik. Megjithatë, ngjashëm me
strukturat e mëparshme udhëhe-
qëse, do të vazhdojmë të ndër-
tojmë një kapacitet të fuqishëm të
Bankës Qendrore si çështje kryesor
në realizimin e detyrave”, tha
Bezhovska pas pranimit të detyrës
nga Bogov.

Ajo falenderoi presidentin
Gjorgje Ivanov për nominimin e saj,
si dhe partitë politike që me kon-
sensus të gjerë e zgjodhën për gu-
vernatore të re të Bankës Popullore
të Maqedonisë. Duke falënderuar
për përkrahjen e gjerë shoqërore
për detyrën e re, ajo i shprehu
mirënjohje guvernatorit të derita-
nishëm Bogov, për siç tha ajo, me-
naxhimin me sukses të Bankës
Qendrore edhe në momentet më
të vështira. (F.P)

Bëjmë gjithçka
që të mbështetet
rritja e pagave
Shkup, 22 maj - Ministri i Financa-
ve, Dragan Tevdovski, vlerësoi se
të dhënat e fundit të Entit Sh-
tetëror për Statistikë për rritjen e
pagave janë tregues se masat qe-
veritare, siç është rritja e pagës
minimale, japin rezultate.
"Pagat në Maqedoni rriten, paga
mesatare në mars të këtij viti
është rritur për 5,6 për qind në
raport me muajin mars të vitit
2017. Gjithashtu, nëse shihen tre
muajt e parë për këtë vit në
krahasim me tre muajt  e parë të
vitit të kaluar rritja është 4,9 për
qind. Kjo, para së gjithash, për
shkak të njërës prej masave të
para që i sollëm për rritjen e
pagës minimale e cila i bëri rreth
90 mijë punonjës në Maqedoni
të kenë paga të rritura", deklaroi
Tevdovski. Për ne, plotësoi ai,
është e rëndësishme rritja e pa-
gave e shkaktuar para së gjithash
nga rritja serioze tek punëtorët
të cilët kanë paga më të ulëta, në
industritë e tekstilit, veshjes dhe
lëkurës të cilët paraprakisht në
mënyrë të padrejtë kishin nivel
të ulët të pagës minimale.
"Raporti i fundit për pagat tregon
se në këto tre industri, për tekstil,
veshje dhe lëkurë, rritja e pagave
në mars të këtij viti në krahasim
me marsin e vitit të kaluar lëviz
diku midis 15 dhe 21 për qind",
theksoi Tevdovski. Lidhur me
premtimet për pagë me shumë
prej 500 euro ministri theksoi se
kjo është pjesë e programit i cili
ka të bëjë për përfundimin e
mandatit. "Është e rëndësishme
se pagat në Maqedoni rritet dhe
po bëhet gjithçka që të mbështe-
tet kjo rritje pasi që kjo është një
prej prioriteteve kryesore", thek-
soi ministri resor.

Bezhovska edhe zyrtarisht guvernatore
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EDUKIMI FINANCIAR NË MAQEDONI 

Njohuri të pakta 
për produktet bankare 
Ekonomistët janë të
mendimit se
konsumatorët e
edukuar në aspektin
financiar kanë
shumë më pak gjasa
që të hyjnë në borxh
kreditor me kushte
të pavolitshme dhe
të bien pre e
mashtrimeve të
ndryshme
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Me qëllim implementimin e qëllimeve dhe aktiviteteve të parashikuara me Programin për përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal të Qytetit të Shkupit për vitin 2018, Qyteti i Shkupit, shpall: 
THIRRJE PUBLIKE 

për mbledhjen e kërkesave 
për shfrytëzimin e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018, 

të destinuara për financimin e aktiviteteve programore të 
inkubatorëve të biznesit dhe qendrave për zhvillimin e inovacioneve 

 
Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 
2018, nga nën programi G1 zëri 464 nën zëri 464990 – të 
destinuara për financimin e përbashkët të shpenzimeve për 
inkubatorët e biznesit dhe qendrave për zhvillimin e 
inovacioneve, do të realizohet në bazë të Programit për 
përkrahjen e zhvillimit ekonomik lokal për vitin 2018 dhe në 
bazë të kritereve të përcaktuara me këtë thirrje.  
 

1. Lëndë e thirrjes publike është financimi i përbashkët i 
shpenzimeve të inkubatorëve të biznesit dhe qendrave për 
zhvillimin e inovacioneve, përkatësisht përkrahje financiare të 
projekteve për: 

- Organizimi i trajnimeve  
- Shërbime konsultuese 

 
Për financimin e përbashkët të shpenzimeve për projektet e 
inkubatorëve të biznesit dhe qendrave për zhvillimin e 
inovacioneve, janë parashikuar mjete me vlerë të përgjithshme 
prej 700.000 denarë.  

 
2. Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë të gjitha 
shoqatat dhe fondacionet të cilat janë regjistruar në përputhje 
me Ligjin për shoqatat dhe fondacionet (“Gazeta zyrtare e RM-
së” nr. 52/10) për qëllime të lidhura me politikat e përkrahjes 
dhe zhvillimit të sipërmarrjes, konkurrencës dhe inovacioneve 
të sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme.  
3. Kushtet e pjesëmarrjes – Çdo aplikues mund të marrë 
pjesë në thirrjen publike vetëm me një projekt. 
Dokumentet e nevojshme për paraqitje: 

  Fletëparaqitje e plotësuar në mënyrë kompjuterike për 
përkrahje financiare.  
  Formulari i plotësuar në mënyrë kompjuterike për propozim 
– projektin;  
  Aktvendim për regjistrim dhe gjendjen vijuese nga Regjistri 

Qendrorë; 
  Deklaratë se për aktivitetet e theksuara në projekt, deri tani 
nuk janë shfrytëzuar mjete nga ndonjë organ tjetër i 
administratës shtetërore ose nga burime tjera, që do të 
nënkuptonte financim të dyfishtë të aktiviteteve të njëjta nga 
burime të ndryshme;   

 Raport për mjetet e marra nga Buxheti i Qytetit të Shkupit 
në vitin e kaluar fiskal dhe mënyra e realizimit të tyre (nëse 
organizata ka qenë përfitues i mjeteve të ndara nga Buxheti 
i Qytetit të Shkupit për vitin 2017) 

 
Dokumentacioni i lartpërmendur i plotësuar plotësisht 
dorëzohet në origjinal ose kopje të vërtetuar tek noteri.  
Formularët Fletëparaqitja dhe Projekti për paraqitje në thirrjen 
publike, parashtruesit mund t’i tërheqin në faqen e internetit të 
Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk.  
 
4. Kritere për vlerësimin e projekteve:  
Vlerësimi i projekteve do të bëhet në bazë të këtyre kritereve:  
 

KRITERE PIKË
MAKSI
MALE 

1. Struktura organizative dhe resurset  30
1.1 A ka shoqata ose fondacioni strukturë të 
mjaftueshme organizative dhe resurse njerëzore 
për realizimin e projektit (të punësuar, vullnetarë 
aktiv, persona të angazhuar me honorar)  

10 
 

1.2  Biografi profesionale e profesionistëve të 
cilët marrin pjesë në realizimin e projektit  

10 

1.3 A disponon shoqata dhe fondacioni me zyra 
dhe pajisje teknike për realizimin e projektit  

10 

2. Listë referuese e projekteve 20
2.1 Listë referuese ose dëshmi (shembull: 
kontratë e nënshkruar) për më së paku 2 
projekte të realizuara në fushën për të cilën 
aplikohet  

20 

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

10 

3.2  A ka siguruar shoqata ose fondacioni 
përqindje të pjesëmarrjes vetjake në realizimin e 
projektit  

10 

3.3 Sigurim i përfshirjes së institucioneve dhe 
organizatave tjera  

10 

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

10 

3.5 A është real plani financiar i propozuar 
(përshkrimi i shpenzimeve sipas kategorive 
pozita përputhet me çmimet e tregut)   

10 

Kritere pikë maksimale 100 
   

Fletëparaqitjet për financimin e përbashkët dhe zgjedhjen e 
propozim projekteve më të volitshme i shqyrton Komision i 
formuar nga Kryetari i Qytetit të Shkupit.  
Qyteti i Shkupit mban të drejtën për ndjekjen e realizimit të 
projekteve.  
5. Periudha e realizimit të projekteve – viti 2018 
6. Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve 

Fletëparaqitjet me dokumentacionin e plotë është e nevojshme 
të dorëzohen në arkivin e Qytetit të Shkupit, bul. “Ilinden” nr. 
82, nga ora 08:30 deri në orën 15:00 me shënimin  “Thirrje 
publike për mbledhjen e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve 
nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018, të destinuara për 
financimin e aktiviteteve programore të inkubatorëve të biznesit 
dhe qendrave për zhvillimin e inovacioneve”. 
 
Fletëparaqitjet dorëzohen në zarf të mbyllur dhe vulosur, 
pa shenja të subjektit i cili dorëzon fletëparaqitjen, në afat 
prej 15 ditësh nga dita e shpalljes në shtypin ditor.  
 
Vërejtje: Fletëparaqitjet me dokumentacion të paplotë ose 
ato që do të dorëzohen pas skadimit të afatit të përcaktuar, 
nuk do të shqyrtohen.  
 
Shtojcat e dorëzuara nuk kthehen 
Shoqatat civile ose fondacionet, pjesëmarrëse në thirrjen 
publike, do të njoftohen për rezultatet në afat prej 15 ditësh nga 
dita e sjelljes së Vendimit për shpërndarjen e mjeteve nga 
Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018.   
 
Pyetjet për sqarime plotësuese mund të parashtrohen me 
shkrim ose nëpërmjet rrugës elektronike deri te Sektori për 
zhvillim ekonomik lokal në adresën vijuese: 
danielak@skopje.gov.mk.        
Kontakti:  Sektori për zhvillim ekonomik lokal  
Tel: (02) 3297-328.

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

 
SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 57/2018 

     për punësimin e  2  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „Institucionin publik komunal për fëmijë Çerdhen e Fëmijëve Majski Cvet - Manastir “për vendet e punës në vijim:  
 

1. DEZ0102V01002 Këshilltar - 
kontabilist, Shërbimi për punë administrative 
dhe menaxhim me resurset njerëzore 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 

për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

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

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

-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 

- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 
Rroga neto: 20.055,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 
2. DEZ0102G01003 Referent i pavarur - 

Administrator(kryerës i punëve administrative), 
Shërbimi për punë administrative dhe 
menaxhim me resurset njerëzore 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese 

për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas 

kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi 
sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të lartë ose të mesëm  

-   së paku 3 (tre) vjet përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
 
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 13.450,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

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

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

Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga 
faqja e internetit e Agjencisë. 

Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të 
jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur 
në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së 
administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së 
çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit 
administrativ. 

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 
15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  

Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një 
afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas 
mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet 
drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  

Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista 
realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të. 



Në bazë të nenit  22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune ( Ga.  Zyrtare 62/05, 106/08, 161/08, 
114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 
33/15, 72/15, 129/15 dhe 27/16), Rregullore për  organizim  të punës dhe sistematizimin  në vendet e punës dhe 
Pëlqim të kryetarëve  të Komunave Ohër dhe Strugë, UD  Drejtori i NPN Proaqua Strugë,  publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
 

Për pranim të të punësuarve në afat të 
pacaktuar kohe 

 
NPN Proaqua Strugë NJP Ujësjellës Ohër ka  nevojë për: 
 

1. Punëtor i përgjithshëm  PMP , KUU ,                                     6 ekzekutues 
 
 
Në shtojcë të aplikimit,  kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi për   arsimimin e kryer në origjinal ose 
kopje të  noterizuar në noter. 
 
Orari javor i punës  është 40 orë , nga data 07:00 deri në ora 15:00. Punësimi është në afat të pacaktuar. 
 
Shuma monetare në bazë të neto pagës shënon 13.500.00 denar. 
 
 
 
 

Afati i  paraqitjes  është 5  ditë punë nga dita e   shpalljes së konkursit. 
 
Afati  në të cilën sillet Vendimi  për përzgjedhjen  varet  nga numri i  kandidatëve të paraqitur, kurse në 
pajtim me nenin 23  pa.. 2 nga LPM. 
 
Aplikimet të dorëzohen  personalisht ose nëpërmjet postës në arkiv në NJP Ujësjellës Ohër,  në rr. 
Naum Ohridski p.n.  Ohër në afat prej 5 ( pesë ) ditëve të  punës  nga dita e    shpalljes publike. 
 
Aplikimet  jo të plota dhe të parakohshme nuk do të merren parasysh. 
 

UD  Drejtor në NPN Proaqua Strugë 
Dipl tekn ing  Vlladmir Aleksioski 

Në bazë të nenit 35 dhe 39 të Ligjit për standardin studentor ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 15/13 deri më 64/18) dhe nenti 36 dhe 43 të Statutit të KSHS 
“Nikolla Karev” – Ohër, Këshilli drejtues i Konviktit në vijim publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për zgjedhje të drejtorit të Konviktit shtetëror të studentëve “Nikolla Karev” – Ohër  

 
          Kandidatët për drejtor të Konviktit shtetëror të studentëve “Nikolla Karev” – Ohër duhet të përmbushin kushtet në vijim: 
 
         1.  Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
          2.  Në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjeje ndalesë për kryerje të 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
         3. Të ketë të fituar së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit; 
         4.    Të ketë minimum 5 (pesë) vjet përvojë pune; 
         5. Të posedojë një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht në vijim ose certifikata për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se 5 
(pesë) vjet: 
         - TOEFEL IBT së paku 74, 
         - IELTS - së paku 6 pikë, 
         - ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku B2 niveli, 
         - FCE (Cambridge English: First) – të dhënë, 
         - BULATS  - së paku 60 pikë ose  
         - APTIS – së paku niveli B2. 
         Kandidatët për drejtor të Konviktit shtetëror të studentëve “Nikolla Karev” – Ohër duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
         1.  Certifikatë të shtetësisë; 
         2.  Certifikatë të lindjes; 
         3. Dëshmi se në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtjeje ndalesë për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
         4.  Diplomë me së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit; 
         5. Dëshmi për minimum 5 (pesë) vjet përvojë pune; 
         6. Në pajtim me Ligjin për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për standardin e studentëve (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 64/18)  kandidati për drejtor 
nuk obligohet që të parashtrohet Dëshmi për posedim të një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatave për njohje aktive të gjuhës 
angleze jo më të vjetër se 5 (pesë) vjet të theksuar në pikën 5 të kushteve në shpallje, sepse kushtet nuk do të aplikohen deri më 1 shtator 2018, pir në 
pajtim me nenin 3 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për standardin e studentëve (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 64/18) drejtori i cili zgjidhet në 
periudhën deri më 1 shtator 2018 obligohet që të përmbushë kushtin për njohje të gjuhës së huaj më së voni në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes së tij, 
në të kundërtën drejtori i cili nuk do të përmbushë kushtin e lartpërmendur për njohje të gjuhës së huaj brenda afatit të caktuar prej 1 viti, i ndërpritet 
mandati.       
         Drejtori zgjidhet për mandat prej 4 (katër) vjet; 
        Orari i punës në pajtim me vendimet e organeve në Institucion; 
        Pagesa e drejtorit përcaktohet në pajtim me aktet e Institucionit në bazë të ligjit;       
       Gjatë shqyrtimit të dokumenteve të arritura parasysh do të merren vetëm dokumentet që janë në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 
Dokumentet të cilat nuk janë në origjinal ose koje të vërtetuara në noter nuk do të merren parasysh.   
        Afati për parashtrimin e dokumenteve të nevojshme është 7 (shtatë) ditë duke konsideruar nga dita e ardhshme e ditës së publikimit të fundit të 
shpalljes (duke mos konsideruar ditën e vet publikimit). Kushtet e theksuara në shpalljen publike, kandidatët duhet t’i përmbushin në momentin e 
paraqitjes.  
       Dokumentet të cilat do të parashtrohen pas afatit të theksuar në shpalljen publike, si dhe dokumentet e pakompletuara ose ato të cilat do të kenë 
parregullsi nuk do të shqyrtohen. 
       Afati për zgjedhje të kandidatit do të realizohet në pajtim me dispozitat e Ligjit për standardin e studentëve. 
        Dokumentet e nevojshme të parashtrohen në adresën: KSHS “Nikolla Karev” – Ohër, rr. “Vanço Nikolleski” pn, 6000 Ohër ose personalisht në 
sportelin e Institucionit në të njëjtën adresë, me shenjë deri te Këshilli drejtues në lidhje me shpalljen për zgjedhje të drejtorit. 

                                                                    KSHS “Nikolla Karev” – Ohër 
                                                                                                            Kryetar i Këshillit drejtues  

                                                                                                                Izabella Piperkoska  

Urim HASIPI

Tetovë, 22 maj - Rreshjet e shiut në Tetovë
dhe rrethinë jo rrallëherë kalojnë pa dëme
dhe pa lënë pasoja. Reshjet e shiut kanë
shkaktuar vërshime në shumë rrugë bren-
da qytetit të Tetovë duke shndërruar mini-
liqene. Situata më keq ka qenë në pjesën
qendrore, gjegjësisht tek rrethrrotullimi
pranë Tregut të Gjelbërt. Në këtë pjesë të
qytetit, sipas informatave, problemi është
se uji nuk mund të shkojë në gypat tjerë të
kanalizimit, kurse tërë uji orientimin e ka
në këtë vend, prandaj edhe krijohet kjo
situatë. Ekipet e Njësisë së zjarrfikësve dhe
Ndërmarrjes Publike Komunale kanë dalë
menjëherë në terren për të liruar kanalizi-
met. Pas intervenimit, me automjetet e
tyre kanë liruar të gjithë tubat e kanalizi-
meve, edhe pse shiu ishte shumë i fuqi-
shëm nuk arriti të bllokojë rrugët e Te-
tovës. Problemet e kësaj natyre janë
shfaqur edhe në afërsi të Kazermës së qy-
tetit, ku edhe kësaj radhe problem ka qenë
kanalizimi atmosferik. Lidhur me këto pro-
bleme, Arsim Nuredini nga Sektori për
tokë ndërtimore në Tetovë, thotë se bren-
da mundësive kanë intervenuar në pjesët
ku zakonisht ndodhin këto problem me
kanalizimin atmosferik. Ai sqaroi se për
tek pjesa afër Kazermës ka qenë problem
teknik për shkak se është mbyllur puseta
nga njerëz të panjohur dhe uji nuk ka
mundur të depërtojë në kanalizim. Sipas
tij, në pjesën tjetër tek Tregu i Gjelbërt,
problemi është se duhet të ndërrohet një

gyp dhe për këtë pjesë është paraparë që
të riparohet. Në ndërkohë, probleme janë
shfaqur edhe në rrugën 172, e cila shumë
shpejt është rregulluar dhe asfaltuar. Por
në këtë rrugë, e cila vite me radhë ishte
lënë pas dore dhe në mëshirë të fatit, sot
edhe pse është asfaltuar - megjithatë pro-
blemet me kanalizimin janë duke e
shkatërruar. Sipas banorëve në këtë pjesë
të qytetit, ka qenë një kanal i vogël që ka
mbledhur ujërat sipërfaqësor kur ka patur
reshje, por që është përdorur edhe për
ujitje. Sot, ai kanal është futur në gypa dhe
janë mbuluar për shkak të asfaltimit, dhe
ai gyp tashmë zihet shumë shpesh duke
krijuar edhe vërshime të tjera në këtë pje-
së të Tetovës, gjegjësisht në Reçicë të
Vogël. Pas situatës së krijuar me kanalizi-
min atmsoferik, ka reaguar edhe Lëvizja
Eco Guerilla, e cila akuzoi komunën për
shkak të përsëritjes së këtyre problemeve.

"Çdoherë kur kemi reshje të shiut me
intensitet më të madh, përmbajtja e kana-
lizimit fekal dhe atij atmosferik dalin
nëpër rrugët para shtëpive tona, për ar-
sye të mospastrimit të kanalizimeve. Ko-
muna vite me radhë është treguar e paaftë
dhe e painteresuar të përballet me këtë
problem edhe pse qytetarët vazhdimisht
janë ankuar dhe kanë kërkuar zgjidhje

urgjente. Një ditë pasi ndalet shiu,
mbetjet fekale ngelin në sipërfaqe dhe
asnjëherë nuk pastrohen me ujë. Këto fël-
liqësira pastaj ne i bartim brenda shtëpive
tona, ndërsa fëmijët ecin dhe luajnë nëpër
këto rrugë, të cilat paraqesin burim të in-
feksioneve të shumta. Ky është turpi i
radhës me të cilin qytetarët e Tetovës
duhen të përballen çdo herë kur bie shi. A
është kjo Komuna që duam?!", thuhet në
reagimin e Eco Guerillës. 

Pas shfaqjes së problemeve me kana-
lizimin atmosferik në Tetovë, gjatë reshje-
ve, me qëndrim kanë dalë edhe autorite-
tet e Ndërmarrjes Publike Komunale në
Tetovë. Sipas tyre, gjatë dhjetë viteve të
kaluara është rritur dukshëm numri i
kyçjeve në rrjetin aktual të kanalizimit dhe
kjo ka bërë që të ketë problem. Nga kjo
ndërmarrje arsyetohen se problemi tek
Kazerma e qytetit është se rrjeti i kanalizi-
mit edhe pse ka përfunduar, problemet
shfaqen kohë pas kohe. Ndryshe, janë disa
rrugë dhe lagje të Tetovës që vazhdimi-
sht vërshohen nga kanalizimi fekal. Ta-
shmë numri i shtëpive dhe ndërtesave
dukshëm është shtuar dhe rrjeti i kanali-
zimit është i vogël për të absorbuar tërë
ato ujëra që derdhen në këtë rrjet, prandaj
edhe ndodhin vërshimet në disa pjesë. 

KONFERENCË RAJONALE PËR
PËRFSHIRJEN E GRAVE NË
TREGUN E PUNËS

Buxhet i barabartë
për barazi gjinore
Shkup, 22 maj - Rreth 18 për qind të bruto prodhi-
meve të tyre gjinore humbin vendet e Ballkanit
Perëndimor për shkak të mospërfshirjes së të
gjitha grave në tregun e punës. 
Mjetet e shpenzuara nga buxhetet e vendeve nuk
mundësojnë barazi gjinore, ndërsa me këtë edhe
nuk krijojnë mundësi të barabarta për të gjithë.
Për këtë shkak nevojitet implementim i buxheti-
mit përgjegjës gjinor si instrument për kontroll të
asaj se si shpenzohen resurset shtetërore. Këto
janë pjesë të qëndrimeve të pjesëmarrësve në
Konferencën e djeshme rajonale për buxhetim
përgjegjës gjinor: Buxheto në mënyrë të bara-
bartë - buxhetor për gratë dhe burrat, nikoqir i së
cilës është Maqedonia. 
"Buxhetimi përgjegjës gjinor është mënyrë në të
cilin përcjellim se si paratë e buxhetit shpenzohen
për një apo një grup tjetër. Kjo jep pamje të mirë
në çfarë drejtimi lëviz shteti dhe në çka ai inve-
ston. Përfundimisht rajoni e diskuton çështjen
buxhetore si potencial, e jo si problem dhe kjo
më gëzon për shkak se indikatorët ekonomikë
nuk mund të avancohen nëse nuk i përfshijmë të
gjithë qytetarët e shoqërisë, ndërsa gjysma e tyre
janë femra", tha ministrja e Punës dhe Politikës
Sociale, Milla Carovska.
Zëvendësministrja e Financave, Shiret Elezi, thek-
soi se Ballkani Perëndimor humb rreth 18 nga
BPV-ja e saj për shkak të mospërfshirjes së grave
në tregun e punës. Kjo, tha Elezi është kapital dhe
potencial i pashfrytëzuar njerëzor dhe mund të
shfrytëzohet për përmirësim të rritjes ekonomike
të vendeve. "Për këtë shkak Ministria e Financave
buxhetimin e rregullt përgjegjës e vendos në
dokumentet kryesore, si në strategjinë e re fiska-
le 2019-2021 me nisma për avancimin e treguesve
dhe indikatorëve gjinorë. Kjo do të thotë se sh-
frytëzuesit e buxhetit do të duhet të kenë kujdes
që paratë të shpenzohen në mënyrë të barabartë
gjinore", tha ajo. Mikele Ribota, u.d. zëvendësdrej-
tor rajonal, për Evropën dhe Azinë Qendrore në
UN Women tha se buxhetimi i barabartë gjinor
duhet të kuptohet si mjet për parandalim të
margjinalizimit dhe pabarazisë në bazë gjinore.

TELASHET NUK KANË TË SOSUR

Kanalizimet vërshojnë Tetovën

Publicitet

"Çdoherë kur kemi reshje të shiut me intensitet
më të madh, përmbajtja e kanalizimit fekal
dhe atij atmosferik dalin nëpër rrugët para
shtëpive tona, për arsye të mospastrimit të
kanalizimeve. Komuna vite me radhë është
treguar e paaftë dhe e painteresuar të
përballet me këtë problem edhe pse qytetarët
vazhdimisht janë ankuar dhe kanë kërkuar
zgjidhje urgjente...", akuzon Eco Guerilla

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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J
o pa shkas këtë tekst do ta filloj
me një përgëzim dhe urim drej-
tuar kryeministrit të vendit për
guximin e treguar në vendim-

marrje ne disa raste. Janë vendime që
shkojnë në drejtim të relaksimit të
marrëdhënieve me fqinjët. Marrëve-
shja e nënshkruar me Bullgarinë, edhe
pse politikanët para tij gati se këtë çë-
shtje nuk e ngritën në nivelin e një kul-
ti, kryeministri me vendimin e tij tregoi
se kjo çështje është e paqenë, sepse e
gjithë zhurma si në shumë raste të
ngjashme nuk zgjati më shumë se tre
ditë dhe sot as që është temë e debatit
publik. Vendimi i fundit që shkon në
drejtim të zgjidhjes edhe të një pro-
blemi, edhe pse jo i vetmi me fqinjët
por sigurisht më i rëndi, është në
vazhdën e kësaj vendimmarrjeje të
guximshme dhe ndoshta vendimi më
i guximshëm i një kryeministri që e ka
pasur Maqedonia që nga pavarësia e
saj.

Deri këtu gjithçka duket OK. Një
kryeministër i guximshëm, partner të
heshtur të koalicionit, një opozitë që
endet dyerve të gjykatave, një epsh i
paparë i disa individëve apo partive-
individë, me të kaluar të dyshimtë, që
të kyçen në qeveri dhe të marrin sado-
pak nga kulaçi i pushtetit. Por, ajo që
është shqetësuese në gjithë këtë tre-
gim ka të bëjë me mendësinë politike,
e cila thuajse fare nuk ka ndryshuar që
nga pavarësimi i Maqedonisë si shtet.
Bazuar në këtë mendësi politike, edhe
më tutje vendimet merren pa një ana-
lizë të mirëfilltë shkencore dhe të mos
të flasim për ndonjë debat më të gjerë
shoqëror. Guximi i kryeministrit do të
ishte ai i një burrështetasi për të cilin do
të shkruante historia sikur ai guxim të
ishte orientuar në drejtim të duhur. Të
shpallet marrëveshja parimore për
emrin me fqinjin jugor në një mënyrë
të tillë është thjeshtë thënë joserioze,
thuajse ia ndryshojmë emrin një fsha-
ti, banorët e të cilit figurojnë vetëm në
regjistrat e agjencive qeveritare e në
realitet banorët që moti e kanë brakti-
sur. Nëse kësaj ia shtojmë edhe faktin
që shumë shpejt doli se kjo ishte vetëm
një ofertë nga kryeministri drejtuar ho-
mologut të tij grek, por e njëjta ofertë
doli të jetë e papranueshme për palën
greke, pozicionin e kryeministrit e bën
shumë joserioze, përkundër komplek-
sitetit të pashembullt të çështjes në
fjalë. Parashtrohet pyetja logjike se si
do të duhej vepruar drejtë zgjidhjes së
këtij problemi. Rruga është e trasuar
me vetë sistemin demokratik, vlerat e
të cilit i kemi përqafuar që nga pavarë-
simi i Maqedonisë. Por, si duket edhe
këto vlera,demokratike, i kemi pranuar

vetëm në formë dhe jo në esencë. Edhe
përkundër krizës së thellë, e cila gati sa
nuk e solli në pikëpyetje vazhdimësinë
e shtetit, kryeministrit, atëkohë nga
pozicioni i liderit të opozitës, as që i
shkoi ndër mend që të dalë në opinion
dhe të shpall veten për kryeministër.
Por, në një garë demokratike përmes
zgjedhjeve, më një përkrahje edhe të
partnerëve ndërkombëtarë, arriti që
të krijojë shumicë parlamentare, shu-
micë kjo që bazuar në rregullat e de-
mokracisë e votoi për kryeministër.

Po e njëjta rrugë, po të njëjtat vle-
ra duhet respektuar edhe në një si-
tuatë të tillë, kur është në pyetje një
çështje kaq serioze, duke nisur nga de-
batet publike me të gjitha shtresat e
shoqërisë. Debat, që do të duhej koor-
dinuar nga akademikë e intelektualë të
pa preokupuar me të kaluarën, por të
jenë të përkushtuar për të punuar për
të ardhmen e shtetit dhe bashkëqyte-
tarëve të tyre. Vërtet që kjo është rruga
më e vështirë dhe ndoshta më e gjatë
për të gjetur zgjidhje, por vlerësoj se do
të ishte rruga e vetme e cila do të na sh-
pinte deri te një zgjidhje e qëndrue-
shme dhe e pranuar nga një bazë
shumë e gjerë shoqërisë. Kjo formë e
kërkimit të zgjidhjes kërkon një guxim
të një burrështetasi, i cili është i gat-
shëm që të menaxhojë me dije proce-
set shoqërore në momente delikate.
Edhe pse në kushtet e një ndarjeje të
thellë shoqërore në shumë dimensio-

ne (etnike, fetare, politike...), përsëri
duhet pasur besim të palëkundur në
mençurinë sociale, e cila jam i sigurt se
do të ofronte një zgjidhje shumë më të
mençur se kjo e ofruar nga ndonjë kë-
shilltar i kryeministrit, i cili ndoshta në
momentet që e ka ofruar këtë emër si
propozim ka qenë në gjendje gjysmë
të dehur. Fundja, një herë duhet filluar
ky debat shoqëror për çështje serioze.
Demokracia nuk nënkupton vetëm
zgjedhjet (parlamentare dhe lokale)
si formë e konsultimit të demosit,
gjegjësisht sovranit. Një shoqëri me
vlera të avancuara demokratike këto
probleme i zgjidh përmes debateve të
gjera me të gjitha shtresat e shoqërisë.

As që dua të lodh publikun me di-
mensionin etnik dhe fetar që ngërthen
në vete ky emër i propozuar. Për më
shumë, do të dukej vërtet idioteske të
trajtohet i ashtuquajturi përkthim në
gjuhën shqipe i këtij emri të propo-
zuar, sepse këtë e konfirmoi edhe vetë
kryeministri kur deklaroi se as që është
i rëndësishëm versioni në gjuhën shqi-
pe. Versioni në gjuhën shqipe i emrit të
propozuar është po aq i rëndësishëm
sa edhe partneri, apo thënë më mirë
partnerët shqiptarë të qeverisë.

Është koha e fundit që për çështje
kaq serioze për gjithë qytetarët e ven-
dit, të kemi një konsultim me bazë më
të gjerë shoqërore. Përsëri, edhe pas
një debati të tillë, duke e ditur se mund
të dalin shumë propozime, do të duhet

në fund që të vij në shprehje guximi i
atij që i ka marrë votat e shtetasve për
të marrë vendime. Por, kjo do të ishte
rruga të cilën duhet kaluar ashtu si ka-
lojmë përmes procesit zgjedhor drejt
ndryshimit të elitave udhëheqëse me
shtetin, edhe pse shumë politikanë do
të kishin preferuar pushtet të pakufi-
zuar.

Edhe pse u tentua që të defor-
mohet, kuptimi i vërtet i RIDEFINIMIT
është po ky. Thënë me fjalë të tjera,
tani dhe këtu Maqedonisë  i duhet që
të ridefinojë mënyrën e vendim-
marrjes. Nga një vendimmarrje nga
lartë poshtë, drejt një vendimmarrjeje
nga poshtë lartë. Vetëm atëherë do të
arrijmë që të konsumojmë drejtë vle-
rat aq shumë të promovuara demokra-
tike. Mbase edhe kjo çështje do të ka-
lojë duke u bazuar në argumentin e
forcës e jo në forcën e argumentit.
Ndoshta, do të kemi një emër të ri për
shtetin! Ndoshta, edhe do të arrijmë të
zgjidhim problemin me Greqinë, me
çka do të bëhemi pjesë e BE-së dhe
NATO-së! Por, duhet ta dimë se për-
fundimisht do të humbim besimin e
qytetarëve në vlerat bazë të demokra-
cisë e kjo do të na kushtoj shumë si
shoqëri.

Nga referenca e përkohshme, për-
mes Romës legjendare drejtë përjetë-
sisë, u prefsh në paqe vendi im!

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

Ndoshta, edhe
do të arrijmë të
zgjidhim
problemin me
Greqinë, me çka
do të bëhemi
pjesë e BE-së
dhe NATO-së!
Por, duhet ta
dimë se
përfundimisht
do të humbim
besimin e
qytetarëve në
vlerat bazë të
demokracisë e
kjo do të na
kushtoj shumë
si shoqëri...

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

FYROM, RIM... RIP Nga 
Bilall KASAMI
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Nj
ë aleancë të vërtetë
"historike" e quajti
drejtuesi i "Pesë yjeve"
Luigi di Maio bashkë-

sinë populiste të interesit. Por ende
ka një pengesë: mungon ende krye-
ministri, për personin e të cilit drej-
tuesit e partisë duhet të bien dakord
deri të hënën.

Programi qeveritar, të cilin e
sajuan populistët është para së
gjithash një gjë: i shtrenjtë. Ai
premton ulje taksash për klientelën
e Legas dhe vepra bamirësie socia-
le për zgjedhësit e "Pesë yjeve". Pen-
sionistët synohet të lumturohen
dhe njëkohësisht të nxitet zhvilli-
mi i ekonomisë. Se si do të paguhen
të gjitha këto është e paqartë. Një
ngushëllim për rojet e buxhetit të
BE hë për hë është që edhe qeveria
e re italiane do t'i respektojë rregul-
lat e deficitit. Mbetet shpresa, që
realiteti fiskal të jetë një shok shë-
rues për fantazitë populiste.

STANJACIONI NË BE ËSHTË I
PROGRAMUAR 

Për momentin nuk është për të
pasur frikë që "Pesë Yjet" dhe Lega
do të sillen njësoj në mënyrë të po-
shtër si u soll "Syriza"radikale greke
në vitin 2015. Italianët e kanë më-
suar mësimin e tyre nga drama e
Greqisë. Të dyja partitë kërkojnë ne-
gociata të reja për Marrëveshjet

Evropiane dhe duan t'i ndryshojnë
rregullat në dobi të Italisë. Do të
kemi të bëjmë me një proces të
gjatë dhe të vështirë, i cili mund të
ndihet në të gjitha fushat e poli-
tikës. Qeveria e re italiane kërkon
një ndryshim radikal në politikën e
migrimit, nuk do të ardhur të tjerë
dhe do të dëbojë qindra-mijëra
vetë, në rast nevoje edhe në shtete
të tjera evropiane. Lega nacionali-
ste, e cila është e lidhur me populi-
stë të djathtë francezë, gjermanë
dhe holandezë, dëshiron të bëjë një
politikë alla Trump, pra "Italia e
para". Për politikën e konsoliduar në
Bruksel situata mund të bëhet

shumë e pakëndshme. Nuk duhet
pasur më mendja, nëse Gjermania
dhe Franca do të ndërmarrin një
reformë të eurozonës. Ajo që ka
rëndësi tani është të shihet nëse Ita-
lia, vendi i tretë për nga madhësia
në komunitetin monetar do të ecë
në të njëjtin drejtim apo nëse ndjek
drejtim krejt tjetër.

Formula e shkurtër në fushatën
elektorale ishte: Brukseli e ka fajin
thuajse për të gjitha dhe duhet të
paguajë - për shembull për kreditë
e pambuluara të shumë bankave
italiane. Qeveria e re në Romë
mund të ndihet e tunduar që të
ndërtojë një lloj monedhe virtuale

paralele që të ketë vlefshmëri
vetëm mes arkës shtetërore dhe
sipërmarrjeve italiane. Me këtë truk
ilegal sipas rregullave evropiane,
populistët mund të përpiqen që t'i
paraqitin të zvogëluara borxhet.

Pyetje me interes mbetet nëse
tregjet financiare ndërkombëtare,
të cilat e kanë para deri tani çuditë-
risht të qeta shndërrimin historik
do të mbeten kaq të qeta. Interesat
për kreditë shtetërore italiane janë
rritur tashmë, por megjithatë bren-
da kuadrit të zakonshëm.

UDHËTIM ME ZIGZAKE NË
POLITIKËN E JASHTME

EVROPIANE
Në politikën e jashtme martesa

e populistëve në Itali mund të
kthehet po ashtu në një makth për
evropianët. Veçanërisht "Lega", por
edhe "Pesë Yjet" ushqejnë
marrëdhënie të shkëlqyera me
Kremlinin. Të dy mbrojnë pozicio-
net ruse. Dhe të dy i refuzojnë me
vendosmëri sanksionet e BE kundër
Rusisë. Një qeveri euroskeptike,
proruse, një koalicion i orientuar
ekonomikisht në aventura i antipo-
litikanëve në Romë flet për një
udhëtim të çmendur me të përpje-
ta e të tatëpjeta në Evropë. Me të
vërtetë historik, i rrezikshëm - dhe
jashtëzakonisht dramatik. 

(DW)

E
dhe nëse rezultati i
zgjedhjeve parlamentare
të së shtunës së kaluar qe i
ndryshëm nga ai që kishte

shpresuar Perëndimi: për Irakun ai
ofron megjithatë shanse. Sepse për
herë të parë që prej fitores kundër
të ashtuquajturit "Shteti Islamik"
dhe që prej rimarrjes së Mossulit,
tema që i mbizotëronte të gjitha
të tjerat nuk ishte më siguria, por
korrupsioni i gjithanshëm.

15 vjet pas rrëzimit të Saddam
Huseinit, Iraku bën pjesë në ven-
det më të korruptuara të botës. Të
ardhurat nga nafta nuk derdhen
në një shtet funksionues me shër-
bime funksionuese. Për më tepër,
shteti irakian është bërë një dyqan
vetëshërbimi i një klase politike që
pasurohet në mënyrë të pafre.

Prandaj aktivistët patën bërë
thirrje për një bojkotim të
zgjedhjeve, të cilin shumë, para së
gjithash në Bagdad dhe në shtre-
sën e mesme, edhe e ndoqën. Pje-
sëmarrja në zgjedhje nga ky shkak
qe vetëm 45 për qind, në vitin 2014
patën shkuar 60 për qind e votue-
sve në zgjedhje.

Thirrjen për t'i bojkotuar

zgjedhjet nuk e dëgjuan
megjithatë mbështetësit e fitue-
sit të zgjedhjeve, të predikuesit
shiit Muktada al-Sadr, të cilët para
së gjithash vijnë nga shtresat e var-
fra të shtresës së ulët.

Sadr e pati bërë luftën kundër
korrupsionit dhe pastrimin e stal-
lave të Avgjisë në shtetin irakian
në temën më të rëndësishme të fu-
shatës së tij elektorale. Tani pre-
dikuesi duhet të ofrojë rezultate
dhe ta thajë kënetën e korrupsio-
nit. Me sa duket janë të shumtë ata
që besojnë se ai mund ta bëjë këtë.

Duarbosh mbeti lista e kryemi-
nistrit të deritashëm Haidar al-
Abadi, të cilit i njihet merita që në
bashkëpunim të ngushtë me
SHBA e drejtoi në mënyre efikase
luftën kundër "Shtetit Islamik". Veç
kësaj ai kishte fituar besimin e mi-
noritetit sunit, i cili qe margjinali-

zuar nën paraardhësin e tij, Nuri
al-Maliki. Në këtë mënyrë Abadi e
stabilizoi kështu edhe më tej
Irakun.

Të dy fituesit e zgjedhjeve të 12
majit, Sadr Hadi al-Ameri, përfa-
qësojnë një Irak të karakterizuar
fort nga feja islame shiite.

Nacionalisti irakian Sadr, i cili
drejtoi më 2003 rezistencën
kundër pushtuesve amerikanë, do
që ta rrënjosë Irakun fort në botën
arabe dhe vizitoi për këtë Arabinë
Saudite, e cila ka kohë që është
tërhequr nga Iraku. Por Ameri
është njeriu i Iranit në Bagdad. Ai
komandon milicët e fuqishëm
shiitë të vendit, të cilët shkollohen
dhe financohen nga Irani.

Për t'i forcuar atij krahët, ko-
mandanti i njësisë elitë iraniane të
Brigadave-Quds, Qassem Soleima-
ni shkoi që në ditën e zgjedhjeve
në Bagdad.  

Me sa duket ai do t'i imponojë
el Sadrit një koalicion me Amerin,
gjë që Sadr e mohon me vendo-
smëri. Iraku do të bëhet me këtë
një vend tjetër i konfliktit midis
Arabisë Saudite dhe Iranit.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Eksperiment 
i rrezikshëm në Itali Nga 

Bernd RIEGERT

Karikatura
humoristike, që u
tregua në Romë pak
para zgjedhjeve,
bëhet realitet:
populistët e majtë
dhe të djathtë
vëllazërohen. Italia
po ecën drejt një të
ardhmeje shumë të
pasigurt

Ndërrim pushteti në Irak Nga 
Rainer HERMANN     

Ai që votoi në 
Irak për Muktada 
al-Sadrin, e bëri këtë
sepse synoi diçka
shumë të përcaktuar

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nga Anand GOPAL

Gjatë dy ditëve të ardhshme, ai
shoqëroi Umm Salamin dhe të tjerët
në Kurdistan. Ndërkohë, në Bagdad,
gjendja e Falahut nuk po përmirë-
sohej. Mjekët donin ta mbanin për
vëzhgim, por Abu Ammar ishte i
vendosur të marrë Falahun në Kur-
distan, përtej milicive shiite. Për
shkak se ishte e pamundur të dinte
se kujt t’i besonte, Abu Ammar kish-
te përgatitur një tregim për mjekët
rreth asaj se si Falah ishte plagosur
në linjat e para duke luftuar ISIS.

"Ne ishim të shqetësuar se mili-
citë po e kërkonin atë, për të përfun-
duar punën”, më tha Abu Ammar. U
deshën tri ditë për të bindur spitalin
për të liruar Falahun. Kur ai më në
fund u soll në Kurdistan, mjekët
zbuluan se një plumb kishte kaluar
përmes qafës së tij dhe ata gjetën
dëmtime të nervave të pestë, të sh-
tatë dhe të tetë të kranit. Ata besonin
se humbja e fjalës së tij mund të jetë
e përhershme, së bashku me
humbjen e shikimit në syrin e majtë
dhe dëgjimin në veshin e majtë. Çë-
shtja se si t’i tregojmë familjes së
Falahut të vërtetën peshonte mbi
Abu Ammarin.

"Unë kisha një ndjenjë të kola-
psit brenda vetes,” tha ai. Ai e dinte
se nuk mund të vononte një kohë të
pacaktuar, por ai u përpoq të gjejë
fjalët. Ai shkroi disa rreshta, i lexoi
ato, dhe shkroi të reja, duke i përsë-
ritur ato vetëm dhe me gruan e tij. Së
fundi, pasi familjet e Falah dhe Ja-
mal kishin jetuar në shtëpinë e
shokut të tij të ngushtë për rreth dy
javë, ai i mblodhi gratë së bashku.
Kurrë nuk ishte aq ndier nervoz.

"Ju e dini që ky është Iraku”, filloi
ai, "dhe çdo familje ka vuajtur në
mënyrën e vet. Dhe në gjithë jetën
tonë, Perëndia do të na testojë". Pa-
staj u tha atyre se burrat dhe djemtë
e tyre ishin të vdekur; Falahu ishte i
vetmi mbijetues. Ai shikoi në duart
e tij ndërsa gratë qanë dhe bërtit-
nin. Abu Ammar më tregoi gjithë
këtë në oborrin e shtëpisë së tij, nën
hijen e një kafazi gjigand prej druri.
Në një kuti, ai mbante foto dhe kar-
ta identiteti, i vetmi shkrim fizik i
asaj që ishte marrë prej tij: Jamal
Saqar, 43 vjeç dhe djemtë e tij, Qusay
dhe Louay, 20 dhe 18; Hossam Fa-
lah Sabar, 30 vjeç, Hassan Falah Sa-
bar, 27 vjeç dhe Wissam Falah Sa-
bar, 23 vjeç; dhe Samir Mishraf, 18
vjeç.

Kam vërejtur se sa herë që Umm
Salami ose gratë e tjera e lidhnin
përvojën e tyre të hidhur, ata e bënë
këtë me tonin e shkëputur dhe
objektiv të një historiani - ndoshta
sepse shkëputja e tyre, duke e parë
veten në personin e tretë, ishte
mënyra e tyre e vetme për të mbetur
e paprekur. Por Abu Ammar, i cili i ki-
shte trajtuar kaq shumë me qetësi,
nuk mund të ndihmonte që të ri-
vendoste ngjarjet me çdo thënie,

dhe sytë e tij u zvogëluan sa herë që
folëm për masakrën. Ai më tha se
shpesh i kthehej vizitës së Samirit
në Kurdistan. Pas vrasjeve, ai tha,
"dola, shikuam malet dhe pashë Sa-
mirin kudo. Në slitë, duke qëndruar
pranë meje".

Për Falahun, kujtimet e asaj nate
dhe bijtë e tij janë të shkruara në
qenien e tij fizike. Për të më takuar,
ai do të hynte në një dhomë të ndih-
muar nga kushëriri dhe nipërit e tij.
Ai ngadalë ka rifituar disa aftësi për
të folur, por vetëm me vështirësi, kë-
shtu që shumica e intervistave tona
përbëheshin prej tij duke i trilluar
apo duke u përgjigjur përgjigjeve
ndaj pyetjeve të mia në letër. "Truri
im”, do të thoshte ai. "Truri im po
rrjedh". 

Nuk ka statistika të sakta përsa i
përket sa sunitë janë vrarë nga forcat
anti-ISIS në dy vitet e fundit. Prania
dërrmuese e forcave të sigurisë
irakiane dhe milicive shiite në terri-
torin e kontrolluar nga qeveria e bën
çështjen të rrezikshme për t’u he-
tuar. Megjithatë, një rrjet i OJQ-ve
dhe punëtorët e të drejtave të njeriut
kanë dokumentuar raste, dhe ata
pretendojnë se - në zona të caktua-
ra, të paktën - forcat anti-ISIS mund

të kenë vrarë më shumë sunitë sa
që ka ISIS.

Lina Ismail, e cila punon për një
OJQ në Bagdad që ndihmon fa-
miljet e zhvendosura, më përshkroi
një model dhune që lidh fatin e re-
fugjatëve me fatin e ISIS në fushën
e betejës. Pas rënies së Mosulit në
2014, ajo mësoi se qindra sunitë
ishin rrumbullakosur dhe u zh-
dukën nga forcat irakiane jashtë
Bagdadit. Pas rënies së Ramadit një
vit më vonë, militantët shiitë u
mblodhën në mënyrë të ngjashme
ndaj refugjatëve sunitë në kryeqy-
tet. "Ata po thoshin: ‘Pse nuk shkoni
te Ramadi dhe luftoni?'”, kujton ajo.
Sipas një raporti të OKB-së për të
Drejtat e Njeriut të vitit 2015, forcat

anti-ISIS dukej se po vepronin me
"mosndëshkimin e plotë, duke lënë
gjurmët e vdekjes dhe shkatërrimit
në prag të tyre”.

Në Bagdad, takova një ish-
ligjvënës sunni nga provinca Babil,
në jug të kryeqytetit, i cili kërkoi të
mos emërohej nga frika për jetën e
tij. Kur nxora vrasjet hakmarrëse, ai
hodhi një fletë letre në tavolinën e
tij: qindra letra, peticione, raporte
policore, memorandume të Mini-
strisë së Brendshme - të gjitha që u
përkisnin sunive nga elektorati i tij i
cili, në javët pas rënies së Mosulit u
zhduk nga ushtria irakiane.

Në një peticion, drejtuar Parla-
mentit irakian, shkruante: "Më 9
nëntor, u gjetën trupat e një anëta-
ri të Këshillit Krahinor Babil dhe
gjykatësi Ibrahim al-Janabi, të cilët
ishin arrestuar së bashku me të tjerë,
katër muaj më parë. Ne shpresojmë
për ndërhyrjen tuaj personale për
të ndaluar këtë tragjedi të synimeve
për djemtë tanë, duke i vrarë në gjak
të ftohtë dhe duke i lënë ata në
rrugë". Një raport i policisë doku-
mentoi zhdukjen e 23 civilëve sunitë
të cilët u arrestuan nga dyqanet në
rrugën që shpie në qyteti i Jurf as-
Sakhar dhe kurrë nuk u panë përsë-
ri. Në qytetin e afërt të Mahmudiya,
forcat e sigurisë arrestuan 18 burra
në një lagje, shumica prej tyre
imamë.

"Ne ende nuk i kemi gjetur”, qën-
dronte në një kërkesë nga sheiku fi-
snor, "dhe ata janë arrestuar gjashtë
muaj më parë". Disa trupa më në
fund u kthyen, por të tjerë ende
mungojnë. (vijon)

Ky shkrim është shkruar nga
Anand Gopal, autor i librit "Asnjë
njeri i mirë mes të gjallëve: Ame-
rika, talebanët dhe lufta në sytë af-
gane". Teksti është botuar në "The
Atlantic", i përkthyer dhe përshtatur
nga "KDPolitik.com".
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Shiitët kanë vrarë më shumë
sunitë sesa luftëtarë ka ISIS-i

Lina Ismail, e cila punon
për një OJQ në Bagdad
që ndihmon familjet e
zhvendosura, më
përshkroi një model
dhune që lidh fatin e
refugjatëve me fatin e
ISIS në fushën e betejës.
Pas rënies së Mosulit në
2014, ajo mësoi se qindra
sunitë ishin rrumbu ll -
akosur dhe u zhdukën
nga forcat irakiane
jashtë Bagdadit. Pas
rënies së Ramadit një vit
më vonë, militantët
shiitë u mblodhën në
mënyrë të ngjashme
ndaj refugjatëve sunitë
në kryeqytet

Kam vërejtur se sa herë

që Umm Salami ose gratë

e tjera e lidhnin përvojën

e tyre të hidhur, ata e

bënë këtë me tonin e

shkëputur dhe objektiv

të një historiani -

ndoshta sepse shkëputja

e tyre, duke e parë veten

në personin e tretë, ishte

mënyra e tyre e vetme

për të mbetur e paprekur 

• Umm Salami
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Ankthi mund të rrisë rre-
zikun e një gruaje për kockat e
dobëta dhe të brishta, tregon një
studim i ri. Ndërsa gratë kalojnë
menopauzën, ato fillojnë të
humbasin më shpejt dendësinë
e eshtrave, duke bërë kockat më
të thyeshme dhe duke çuar në
osteoporozën për disa.

Arsyeja kryesore pse shumi-
ca e femrave zhvillojnë osteopo-
rozën shumë më shpesh sesa
meshkujt është rënia e estrogje-

nit në post-menopauzë, e cila
zvogëlon masën e kockave. Ky
proces është i pashmangshëm
dhe ekstremiteti i tij është krye-
sisht gjenetik, por një studim i ri
italian zbuloi një lidhje midis ni-
veleve të ankthit të grave dhe fu-
qisë së eshtrave të tyre. Çrregul-
limet e ankthit dhe osteoporoza
ndikojnë në mënyrë jo propor-
cionale mbi gratë në mbarë
botën, me 33 për qind të grave.
Por edhe nëse nuk trajtohet si
një gjendje mjekësore, nivelet e
përbashkëta të ankthit dhe stre-
sit mund të kenë efekte të dëm-
shme në trup. 

Derisa trupi është në stres,
ai liron hormonin kortizol. Ai
merr një kredi të pjesshme për
të ndihmuar trupat tanë të për-
ballen me reagime, duke balan-
cuar mbajtjen e lëngjeve dhe
presionin e gjakut, duke i mbaj-
tur proceset më pak jetësore tru-
pore si kontrollet tona seksuale.
Spitali Universitar në Mesina
mendon se ka shumë gjasa për

llogari të korrelacionit të tij me
densitetin e kockave.

“Mendimi ynë është se gratë
me shqetësime kanë më shumë
gjasa të angazhohen në sjellje
të dobëta shëndetësore, siç
është pirja e duhanit apo dieta e
keqe”, tha Antonio Catalano.
Estrogjeni luan një rol të rëndë-
sishëm në bllokimin e një proce-
si të njohur si resorptimi i kocka-
ve me anë të të cilit qelizat e
kockave prishen dhe mineralet e
mbetura absorbohen nga gjaku.

Pasi ka më pak estrogjen për
të mbrojtur eshtrat, prishja e
tyre rritet shpejt. Gratë që kanë
periudha të parregullta janë më
shumë në rrezik për osteopo-
rozën dhe shumica e shkencë-
tarëve mendojnë se kjo është
për shkak se ato kanë nivele më
të ulëta të estrogjenit. Por stu-
diuesit italianë supozuan se kjo
nuk mund të jetë e vetmja gjë
që kontribuon në ndryshimet në
rreziqet e osteoporozës për gratë
në post-menopauzë. Ata gjetën

se gratë me nivele relativisht të
larta të ankthit ishin në një rrezik
katër për qind më të madh për të
marrë një thyerje të keq të esh-
trave në një periudhë 10-vjeçare.
Femrat me ankth po ashtu kanë
nivele më të ulëta të vitaminës
D. Pa vitaminë D, trupi përpiqet
të ulë kalciumin, kështu që edhe
një dietë e lartë nuk ndihmon
në forcimin e eshtrave.

“Gjetjet tona janë mjaft të
habitshme, sepse një lidhje mi-
dis niveleve të ankthit dhe shën-
detit të kockave nuk është rapor-
tuar më parë”, tha Catalano.

Duke pasur parasysh
marrëdhënien e mundshme
mes ankthit, menopauzës dhe
humbjes së kockave, gratë me
stres duhet të përpiqen të kon-
trollojnë zakonet e tyre, si heqje
dorë nga pirja e duhanit, të pinë
më pak alkool dhe të jenë sa më
shumë aktive. Marrja shtesë e
1.200 mg kalcium ose magnez
mund të ndihmojë në ruajtjen
e shëndetit të eshtrave.

“E di që mund të jetë e vështirë
të bindeni, por më lejoni të provoj:
Mos vrisni merimangën tjetër që
shihni në shtëpinë tuaj. Pse? Sepse
merimangat janë një pjesë e
rëndësishme e natyrës dhe e eko-
sistemit tonë të brendshëm”. Kë-
shtu e fillon shkrimin e tij Matt
Bertone, Entomolog në North Ca-
rolina State University, përcjell Te-
legrafi.

Sipas tij, njerëzit duan të men-

dojnë se banesat e tyre janë të izo-
luara në mënyrë të sigurt nga bota
e jashtme, por shumë lloje të me-
rimangave mund të gjenden bren-
da. “Disa janë të bllokuar aksiden-
talisht, ndërsa të tjerë janë vizitorë
afatshkurtër. Disa lloje gëzojnë

edhe ambientin e madh të brend-
shëm, ku jetojnë me lumturi jetën
e tyre dhe bëjnë më shumë meri-
manga”. Siç thotë Bertone,
pothuajse të gjitha që takoni nuk
janë as agresive as të rrezikshme -
dhe ato mund të ofrojnë shërbime

për ju, duke ngrënë insektet - disa
madje hanë merimangat tjera.

“Kolegët e mi dhe unë zhvil-
luam një studim vizual të 50 shtë-
pive të Karolinës së Veriut për të
inventarizuar vetëm cilët meri-
manga jetojnë nën kulmet tona.
Çdo shtëpi e vetme që vizituam
ishte shtëpia e merimangave”.
Madje, siç thotë ai, megjithëse
janë grabitqarë të përgjithshëm,
të prirur për të ngrënë çdo gjë që
mund të arrijnë, merimangat rre-
gullisht kapin dëmtuesit dhe
madje edhe insektet që mbartin
sëmundje - për shembull, mu-
shkonjat. “Është e natyrshme të
kesh frikë nga merimanga. Ata
kanë shumë këmbë dhe pothuajse
të gjitha janë helmuese -
megjithëse shumica e specieve
kanë helm shumë të dobët për të
shkaktuar probleme në njerëz,

nëse mund të shpojë lëkurën tonë”.
Bertone thotë se edhe vetë ento-
mologët mund të bien pre e frikës
ndaj tyre. “Unë njoh disa kërkues të
merimangave që kapërcenin frikën
e tyre duke vëzhguar dhe duke pu-
nuar me këto krijesa interesante.
Nëse ata mund ta bëjnë, ashtu
mundeni ju!”. Dhe për fund, ek-
sperti i tyre thotë se merimangat
në të vërtetë preferojnë për të sh-
mangur njerëzit; ne jemi shumë
më të rrezikshëm për to se anasjel-
ltas.

“Nëse me të vërtetë nuk mund
ta përballosh atë merimangë në
shtëpinë tënde, apartament, ga-
razh ose kudo, në vend që ta
shkatërrosh, përpiquni ta kapni
dhe ta lëshoni jashtë. Do të gjejë
diku tjetër për të shkuar, dhe të
dyja palët do të jeni të lumtur me
rezultatin”.

Fibromialgjia,
çfarë është ajo?
Fibromyalgia është një çrregullim i karak-
terizuar nga lodhja, gjumi i pakët dhe i
keq, memoria e dobët, si dhe është e
lidhur edhe me çështjen e humorit, e cila
karakterizohet me stres dhe depresion.
Gratë janë më të prekura nga kjo së-
mundje se sa burrat. Shumë njerëz që
kanë fibromyalgja po ashtu kanë dhimbje
të mëdha të kokës, dhimbje të eshtrave, si
dhe ankth. Në realitet nuk ka ndonjë ku-
rim për këtë sëmundje deri më sot, shumë
medikamente mund të ndihmojnë të i
kontrollojnë simptomat e sëmundjes.
Ushtroni, mundohuni të e mbani vetën
sa më të relaksuar, një shumë e madhe e
medikamenteve mund të e mbajnë së-
mundjen nën kontroll. Simptomat dhe
Fibromyalgise përfshijnë:
DHIMBJE E PËRHAPUR NË GJITHË
TRUPIN: Dhimbja që është e lidhur me
këtë sëmundje shumë shpesh përshk-
ruhet si një dhimbje konstante në gjithë
trupin. Nëse keni dhimbje në gjithë tru-
pin më shumë se tre muaj atëherë më
mirë bëni të vizitoni mjekun.
LODHJE: Njerëzit që e kanë sëmundjen e
Fibromyalgia shpesh zgjohen të lodhur
nga gjumi, edhe nëse ata kanë fjetur edhe
më shumë se që duhet.
PROBLEME PËRQENDRIMI: Një simp-
tomë që është shumë e zakonshme e kësaj
sëmundje është mungesa e përqendrimit.

A duhet ti vrasim merimangat në shtëpitë tona? Megjithëse janë
grabitqarë të
përgjithshëm, të prirur
për të ngrënë çdo gjë që
mund të arrijnë,
merimangat rregullisht
kapin dëmtuesit dhe
madje edhe insektet që
mbartin sëmundje - për
shembull, mushkonjat

KONFIRMOHET PËR HERË TË PARË

Femrat me ankth po
ashtu kanë nivele më
të ulëta të vitaminës
D. Pa vitaminë D,
trupi përpiqet të ulë
kalciumin, kështu që
edhe një dietë e lartë
nuk ndihmon në
forcimin e eshtrave

Ankthi dobëson eshtrat
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Kryeministri Haradinaj në një
intervistë në televizionin publik të
shtunën, kishte thënë se LDK-ja po
punon te partitë popullore evro-
piane kundër liberalizimit të vizave.

“Mirë është me u fokusu, me i
ndihmu qeverisë në këtë rast për
liberalizim të vizave. Mirë është
nga LDK-ja mos me gabu me
ndonjë porosi që e çojnë te Par-
titë Popullore, a diku. Mos me çu
porosi të gabuara që mos me na u
aprovu liberalizimi i vizave. Nuk
është mirë me dhënë skepticizëm
që p.sh.: nëse ndodh liberalizimi
kish me pasë refugjatë. Nuk
është kështu, nuk do të ketë re-
fugjatë”, kishte thënë kryemini-
stri i vendit.

E ndaj kësaj kishte reaguar
menjëherë dhe ashpër nënkryeta-
ri i LDK-së, Lutfi Haziri. Në një po-
stim në facebook Haziri kishte
thënë se partia e tij po punon që të
hiqen vizat.

“Ne kemi nenvizuar këtë qëllim
dhe fakti që LDK ka votuar për lar-
gimin e kushtit të fundit politik –
Demerkacionin me Malin e Zi, tre-
gon çfarë ne kemi bërë dhe ne jemi
ata që po e sjellim liberalizimin e
vizave. Zotni kryeministër, penge-

sat i ke brenda qeverisë dhe partner
e tuaj qeverisës. Aty kërkoje fajtorin
e agjendën shtetformuese dhe in-
tegrimet euroatlantike”, kishte shk-
ruar Haziri.

Ky ishte vetëm fillimi i një deba-
ti që do të shpërthente në facebook
ndërmjet zyrtarëve nga të dyja par-
titë.

Time Kadriaj deputete e AAK-së
kishte shkruar në profilin e saj në
facebook, se partia e Isa Mustafës
po flet te ndërkombëtarët kundër
heqjes së vizave.

“Vizat është dasht të liberali-
zohen gjatë qeverisjes tuaj por ju
ishit shumë të dobët dhe dështuat.
Ne nuk po dështojmë dhe kjo është
mirë per Kosovën. Sipas jush le të

pëson shteti dhe populli veq që ju
nuk jeni në pushtet. Po për besë kjo
spo me qudit. Kurgja ma mirë nuk
pritet prej jush!”, ka shkruar Kadriaj.

Në gjithë këtë përplasje kishte
ndërhyrë edhe shefi i grupit parla-
mentar të LDK-së, Avdullah Hoti.

Hoti kishte akuzuar Haradinajn
se është ai që ka lënë qytetarët pa
liberalizim të vizave.

“I gjendur në një situatë tillë,
z.Haradinaj fajëson LDK-në se po
pengon liberalizimin e vizave. Sikur
z.Haradinaj të mos përdorte dhunë
të shfrenuar ndaj institucioneve
gjatë mandatit të kaluar, sot qyte-
tarët e Kosovës do të udhëtonin të
lirë. Ai duhet të ketë dinjitetin të
pranojë këtë fakt”, ka shkruar Hoti.

Debati vazhdoi. Me deklaratën
e Hotit reagoi deputetja tjetër e
AAK-së, Teuta Haxhiu. Ajo kishte
thënë me ironi se “Hoti nuk ia qël-
lon kurrë”.

“Tani jemi edhe më të sigurtë
që do të ndodhë liberalizimi i viza-
ve në afatin edhe më të shpejt nga-
se ka fol Avdullah Hoti- i cili flet po
kurr nuk ja qëllon!”, shkroi Haxhiu.

Në fakt përplasjet ndërmjet
LDK-së dhe AAK-së kanë qenë pre-
zente prej kur kjo qeveri ka nisur
punën.

Partia e Isa Mustafës e ka aku-
zuar Haradinajn se po merr vendi-
me të dëmshme për vendin, duke
kërkuar edhe zgjedhje të jashtë-
zakonshme.

Vuçiç: Kisha
serbe nuk mund
të përzihet në
vendimin për
Kosovën
Presidenti i Serbisë, Aleksan-
dar Vuçiç, tha të hënën në
Baku të Azerbajxhanit se Ki-
sha Ortodokse Serbe (SPC)
nuk ka nevojë të marrë vendi-
me të rëndësishme politike në
vend, por ka të drejtë të para-
qesë qëndrimin e saj.
“Nuk mendoj se vendimet
kryesore politike duhet të
merren nga Kisha, por natyri-
sht se ka të drejtë për të sh-
prehur pikëpamjet e veta, unë
nuk kam asnjë problem me
këtë”, u tha Vuçiç gazetarëve
gjatë një vizite në Azer-
bajxhan.
I pyetur për të komentuar shk-
rimin e gazetës ‘Blic’ se shteti
fajëson Kishën Serbe për Ko-
sovën, Vuçiq tha se “Kishës
nuk ia mohon të drejtën për të
shprehur opinionin e saj, por
ai nuk duhet të bie dakord me
çdo deklaratë të përfaqësue-
sve të Kishës”, raporton “Beta”.
“Unë nuk e fajësoj Kishën. Por,
ko nuk do të thotë se unë
gjithmonë duhet të pajtohem
me deklaratat cilitdo përfaqë-
sues të Kishës. Ne jemi një sh-
tet laik, shumë i respektoj, unë
nuk jam ndonjë besimtar i
madh, por jam besimtar”, tha
Vuçiç, përcjell Telegrafi.
Kisha Ortodokse Serbe më 10
maj shpalli mesazhin e fundit
të Kuvendit të Shenjtë të Pe-
shkopëve, ku thuhet se “Koso-
va është pjesë e patjetërsuesh-
me e Serbisë qendrore”, dhe e
cila u bën thirrje zyrtarëve
serbë “që asnjëherë nuk duhet
të japin pëlqimin për tjetërsi-
min e Kosovës dhe Metohisë”.
Vuçiç ka reaguar ndaj kësaj
deklarate më 11 maj, duke
thënë se e respekton pozicio-
nin e Kishës, por se nuk e sheh
se çfarë zgjidhje ajo ofron,
duke shtuar se konflikti i
ngrirë me Kosovën nuk është
zgjidhje dhe se është e nevoj-
shme për të arritur një kom-
promis.
“Respektoj gjithçka, por nuk e
pashë se cila është zgjidhja. Të
jemi kundër çdo gjëje dhe të
presin për kohë më të mira,
kur ne të jemi pesë ose tre mi-
lionë, apo kur të tjerët të na
pënë prapa edhe për pe-
sëdhjetë vjet?”, kishte pyetur
Vuçiç.

Vendimmarrja për themeli-
min e ushtrisë nuk duhet ta ana-
shkalojë votën e serbëve, është
kërkesë e ndërkombëtarëve.
Megjithëse e pranojnë se transfor-
mimi i Forcës së Sigurisë (FSK) në
Forca të Armatosura (FAK) është
vendim sovran që u përket institu-
cioneve të Kosovës, ata këmbën-
gulin që kjo nuk duhet të bëhet pa
ndryshime kushtetuese, shkruan
sot Koha Ditore.

Qëndrim i tillë është dhënë, ani
se Prishtina zyrtare do që FSK-ja

ta nisë transicionin tash dhe for-
malisht të transferohet atëherë
kur të krijohet ambienti politik që
mundëson ndryshimet në Kushte-
tutë. Qeveria tani ka orientuar
përpjekjet në një plan që konsi-
ston në avancimin suksesiv të ka-
paciteteve të FSK-së, brenda një
periudhe prej 10 vjetësh.

Një pako ligjore që prek në or-
ganikën e FSK-së është përcjellë
tashmë në Zyrën e Kryeministrit
dhe, pasi t’i kalojë procedurat,
është planifikuar t’i adresohet Ka-

binetit Qeveritar. Me t’u miratuar
nga Kabineti, do të përcillet për vo-
tim në Kuvend.

Përkujtohet 
19-vjetori i masakrës
së Dubravës
Të martën është shënuar 19 vje-
tori i masakrës së Dubravës, e cila
cilësohet si një nga masakrat më
të mëdha kundër shqiptarëve që
ndodhën në Kosovë.
Të mbijetuarit dhe familjarët e të
vrarëve kanë bërë homazhe në
ambientet e burgut aty ku 19 vjet
më parë u vranë 160 të burgosur.
Këtë ngjarje e ka kujtuar edhe
presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi. Përmes një postimi në Fa-
cebook ai ka thënë se kjo ngjarje
përbën një nga tragjeditë më të
mëdha, autorët e së cilës ende
janë të lirë.
“Në përvjetorin e masakrës në
Burgun e Dubravës i kujtojmë të
gjithë të burgosurit shqiptarë që
përjetuan jo vetëm persekutime
sistematike, por edhe vrasje mi-
zore nga forcat policore serbe",
është shprehur ai.

Kompania me të cilën kanë
udhëtuar gjashtë shtetasit turq të
deportuar nga Kosova ka gënjyer
për qëllimin e fluturimit, ngase
leja është kërkuar për fluturim ko-

mercial. Kështu deklaroi para ko-
misionit për Mbikëqyrjen e Finan-
cave Publike, Driton Gjonbalaj,
drejtor në Autoritetin e Aviacionit
Civil (AAC), kur po raportonte ra-

portin për vitin 2017, shkruan Ko-
sova Sot

Gjobalaj i cili u pyet nga depu-
teti i LDK-së, Driton Selmanaj për
këtë çështje u përgjigj se MI është
duke u marrë me rastin, dhe se
mund të vendoset gjoba deri një
milion euro për atë operator dhe të
merren masa të tjera. “Autoritetet
kompetente me përpikëri janë
duke vazhduar punën e vet deri në
përfundimin e këtij rasti”, ka thënë
Gjonbalaj.

LDK e AAK përplasen
në Facebook për vizat

Një deklaratë e
Haradinajt që fajësoi
LDK-në se po punon
kundër liberalizimit
të vizave, ka nxitur një
debat të ashpër
ndërmjet LDK-së dhe
AAK-së.

Pa votën e serbëve, Kosova s’ka ushtri
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në një dhomë të vogël në
gjykatën e Baghdadit, shtetasja
franceze Djamila Boutoutao
përkundë fëmijën e saj 2 vjeçe dhe
kërkon ndihmë.

Boutoutao, 29 vjeçare, aku-
zohet pasi në të kaluarën ishte pje-
sëmarrëse e grupit të Shtetit Isla-
mik.

“Unë jam duke u çmendur
këtu”, thotë ajo. “Jam përballur me
një dënim me vdekje ose burgim
të përjetshëm. Askush nuk më
thotë asgjë, as ambasadori, as
njerëzit në burg”.

Në objektin ku ajo po gjykohet
nuk ka zyrtarë francezë dhe asnjë
lidhje për ta vënë në kontakt me
familjen e saj në qytetin Lille të
Francës, raporton “The Guardian”.

Nëse shpallet fajtore për ve-
prat e saj derisa ishte anëtare e
grupit të Shtetit Islamik, ajo do të
përballet me burgim të përjet-

shëm në një burg në Baghdad ose
do të dënohet me varje.

Më shumë se 40, 000 të huaj
nga 110 vende të botës vleresohet
se kanë udhëtuar në Siri dhe Irak
për t’iu bashkuar grupit xhihadi-
st. Ndërsa, thuhet se rreth 1, 900
prej tyre kanë qenë shtetas fran-
cezë, dhe rreth 800 britanezë.

Boutoutao në Irak ka arritur në
vitin 2014, me burrin dhe dy fë-
mijët e saj. Burri i saj ishte vrarë

në vitin 2016 në Mosul, ndërsa dja-
li i saj një vit më vonë. Ajo ishte ka-
pur nga kurdët peshmerga në
Irakun veror dhe aktualisht po
mbahet në Baghdad.

Gjykata irakiane këto raste
është duke i proceduar me
urgjencë ku deri më tani ka shqip-
tuar 40 dënime me vdekje për sh-
tetaset e huaja, dhe dhjetëra tjera
me burgime të përjetshme.

Mustafa Rashid, një tregtar

makinash në Baghdadin lindor
ishte shumë i ashpër me të burgo-
surat e huaja. “Jini të mallkuar me
ata”, tha ai. “Ata nuk meritojnë më-
shirë, madje edhe gratë”.

Në gjykatën e njejtë disa ditë
më herët, një grua irakiane ishte
liruar nga të gjitha akuzat e përf-
shires së saj, pasi ishte detyruar
nga vëllai i saj për t’iu bashkuar
ISIS-it.

Një 17 vjeçare nga Taxhikistani,
gjithashtu përkundte një fëmijë,
e cila kishte veshur hixhabin por
shihte në mënyrë çorientuese.

“Isha sjellë në Siri pesë vite
më parë nga nëna dhe babai im”,
thotë ajo. “Ata më martuan me
një turk. Ai ishte i mirë me mua.
Ishte një fëmijë. Ne u vendosëm
në Irak. Babai dhe burri im u
vranë. Tani jam e burgosur me
nënën dhe fëmijën tim. Dëshiroj
të kthehem në shtëpinë time,
edhe pse kushtet në atë vend nuk
janë të mira. Unë nuk e kisha
vënë hixhabin kur isha në shtë-
pi. Isis më mësoi se si të mbuloja
veten”.

Giuseppe Conte,
kandidat për
kryeministër të Italisë 
Koalicioni populist i Italisë
zgjodhi kandidat për kryemini-
stër një akademik pa asnjë ek-
speriencë politike. Nëse do të
konfirmohet nga presidenti Ser-
gio Mattarella, Giuseppe Conte
do të drejtojë një qeveri “antie-
stablishment” dhe pro shpenzi-
meve të bollshme, sidomos për
të varfrit.
Por, kush është ky njeri? Profesori
jo fort i njohur i së Drejtës Priva-
te është i lidhur ngushtë me “Lë-
vizjen 5 yjet”, nuk është zgjedhur
kurrë në Parlament dhe në
skenën politike të vendit konsi-
derohet thjesht një debutues.
Megjithatë, 54-vjeçari arriti në
fund të shfaqet si kandidati tek-
nokrat i kompromisit mes “5 yje-
ve” dhe “Lega Nord”-it, dhe si një
njeri që po merr përsipër barrën
e rëndë të menaxhimit të një
aleance të vështirë, mes dy parti-
ve që nuk kanë qeverisur
ndonjëherë në nivel kombëtar.
Në dritën e prozhektorëve për-
fundoi për herë të parë në
zgjedhjet e 4 marsit, kur emri i tij
u paraqit nga “5 yjet” si ai i mini-
strit të mundshëm të Admini-
stratës Publike, që do të
ngarkohej me pastrimin e burok-
racisë famëkeqe dhe komplekse
të vendit shkruan tch.
“Si fillim, ne duhet të rrëzojmë
plot ligje të padobishme”, do të
deklaronte asokohe. Profili i tij
në “whatsapp”, siç raportojnë
mediet italiane, reflekton
mënyrën e vet të të menduarit.
Bëhet fjalë për një citat të presi-
dentit amerikan John F. Kennedy:
Çdo arritje fillon me vendimin
për ta provuar!
Conte është cituar gjithashtu të
pohojë se ka votuar për të
majtën, por se ideologjitë e
shekullit të XX nuk u përshtaten
më politikave të shekullit të XXI-
të.
Tani që mungon vetëm zyrtarizi-
mi, gazetarët italianë kanë nisur
hulumtimet për të shkuarën e
profesorit, për të bërë një veri-
fikim të CV-së tij të pasur, me 16
faqet e së cilës ai i ka habitur të
gjithë.
Askush nuk dyshonte në të
shkuarën e tij prej akademiku
dhe në rezultatet mjaft të larta
studimore në Itali dhe përtej
oqeanit, në Shtetet e Bashkuara.
Pikërisht nga ky vend, vjen një
përgjigje e beftë. Sipas New York
Times, nga verifikimet e bëra re-
zulton se Conte nuk ka kryer
asnjë specializim në Universite-
tin e New Yorkut, ndryshe nga sa
profesori shkruan në CV-në e tij.

Ministrja e Integrimit e Dani-
markës, Inger Stojberg ka bërë
një deklaratë të fortë për besim-
tarët myslimanë.

Ajo i ka bërë thirrje atyre që të
largohen nga puna gjatë pe-
riudhës së agjërimit të Ramaza-
nit, duke thënë se kjo praktikë fe-

tare është e rrezikshme për të
gjithë.

“Dua tu bëj thirrje mysli-
manëve që të largohen nga puna
gjatë muajit të Ramazanit, për të
shmangur pasojat negative për
pjesën tjetër të shoqërisë dane-
ze. Pyes veten nëse një urdhër fe-

tar që urdhëron respektimin e një
shtylle 1400 vjeçare të Islamit,
është në përputhje me shoqërinë
dhe tregun e punës që kemi në
Danimarkë në vitin 2018”, tha ajo.

Stojberg tha se kishte frikë se
agjërimi mund të ndikonte në si-
gurinë dhe produktivitetin e tyre.

“Kjo mund të jetë e rreziksh-
me për të gjithë ne”, vijoi mini-
strja.

Një gjykatë turke ka dënuar
104 ish-oficerë ushtarakë me bur-
gim të përjetshëm për përf-
shirjen e tyre në një përpjekje për
“grusht shteti” të vitit 2016. Laj-
min e ka dhënë media shtetërore,
e cila njofton se atyre iu është
dhënë “dënimi i rënduar të përjet-
shëm”, të cilat vijnë me kushte më
të ashpra sesa një dënim normal
jetës.

Presidenti i vendit kishte
thënë më parë se ka qenë dhe do
të jetë në favor të rikthimit të dë-
nimit me vdekje për komplotistët
e grushtit të shtetit. Grushti i dë-
shtuar i shtetit për të përmbysur
Presidentin Rexhep Tajip Erdo-
gan la të paktën 260 të vdekur
dhe 2,200 të plagosur më 15 kor-
rik 2016.

Qeveria turke që prej asaj
kohe ka udhëhequr një fushatë
goditëse ndaj mbështetësve të
supozuar të grushtit të shtetit, me
shkarkimin e më shumë se
150,000 punonjësve shtetërorë

dhe arrestimin e rreth 50,000
njerëzve. Nga 280 ish-ushtarakë
në gjyq, gjykata në Izmir gjitha-
shtu i dha dënime më të vogla
për 52 të pandehurve të tjerë. 21
vetë u dënuan me nga 20 vjet
burg për “asistim në vrasjes së
presidentit”, ndërsa 31 të tjerë u
dënuan me nga shtatë dhe 11 vjet
burg për “anëtarësimin e një or-
ganizate terroriste”.

Presidenti Erdogan kishte
mbështetur rivendosjen e dëni-
mit me vdekje për komplotistët e
grushtit të shtetit. Ai gjithashtu

tha se ata duhet të veshin unifor-
ma të stilit të ngjashme me ato të
burgosurit e Guantanamos.

Turqia shfuqizoi dënimin me
vdekje në vitin 2004.Autoritetet
turke akuzuan një lëvizje besnike
ndaj klerikut musliman, Fethul-
lah Gulen, për organizimin e
komplotit të vitit 2016. Por, Gu-
len, i cili jeton në ekzil të vetimpo-
nuar që nga viti 1999, mohon çdo
përfshirje dhe Uashingtoni deri
tani i ka rezistuar thirrjeve nga
autoritetet turke për ta ekstra-
duar atë.

Gjermania do ta ekstradojë
Puigdemont në Spanjë
Prokurori publik i Schleswig-Hol-
stein në Gjermani është duke për-
gatitur dokumentet e nevojshme
për të ekstraduar te autoritetet e
Spanjës, liderin katalunas, Carles
Puigdemont.
Në Madrid ai do të përballet me
akuzat për rebelim dhe thyerje të
rendit publik, pas referendumit të
mbajtur në vjeshtën e kaluar, me
çka Katalonia synonte që ta shpal-
le pavarësinë, shkruan DW.
Përveç vendimit për ekstradim,
gjykata ka vendosur që ai më të
mos arrestohet, me arsyetimin se
nuk paraqet rrezik.
Nga marsi i këtij viti, Puigdemont,
është mbajtur në burg nga Gjer-
manisë, me kërkesën e Spanjës.

Drejtësia irakiane
gjykon gratë e ISIS-it

Më shumë se 40, 000 të
huaj nga 110 vende të
botës vleresohet se
kanë udhëtuar në Siri
dhe Irak për t’iu
bashkuar grupit
xhihadist. Ndërsa,
thuhet se rreth 1, 900
prej tyre kanë qenë
shtetas francezë, dhe
rreth 800 britanezë

Në Danimarkë, Ramazani kualifikohet si “i rrezikëshëm”

Turqia dënon me burgim të përjetshëm 104 ish-oficerë
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Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ndërsa 
në lidhje me nenin 4 paragrafi 3, nenin 5 dhe nenin 34 paragrafi 1 të Ligjit për 
agjenci tekniko-operative (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 71/18), 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e mbartur më datë 21 maj 2018,  
solli  

 
VENDIM  

PËR PUBLIKIM TË SHPALLJES PUBLIKE PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT TË 
AGJENCISË TEKNIKO-OPERATIVE  

 
 

 I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje publike për zgjedhje 
të drejtorit të Agjencisë tekniko-operative (në tekstin e mëtutjeshëm ATO). 
 
      II. Për drejtor të ATO mund të zgjidhet personi i cili përmbushë kushtet në vijim: 
 1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  

2) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK, gjegjësisht shkallë të VII/1 të 
mbaruar të arsimit në sferat në vijim: informatikë, elektroteknikë, teknikë 
kompjuterike dhe informatikë, inxhinieri të telekomunikimit, siguri, siguri 
kompjuterike, shkencat juridike ose ekonomike dhe  
 3) ka minimum dhjetë vjet përvojë pune pas përfundimit të arsimit në sferat e 
parapara në nënpikën 2) të kësaj pike.   

  III.  Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë shpallje, biografia personale dhe 
dokumentet me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve nga pika II e këtij 
vendimi, në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, kandidatët e interesuar duhet 
t’i parashtrojnë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në afat prej 20 ditëve nga 
dita e publikimit të këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

 
 IV. Ky vendim do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë” dhe në gazetat “Nova Makedonija”, “Slloboden Peçat” dhe “Koha”. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

 
Numër 08 - 3401/1 
21 maj 2018  
      Shkup  

KRYETARI I KUVENDIT TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

 
                               

M-r Talat Xhaferi, d.v  
Se dokumenti është i besueshëm me origjinalin konfirmon: 
  

                                                              ZËVENDËSSEKRETARI GJENERAL I 
KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

 
                                                                                     Nexhbedin Ibraimi  

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së 
Maqedonisë, ndërsa në lidhje me nenin 154 paragrafi 3 alineja 2 e Ligjit për të 
drejtat e fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 148/13), 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e mbartur më datë 21 maj 
2018,  solli 

 
VENDIM PËR PUBLIKIM TË SHPALLJES PUBLIKE PËR ZGJEDHJE TË 

ANËTARËVE TË KËSHILLIT SHTETËROR PËR PARANDALIM TË 
DELIKUENCËS FËMIJËRORE  

 
  1. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë shpall se do të bëhet zgjedhje 
e pesë anëtarëve të Këshillit shtetëror për parandalim të delikuencës 
fëmijërore. 
 2. Për anëtarë  të Këshillit shtetëror për parandalim të delikuencës 
fëmijërore mund të zgjidhen shtetas të Republikës së Maqedonisë, punëtorë 
të theksuar shkencor dhe profesional të cilët punojnë në mbrojtjen e 
interesave të fëmijëve.   
 Kandidatët e interesuar deri te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në 
afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë” të parashtrojnë: Fletëparaqitjen për pjesëmarrje në 
këtë shpallje, biografinë personale dhe dokumentet, në origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter, me të cilët konfirmohet se janë punëtorë të theksuar 
shkencor dhe profesional që punojnë në mbrojtjen e interesave të fëmijëve. 
 3. Ky vendim do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së 
Maqedonisë” dhe në gazetat “Nova Makedonija”, “Slloboden Peçat” dhe 
“Koha”. 
 

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
 

 
Numër 08 - 3402/1 
21 maj 2018  
      Shkup 

KRYETARI I KUVENDIT TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                              
M-r Talat Xhaferi, d.v 

 
Se dokumenti është i besueshëm me origjinalin konfirmon: 
  
                                                              ZËVENDËSSEKRETARI GJENERAL I 

KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
 

                                                                                      Nexhbedin Ibraimi 

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ndërsa në lidhje me 
nenet 37 paragrafi 6 dhe 38 paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit për mbrojtje të të dhënave personale (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/2005, 103/2008, 124/10, 135/11, 43/14, 153/15, 99/16 dhe 
64/18), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në mbledhjen e mbartur më datë 21 maj 2018,  solli 

 
VENDIM PËR PUBLIKIM TË SHPALLJES PUBLIKE PËR ZGJEDHJE TË ZËVENDËSDREJTORIT TË 

DREJTORISË PËR MBROJTJE TË TË DHËNAVE PERSONALE  
 
 

 I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje publike për zgjedhje të 
zëvendësdrejtorit të Drejtorisë për mbrojtje të të dhënave personale (në tekstin e mëtutjeshëm: Drejtoria). 
 
 II. Për zëvendësdrejtor të Drejtorisë mund të zgjidhet personi i cili përmbushë kushtet në 
vijim: 
 1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
 2) në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose 
sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;  
 3) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK, gjegjësisht shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit 
fakulteti juridik;  
 4) ka minimum pesë vjet përvojë pune në sferën e punëve juridike;  
 5) posedon 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. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë shpallje, biografia personale dhe dokumentet e 
nevojshme me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve nga pika II nënpika 1), 2), 3) dhe 4) e 
këtij vendimi, në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, kandidatët e interesuar duhet t’i 
parashtrojnë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në afat prej 15 ditëve nga dita e 
publikimit të këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 
 
 IV. Zëvendësdrejtori i cili do të zgjedhjet sipas kësaj shpallje obligohet që më së voni në afat prej 
një viti nga dita e zgjedhjes të përmbushin kushtin nga pika II nënpika 5) e këtij vendimi për njohje të 
gjuhës angleze dhe deri te Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të Republikës 
së Maqedonisë të parashtrojnë dëshmi për përmbushjen e tij. 
 
 V. Ky vendim do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në 
gazetat “Nova Makedonija”, “Slloboden Peçat” dhe “Koha”. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Numër 08 - 3403/1 
21 maj 2018  
      Shkup 

KRYETARI I KUVENDIT TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË      

M-r Talat Xhaferi, d.v  
 
Se dokumenti është i besueshëm me origjinalin konfirmon: 
 

ZËVENDËSSEKRETARI GJENERAL I KUVENDIT  
TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Nexhbedin Ibraimi 

 

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ndërsa në lidhje me nenin 31 paragrafët 
(3), (4) dhe (6) të Ligjit për qasje të lirë deri te informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 13/2006, 86/2008, 6/10, 42/14, 148/15, 55/16 dhe 64/18) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në 
mbledhjen e mbartur më datë 21 maj 2018,  solli 

 
VENDIM PËR PUBLIKIM TË SHPALLJES PUBLIKE PËR EMËRIM TË KRYETARIT DHE ANËTARËVE TË KOMISIONIT 

PËR MBROJTJE TË SË DREJTËS SË QASJES SË LIRË DERI TE INFORMACIONET ME KARAKTER PUBLIK  
 

 I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje publike për emërim të kryetarit dhe dy anëtarëve të 
Komisionit për mbrojtje të së drejtës së qasjes së lirë deri te informacionet me karakter publik (në tekstin e 
mëtutjeshëm: Komisioni). 
 
 II. Për kryetar të Komisionit mund të emërohet personi i cili përmbushë kushtet në vijim: 
 1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
 2) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK, gjegjësisht shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit fakulteti juridik; 
 3) ka tetë vjet përvojë pune nga sfera e informimit dhe punëve juridike; 
 4) të mos jetë anëtar i ndonjë partie politike; 
 5) posedon 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. Për anëtar të Komisionit mund të emërohet personi i cili përmbushë kushtet në vijim: 
 1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
 2) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK, gjegjësisht shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit fakulteti juridik; 
 3) ka pesë vjet përvojë pune nga sfera e informimit dhe punëve juridike; 
 4) të mos jetë anëtar i ndonjë partie politike; 
 5) posedon 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. 
   IV. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë shpallje, biografia personale dhe dokumentet e nevojshme me të 
cilat dëshmohet përmbushja e kushteve nga pika II nënpika 1), 2) dhe 3) dhe pika III nënpika 1), 2) dhe 3) e këtij 
vendimi, në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, kandidatët e interesuar duhet t’i parashtrojnë në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të këtij vendimi në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”.  
 Kandidatët e interesuar, me dokumentet nga paragrafi 1 e kësaj pike duhet të parashtrojnë edhe deklaratë 
personale të vërtetuar në noter për përmbushje të kushtit nga nënpika 4) e pikave II dhe III e këtij vendimi.  
 
 V. Kryetari dhe anëtarët të cilët do të emërohen sipas kësaj shpallje, obligohen që më së voni në afat prej 
një viti nga dita e zgjedhjes të përmbushin kushtin nga pika II nënpika 5) dhe/ose pika III nënpika 5) e këtij vendimi 
për njohje të gjuhës angleze dhe deri te Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve të Kuvendit të 
Republikës së Maqedonisë të parashtrojnë dëshmi për përmbushjen e tij. 
 
 VI. Ky vendim do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në gazetat “Nova 
Makedonija”, “Slloboden Peçat” dhe “Koha”. 
 

 KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
 

Numër 08 - 3404/1 
21 maj 2018  
      Shkup 

KRYETARI I KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË 
MAQEDONISË 

                                                                       M-r 
Talat Xhaferi, d.v  

 
Se dokumenti është i besueshëm me origjinalin konfirmon: 
  

ZËVENDËSSEKRETARI GJENERAL I 
KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Nexhbedin Ibraimi 
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Agjencia e mbikëqyrjes së sigurimeve
Republika e Maqedonisë

K O N K U R S
Për çmim vjetor për studiuesit e rinj për punë më të mirë kërkimore në fushën e menaxhimit të

rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë për vitin 2018

Me qëllim për të stimuluar zhvillimin e mendimit shkencor dhe përgatitjen e kërkimeve studimore në
fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë, si dhe afirmimin e
profesionistëve të rinj, Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jep çmim vjetor në vitin 2018 për
kërkim studimor në fushën e menaxhimit të rrezikut dhe të sigurimit në Republikën e Maqedonisë.

Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve është në vlerë prej 80.000,00 denarë.
Në kërkimin studimor është i patjetërsueshëm shqyrtimi i ekonomisë së Republikës së Maqedonisë

me temë adekuate. Kërkimi studimor nuk duhet të tejkalojë 15.000 fjalë (pa abstrakte, bibliografia dhe
anekset) si dhe është rekomanduese që të ketë strukturë standarde të kërkimit studimor, e cila si bazë i
përmban pjesët më poshtë:

Abstraktet;
Shqyrtimin e literaturës së konsultuar nga fusha e cila hulumtohet;
Përshkrimin e metodave të kërkimit të përdorura në punën kërkimore;
Analiza;
Perceptimet përmbyllëse;
Bibliografia.

Të drejtë për të marrë pjesë në konkurs kanë shtetasit e Republikës së Maqedonisë deri në moshë
tridhjetepesë vjeçe. Të punësuarit dhe anëtarët e Këshillit të ekspertëve të Agjencisë për mbikëqyrjen e
sigurimeve nuk kanë të drejtë të marrin pjesë në konkurs.

Studimi kërkimorë dorëzohet në gjuhën maqedone.
Një autor mund të paraqesë vetëm një studim të pavarur kërkimorë. Studimi kërkimor i punuar si

bashkautor nuk është i pranueshëm.
Në konkurs autorët mund të konkurrojnë edhe me studimet kërkimore të botuara gjatë vitit 2018. Në

momentin e paraqitjes së studimeve kërkimore, autori duhet të specifikojë se kur dhe ku është botuar
studimi kërkimorë.

Konkursi do të konsiderohet i suksesshëm nëse aplikojnë së paku tre (3) studime kërkimore që i
përmbushin kushtet e përmendura më lartë.

Studimet kërkimore dorëzohen deri te Agjencia për mbikëqyrjen e sigurimeve me shënim: “Për
çmimin vjetor të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve për vitin 2018” nëpërmjet postës elektronike
në adresën: konkurs@aso.mk

Përveç studimit kërkimor, autori duhet të paraqesë të dhëna biografike. Studimet kërkimore të
dorëzuara do të trajtohen si materiale konfidenciale.

Zgjedhja më e mirë e studimit kërkimor bëhet nga Komisioni i përbërë nga pesë anëtarë, tre prej të
cilëve janë anëtarë të jashtëm. Kryetarin dhe anëtarët e Komisionit i cakton Këshilli i ekspertëve të
Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve me vendim i cili do të shpallet në faqen e internetit të Agjencisë
për mbikëqyrjen e sigurimeve.

Afati i fundit për dorëzimin e studimeve kërkimore është me datë 30.09.2018.
Çmimi vjetor i Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve do të jepet me datë 01.11.2018, me rastin e

ditës së themelimit të Agjencisë për mbikëqyrjen e sigurimeve.

AGJENCIA E ENERGJETIKËS SË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  
 

Në bazë të nenit 10 të Ligjit për themelim të Agjencisë së energjetikës së Republikës së 
Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05 , 41/14 dhe 83/18) dhe nenit 
25 të Statutit të Agjencisë së energjetikës së Republikës së Maqedonisë, Këshilli drejtues i 
Agjencisë së energjetikës së Republikës së Maqedonisë publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të Drejtorit të Agjencisë së energjetikës së Republikës së Maqedonisë  
 
 
Kandidatët të cilët janë të interesuar duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme për themelim të 
marrëdhënies së punës si dhe kushtet e posaçme në vijim: 
 

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- Në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë 

shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës; 

- Ka të fituar 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar dhe; 
- Ka minimum 5 (pesë) vjet përvojë pune, prej të cilave së paku 3 (tre) vjet në sferën 

e energjetikës. 
 

Kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim  
- Letër motivimi; 
- Biografi të shkurtë/CV në gjuhën maqedonase; 
- Diplomë për arsim sipëror të mbaruar: 
- Vërtetim për përvojën e më hershme të punës; 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Certifikatë se nuk është i dënuar (jo më të vjetër se gjashtë muaj). 

 
Dokumentacionin e nevojshëm, kandidatët e parashtrojnë në origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter. 
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve është deri më 08 qershor 2018. 
 
VËREJTJE: Në pajtim me nenin 3 të Ligjit për ndryshim të Ligjit për themelim të 
Agjencisë së energjetikës së Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 83/18) Drejtori i cili emërohet në periudhën prej ditës së futjes në fuqi të 
këtij ligji deri më 01 shtator 2018, obligohet që të përmbushë kushtin për njohe të gjuhës 
angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e emërimit të tij edhe atë: të posedojë 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 ose BULATS – së 
paku 60 pikë dhe APTIS – së paku niveli B2. 

Drejtorit i cili nuk do të përmbushë kushtin për njohje të gjuhës angleze në afat prej një viti 
nga dita e emërimit të tij i ndërpritet mandati. 
 
Adresa e parashtrimit: 
Agjencia e energjetikës së Republikës së Maqedonisë  
rr. Jurij Gagarin nr 15, 1000 Shkup  
(Me shenjë: Paraqitje në Shpallje për Drejtor të Agjencisë së energjetikës së Republikës së 
Maqedonisë)  
 
                                                                                                     Kryetari i Këshillit Drejtues, 
                                                                               Blerim Ukali  

Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
27/2014, 199/2014 dhe 27/2016), nenit 37-i të Ligjit për ndërmarrjet publike dhe nenit 26 të Statutit të 
NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Makedonski Brod, u.d Drejtori publikon: 

 
Shpallje publike nr. 01/2018 

Për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar  

Në NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Makedonski Brod: 

Një (1) person në vendin e punës – Udhëheqës i shërbimit profesional me shifër KDR 03 05 01 
028 

 Orari ditor i punës 8 orë prej ora 07:00 deri në ora 15:00; Orari javor i punës 40 orë prej ditës së 
hënë deri ditën e premte; Neto pagesa fillestare është 19.240 denarë. 

Kandidatët duhet të përmbushin kushtet në vijim:  
Kushtet e përgjithshme: 
o Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
o Në mënyrë aktivet ë përdorë gjuhën maqedonase  
o Të jetë i moshës së rritur, të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
o Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 
Kushtet e posaçme: 
o Diplomë për arsim sipëror të mbaruar, së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të 

VII/1 të mbaruar, pylltari dhe hortikulturë, ndërtimtari dhe ekonomi të ujërave  
o Përvojë pune prej së paku katër vjet në profesion prej të cilave së paku dy vjet në vend udhëheqës 

të punës në sektorin publik, gjegjësisht së paku gjashtë vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së 
paku tre vjet në vend udhëheqës të punës në sektorin privat;  

o Njohje aktive të programeve kompjuterike dhe punës në zyrë  
 
Punësimi i paraparë në pajtim me planin vjetor të institucionit është për maqedonas(e). 
 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë edhe dokumentet në vijim: 

 Certifikatë të shtetësisë  
 Dëshmi për arsim të mbaruar  
 Dëshmi për përvojën e punës  
 Dëshmi për aftësinë e përgjithshme shëndetësore për vendin përkatës të punës  
 Dëshmi për njohje të programeve kompjuterike dhe punës në zyrë  
 Vërtetim se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës  

Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm të parashtrohen në adresën: 
NP “Ujësjellësi dhe Kanalizimi” – Makedonski Brod, rr. Partizanska nr. 10, Makedonski Brod  
Shpallja zgjatë 5 ditë duke konsideruar nga dita e publikimit ndërsa zgjedhja do të realizohet në 

pajtim me afatet e dispozitave ligjore. 
 
 Dokumentacioni i pakompletuar dhe dokumentacioni i parashtruar pas kalimit të afatit për aplikim 

nuk do të shqyrtohet.     
                                                                                    NP “Ujësjellësi dhe 

Kanalizimi” 
   Makedonski Brod 

Në bazë të nenit 68 paragrafi 2 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ndërsa në lidhje me 
nenin 27 paragrafët (6) dhe (7)  të Ligjit për mbrojtje të konkurrencës (“Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë” nr. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 dhe 83/18), Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, 
në mbledhjen e mbartur më datë 21 maj 2018,  solli 
 
VENDIM PËR PUBLIKIM TË SHPALLJES PUBLIKE PËR EMËRIM TË KRYETARIT DHE ANËTARËVE 

TË KOMISIONIT PËR MBROJTJE TË KONKURRENCËS  
 
 

 I. Kuvendi i Republikës së Maqedonisë publikon shpallje publike për emërim të kryetarit dhe 
tre anëtarëve të Komisionit për mbrojtje të konkurrencës. 

II. Për kryetar dhe anëtar të Komisionit për mbrojtje të konkurrencës mund të emërohet personi i 
cili përmbushë kushtet në vijim: 

1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
2) në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose 

sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
3) ka fituar së paku 240 kredi sipas SETK, gjegjësisht shkallë të VII/1 të mbaruar të arsimit 

fakulteti juridik dhe ekonomik; 
4) ka minimum pesë vjet përvojë pune në profesion dhe njohuri të posaçme nga sfera e 

konkurrencës, të drejtës tregtare, menaxhimit dhe financave dhe  
 5) posedon 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. 
 Në pajtim me nenin 27 paragrafi (8) i Ligjit për mbrojtje të konkurrencës kryetari ose njëri prej 

anëtarëve të Komisionit për mbrojtje të konkurrencës të cilët janë të angazhuar në mënyrë 
profesionale në punën e Komisionit për mbrojtje të konkurrencës, është e obligueshme të jetë jurist i 
diplomuar me provim të dhënë të jurisprudencës dhe përvojë në profesion prej së paku pesë vjet 
pas provimit të dhënë të jurisprudencës.  

 Kandidatët duhet të kenë parasysh nenin 27 paragrafi (9) të Ligjit për mbrojtje të 
konkurrencës që ka të bëjë me rastet që mund të sjellin deri në konflikt të interesave gjatë kryerjes 
së këtij funksioni.   

 III. Fletëparaqitja për pjesëmarrje në këtë shpallje, biografia personale dhe dokumentet e 
nevojshme me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve nga pika II e këtij vendimi, në origjinal ose 
kopje të vërtetuara në noter, kandidatët e interesuar duhet t’i parashtrojnë në Kuvendin e 
Republikës së Maqedonisë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të këtij vendimi në “Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.  

  IV. Kryetari dhe anëtarët të cilët do të emërohen sipas kësaj shpallje, obligohen që më së 
voni në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes të përmbushin kushtin nga pika II nënpika 5) e këtij 
vendimi për njohje të gjuhës angleze dhe deri te Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve 
të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të parashtrojnë dëshmi për përmbushjen e tij.                      

  V. Ky vendim do të publikohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë” dhe në 
gazetat “Nova Makedonija”, “Slloboden Peçat” dhe “Koha”. 

 
KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Numër 08 - 3405/1 
21 maj 2018  
      Shkup 

KRYETARI I KUVENDIT TË 
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

                                   
M-r Talat Xhaferi, d.v  

 
 
Se dokumenti është i besueshëm me origjinalin konfirmon: 
  

ZËVENDËSSEKRETARI GJENERAL I 
KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
Nexhbedin Ibraimi 



Një film shqiptar, dorë e disa kineastëve të rinj po korr
sukses në disa konkurse ndërkombëtare. I fundit,
këtë javë që u mbyll ishte shpallja në festivalin e fil-
mit në Genova si “Best International”.
Filmi “një histori e vërtetë” e regjizorit të ri Viron Ro-
boçi, një kineast delvinjot, është një pikturë tragjike
por reale e vuajtjes nën diktaturë.
Filmi me metrazh të shkurtër ka në thelb mesazhin
kundër dhunës e harresës kolektive si sëmundje po-
pullore. Historia e filmit tregon një ngjarje të vitit
1950. Tre anëtarë të një familjeje shpallen fajtorë
dhe dënohen për vrasjen e vajzës së tyre pasi ajo u di-
vorcua. Çdo gjë fillon me zhdukjen e vajzës. Katër
vjet më vonë, autoritetet iniciuan një hetim që për-
fundoi me shpalljen e të gjithë anëtarët e familjes si
“fajtor për vrasje.”
Është një vepër tejekëput metaforike që luan fuqi-
shëm me gjuhën e vërtetë të kinematografisë dhe që
drejtor të fotografisë ka një mjeshtër të madh si Nino
Sebastiano Celeste, italiani që ka punuar me Felinin
dhe emrat e mëdhenj të neorealizmit.
“Një histori e vërtetë” së shpejti do të paraqitet edhe
në festivalin e Nju Jorkut, ku është përzgjedhur si
një nga veprat më pikante.
Dhe më e bukura është se ky film nuk ka marrë asnjë
mbështetje nga projektet e Ministrisë së Kulturës
apo Qendrës Kombëtare të Kinematografisë. Është
përgatitur totalisht me paratë e kineastit të ri, i cili ka
studiuar regjisurë në Trieste.
Suksesi i “Një Histori e vërtetë”, ka nxjerr në pah pikë-
risht deformimin dhe krizën e kulturës në vend ku
fondet dhe mbështetja asnjëherë nuk bëhet mbi vle-
rat. Duhet përmendur se pjesëtar i jurisë në festiva-
lin e Genova-s, “Video Festival Imperia” ishte i madhi
Remo Girone, që për shqiptarët njihet si Tano Caridi
tek “Oktapodi”.

Sot dhe nesër ( e mërkurë e enjte)
në Pejë mbahet edicioni i 16-të Takimet
Ndërkombëtare Letrare “Azem Shkreli”
2018, në të cilat do të jenë të pranishëm
krijues e mysafirë specialë nga vende të
ndryshme të rajonit e të botës.

Për këtë ngjarje kulturore që mbahet
prej 23 deri më 24 maj, tashmë është
publikuar edhe lista e poeteve pjesë-
marrës në këtë konkurrim si edhe krono-
logjia e përcaktuar e leximeve.

Sipas organizatorëve, më 23 maj, në
ceremoninë e ndarjes së Çmimit “Bulë-
zat”, janë përzgjedhur poetët: Naxhije
Kastrati “Spontanija”, Neki Lulaj “Beteje
e fituar”, Ali Lajqi “Në përmendoren e
vjetër”, Rasim Thaçi “Sikur edhe një herë”
dhe Sabahete Kaliqani “Fanar lirie”.

Po më 23 maj, pas tribunës tematike
që do ta mbajë studiuesi Ndue Ukaj, do
të prezantohen poetët: Nikollë Lokaj “E
kam pyetur veten”, Fatmire Duraku “Va-
sha me kike”, Qazim Muska “Mpakje”,
Zhaneta Barzhaj “Bota ne tenxhere”, Eri-
na Coku “ Kodi i heshtjes”, Labinot Beri-
sha “Këshillat e vetes”, Marigonë Kel-
mendi “Në Himalajet e përkrenares

sime”, ndërsa jashtë konkurrencës do të
paraqiten Esat Loshaj, Rrustem Gërguri
dhe Shaqir Foniqi.

Manifestimi  do të vazhdojë më 24
maj, kur poetët që do të lexojnë janë:
Mira Tuci “Kanga e vjetit 7102”, Adriatike
Lami “Liri në lëvizje”, Alfons Zeneli “Por-
tret në dritë”, Vjollca Dibra “Vetëvrite-
mi”, Irena Gjoni “Rrëfimi i rrënojave të
zëshme”, Dhimitër Pojanaku “Frika vy-
shk lulet e verës”, Shefqete Gosalci “Sh-
tegtime”, tre poetë të huaj, Islam Cenga
“Në Pejë nuk kam qenë kurrë”, dhe ja-
shtë konkurrencës Jeton Kelmendi, Aje-

te Pavata, Sare Gjergji dhe Adem Shkre-
li.

Po më 24 maj do të mbahet edhe
takimi poetik me poezi dedikuar Skën-
derbeut, ku poezitë e tyre do t’i lexojnë:
Fran Ukcama “Besë e zemër në asht’ të
kombit”, Nebi Bunjaku “Dielli i Arbërisë”,
Agim Desku “Ma fal vdekjen, Gjergji im”,
Elisabeta Gockaj “Liria”, Ramë Oranca
“Liria buron nga zemra”, Zymer Melhani
“Dua”, Sami Velqani “Elegji për Dedë Gjo
Lulin”, Vera Bytyqi (jashtë konkurrimit),
Vladimir Muça “Ikje” dhe Farida Rama-
dani “Lavdi shekujsh”.

Çmimi Kadare, një nga eventet
më të rëndësishme letrare të vitit
tashmë ka hyrë në fazën finale ku
dhe ethet e garës janë shtuar. Të
martën më ora 11.00 juria ka bërë
takimin e radhës, për të
përzgjedhur 5 veprat që do të
mund të garojnë për çmimin e
madh, prej 10.000 eurosh që do të
ndahet këtë fundjavë në Ditët Le-
trare të Razmës (25-27 maj).

“Nuk ka qenë një zgjedhje e
lehtë nga e jurisë, duke qenë se
këtë vit prurjet ishin të një niveli të
lartë, çka tregon se vazhdimësia e
traditës në prozën shqipe do të jetë
e mirë, por nga ana tjetër veprat e
përzgjedhura kanë ardhur pas një
diskutimi të gjatë nga ana e pje-

sëtarëve të jurisë, si dorëshkrimet
që mbartin gjithë elementët e
duhur të një teksti të mirëfilltë le-
trar”, thotë Alda Bardhyli, koordi-
natore e këtij çmimi.

Mes finalistëve janë emra të
njohur në letrat bashkëkohore sh-
qipe por dhe dy autorë të rinj për-
sa i përket njohjes së tyre me
lexuesin. Juria e çmimit Kadare
këtë vit kryesohet nga Kim Meh-
meti një emër i njohur i letrave sh-
qipe dhe në përbërje janë emra të
njohur të letrave si Genciana Aba-
zi, Ledia Dushi, Agim Baçi dhe Eni
Vasili.

Ky konkurs i rëndësishëm për
letërsinë shqipe kulmon me Ditët
Letrare të Razmës (25-27 maj), një

aktivitet që bën bashkë shkrim-
tarë, përkthyes, kritikë të cilët këtë
vit do ti bashkohen një konference
shkencore me titull “Gjergj Kastrio-
ti Skënderbeu mes historisë dhe
letërsisë”, një temë e zgjedhur me
rastin e Vitit të Skënderbeut shpal-
lur nga qeveria shqiptare.

“Kritika dhe studimet shqipe
nuk e kanë shtjelluar ende dimen-
sionin letrar që kjo figurë e histori-
së sonë ka pasur në librat e shumë
shkrimtarëve të huaj, që kanë gje-
tur tek ai shpesh personazhin më
interesant për veprat e tyre”, thotë
Bardhyli. Çmimi letrar “Kadare”
është një prej çmimeve më të
mëdha letrare që ndahet çdo vit
për një autorë shqiptar. Çmimi ka

një vlerë prej 10 mijë euro dhe ve-
pra fituese botohet nga Mapo Edi-
tion. Ky është edicioni i katërt i kë-
tij çmimi i cili është kthyer në një
nga ngjarjet më të rëndësishme

kulturore në hapësirën shqiptare.
Vjet me këtë çmim u nderua

shkrimtari Musa Ramadani ndërsa
më parë janë vlerësuar autorët
Shkëlqim Çela dhe Rudolf Marku.

Ja kush janë 5 finalistët e çmimit Kadare

Finalistët: 
1-VERA BEKTESHI Një rrugë e gjatë pa krye (Roman) 

2-VIRGJIL MUCI Piramida e shpirtrave (Roman) 

3-GAZMEND KRASNIQI Triologjia e Shkodrës (Roman) 

4-RUDINA CUPI Shenjat e pikësimit (Roman) 

5-THANAS DINO Prishja ose Ndërrimi dhe ndalimi (Roman) 

FILMI SHQIPTAR  

“Një histori e vërtetë”,
triumfon në Festivalin
e Genova-s

Kosova me ansambël
të ri muzikor –
“Shkelzen Doli”
Në Gjakovë u mbajt koncert festiv lidhur
me fillimin e punës së këtij ansambli Vio-
linisti i njohur dhe anëtari i Filarmonisë
së Vjenës, Shkëlzen Doli të shtunën e ka-
luar dha një koncert siç e quajti ai FE-
STIV! Pse u quajt festiv? Sepse z. Doli me
te promovoi themelimin e një ansambli
të ri të muzikës shqiptare në Gjakovë e
Kosovë, duke i dhënë madje edhe emrin
e vet! Salla e madhe e Pallatit të kulturës
“Asim Vokshi” ishte mbushur si asnjë
herë deri tash me dashamirë të këngës.
Koncerti, që zgjati rreth dy orë, u mirëprit
nga të pranishmit të cilët me duartrokitje
duke dëshmuar se u ndan të kënaqur
me gjëra të reja që solli ky ansambël. 

Mbahen Takimet ndërkombëtare
letrare “Azem Shkreli”

Zbulime të rëndësishme arkeo-
logjike janë shënuar në Duhok, në Ad-
ministratën Rajonale Kurde në veri të
Irakut, të cilat mendohet se rrjedhin
nga një periudhë rreth 5.000 vite para
erës së re. Hasan Ahmed Kasim, drejto-
ri i Departamentit të Arkeologjisë dek-
laroi se artikujt janë gjetur gjatë gërmi-

meve të përbashkëta të ekipit gjerman
dhe irakian në Semel të Duhok. Sipas tij
shumë prej këtyre artifakteve janë me
mbishkrime në gjuhët të ndryshme të
kohës, si arkade, sumeriane dhe hurtia-
ne. I ndodhur pranë kufirit turk, në pro-
vincën Dohuk të Irakut ka afro 700
vendkërkime arkeologjike.

Irak, zbulohen artifakte 7000 vjeçare

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bujar KURTAJ

Shkup, 22 maj - Pasi fitoi titullin e
kampionit të Maqedonisë, të dytin
në historinë e saj, KF Shkëndija
është në rrugë të mirë që të fitojë
edhe një trofe, atë të Kupës së Ma-
qedonisë, me çka do të kurorëzon-
te një sezon fantastik me fitimin e
dy titujve. Pengesa për të realizuar
këtë synim është skuadra e Peliste-
rit nga Manastiri, me të cilën kuqe-
zinjtë do të përballen sonte (e
mërkurë) me fillim në ora 20:00 në
stadiumin "Mlladost" në Strumicë.
Ndryshe, kjo finale do të jetë reprizë
e finales së vitit të kaluar kur Peliste-
ri nëpërmjet penalltive, erdhi deri te
trofeu. Ndërkaq, do të jetë kjo një
mundësi e mirë për kuqezinjtë tu
hakmerren atyre për finalen e hum-
bur. Sa i përket favoritit, aty nuk ka
dyshim, bindshëm avancojnë ku-
qezinjtë, megjithatë nga radhët e
tyre, apelojnë për kujdes sepse siç
thonë ata futbolli din të të ndë-
shkojë atëherë kur më pak e pret.

“Shkëndija që në fillim të sezonit
vendosi disa synime të larta për të
dalë e para në dy garat vendore. Fi-
tuam në mënyrë bindëse kampio-
natin dhe tani na pret finalja e
Kupës. Është një ndeshje dhe ne
jemi shumë të kujdesshëm për të
mos lejuar befasi, sepse futbolli din
të të ndëshkojë atëherë kur më pak
e pret nëse qasja nuk është e duhur.
Por unë besoj fuqishëm në profe-

sionalizmin e futbollistëve të mi, do
të hyjmë me respekt për kundërsh-
tarin dhe duke dhënë maksimumin
besoj në fund të fitojmë Kupën dhe
me këtë t’i bashkojmë dy trofetë e
këtij edicioni”, deklaroi për gazetën
KOHA, trajneri i Shkëndijës,  Qatip
Osmani. Ndërkohë, kapiteni Ferhan
Hasani thotë se trofeun e Kupës do
ta dërgojnë në Tetovë. “Nuk do të
jetë ndeshje e lehtë sepse është fi-

nale, por si kanë rrjedhë gjërat
duhet të dalim fitues sepse jemi në
formë shumë të mirë. Besoj se nëse
bëjmë lojën që kemi bërë deri tani
atëherë pa problem do të arrijmë
të fitojmë Kupën dhe të çojmë tro-
feun në Tetovë. Kjo do të jetë histo-
ri për Shkëndijën për të parë të dy
trofetë në të njëjtën kohë në Tetovë”,
tha për gazetën KOHA, kapiteni
Ferhan Hasani. 

Shkup, 22 maj - Ferhan Hasani në
fund të sezonit mund të largohet
nga Shkëndija bën të ditur "info-
sport", transmeton gazeta KOHA.
Kontrata aktuale e kapitenit “kuq
e zi” skadon me 30 qershor të kë-
tij viti, ndërsa me shumë gjasa të
njëjtën nuk do ta vazhdojë, pasi
në adresë të tij kanë arritur disa
oferta joshëse, kryesisht nga Su-
perliga turke, ku përmenden em-
rat e skuadrave si Gallatasaraj dhe
Bursaspor. I mundshëm gjithash-
tu është edhe një rikthim te ish
skuadra e tij, Brondbi, nga e cila
skuadër në vitin 2015 u transfe-

rua te Shkëndija. Brenda pe-
riudhës 3-vjeçare te Shkëndija,
Hasani u shndërrua në një sim-
bol, duke qenë një ndër futbolli-
stët më të dalluar, ndërsa ekspe-
rienca e tij ndërkombëtare erdhi
në shprehje që të fillim, kur
Shkëndija me Hasanin që në se-
zonin e tij të parë me fanellën “ku-
qezi” triumfoi në kuadër të Kupës
së Maqedonisë, kur në finalen e
madhe mundën Rabotniçkin me
rezultatin 2:0, për të ardhur tani
edhe torta mbi qershi, titulli kam-
pion. Megjithatë deklarata e Ha-
sanit të dielën në “Supersport”,

“mua më përfundon kontrata me
Shkëndijën, dhe nuk dihet ende
nëse do jem për ndeshjet evro-
piane”, ka lënë një pikëpyetje të
madhe, ndërsa zërat për një lar-
gim të tij të mundshëm nga
Shkëndija, po shtohen gjithnjë e
më shumë. Mbetet të shihet nëse
Hasani pas tre viteve të mëdha si
kapiten i Shkëndijës do të lar-
gohet nga ky mjedis, apo ndoshta
do të shkojnë në vend fjalët e pre-
sidentit Bexheti, i cili gjithashtu
në një intervistë për “Supersport”
tha se nuk do të ketë largime nga
futbollistët aktual. 

Mesfushori i Salzburg Red Bull,
Valon Berisha, do të mungojë së-
rish në miqësoren që Kombëtarja
e Kosovës do ta luajë kundër Sh-
qipërisë, më 29 maj në Sallzburg.
25-vjeçari ka munguar edhe në
dy ndeshjet e kaluara miqësore
kundër Burkina Fasos dhe Mada-
gaskarit, që do të thotë se i duhet
të presë ende për t’u njoftuar me
idetë dhe punën e përzgjedhësit,
Bernard Çallandes. Ai ka bërë të
ditur për mediat se nuk do të jetë
në miqësoren e konfirmuar ta-
shmë kundër Shqipërisë, më 29
maj në Cyrih, por as në miqëso-
ren e mundshme me Bregun e
Fildishtë, pasi vuan nga lëndimi i
kyçit të këmbës, shkruan "RTK".
Ndryshe, Valon Berisha është sh-
pallur dy vite radhazi futbollisti
më i mirë i Kosovës nga FFK-ja,
derisa sivjet ka qenë "motorri" i
Sallzburgut në arritjen deri te ti-
tulli i kampionit në Austri. Por,
edhe në rrugëtimin deri në gjy-
smëfinale në "Europa League" ku
u eliminuan nga Marseji. Para-
qitjet e mira të 25-vjeçarit në këtë
edicion kanë zgjuar interesimin e
shumë klubeve evropiane dhe ka
gjasa që ai gjatë afatit kalimtar të
ndërrojë skuadër dhe kampio-
nat.

Qendërmbrojtësi i Kombëtares së Shqipërisë,
Mërgim Mavraj, pritet që karrierën të vazhdojë
në elitën e futbollit të Arabisë Saudite. Mediu-
met gjermane kanë raportuar se Mavraj është
në negociata të avancuara me ekipin Al-Ettifaq
dhe gjithçka pritet të zyrtarizohet gjatë këtij
muaji. Mavraj, 31-vjeçar, tek ekipi arab pritet të

transferohet si lojtar i lirë, pasi ka kërkuar shkë-
putjen e kontratës me Hamburgun, e cila është
e vlefshme deri në qershorin e vitit të ardh-
shëm. Mavraj prej muajit mars nuk është pjesë
e ekipit të parë të Hamburgut, pasi trajneri e ka
vlerësuar të panevojshëm. Nga ajo kohë ai ka
stërvitur me ekipin e amatorëve. Mavraj këtë

edicion ka regjistruar 17 paraqitje
në Bundesligë kurse te Hambur-
gu u transferua në janar të vitit të
shkuar nga Kelni. Ai karrierë ka
bërë edhe te Greuther Fuerthi, Bohu-
mi e Darmstadti. Mavraj ka edhe 38 paraqitje
me Kombëtaren e Shqipërisë.

Hasani në verë mund të largohet nga Shkëndija

Mavraj vazhdon karrierën në Arabinë Saudite

SPORT 19

Berisha nuk
luan ndaj
Shqipërisë

NË STADIUMIN "MLLADOST" NË STRUMICË, ZHVILLOHET FINALJA E KUPËS

Shkëndija kërkon
ti bashkojë titujt

Pengesa për të realizuar
këtë synim është skuadra e
Pelisterit nga Manastiri, me
të cilën kuqezinjtë do të
përballen sonte (e
mërkurë) me fillim në ora
20:00 në stadiumin
"Mlladost" në Strumicë.
Ndryshe, kjo finale do të
jetë reprizë e finales së vitit
të kaluar kur Pelisteri
nëpërmjet penalltive, erdhi
deri te trofeu. Ndërkaq, do
të jetë kjo një mundësi e
mirë për kuqezinjtë tu
hakmerren atyre për
finalen e humbur

Finalja e Kupës do të transmetohet edhe në gjuhën e shenjave 
Federata Futbollistike e Maqedonisë në
bashkëpunim me Federatën Kombëtare sportive të
Shurdhërve në Maqedoni, për herë të parë do të
sigurojë transmetim të drejtpërdrejtë të një ndeshje
futbolli në gjuhën e shenjave dedikuar komunitetit

të shurdhërve të cilët do të përcjellin ndeshjen
drejtpërdrejtë. Me këtë FFM-ja dhe FKSSH në
Maqedoni do të promovojnë vizionin e FFM për
krijimin e mundësive të barabarta për të gjithë dhe
respekt për të gjithë të përfshirit në lojë e futbollit.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

 
SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 58/2018 

     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Drejtorinë e Mbrojtjes dhe të Shpëtimit “për vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për marrëdhënie me publikun, Sektori për punë të 
përbashkëta 

1 realizues(ë) 

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

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

Shkencat juridike, Ndërtimtari dhe ekonomizim të ujit ose Shkenca për gjuhë(linguistikë)  

-   më së paku 4 (katër) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 1 (një) vit në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 6 (gjashtë) 
vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 2 (dy) vjet në vend pune udhëheqës në sektorin privat  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

 -   njohjen aktive të një prej tre gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frengjisht, gjermanisht) 

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 16:30 
Rroga neto: 28.303,00 denarë

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të 

përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e 

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

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

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

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

Në bazë të nenit 22 pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/15 – tekst i pastruar) nenit 
143 pika 3 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 
163/17 dhe 11/18)  pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18-2384/5 të datës 08.03.2018 dhe pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18-
2384/2 të datës 22.02.2018, UD Drejtori i IPKÇF “11 Oktomvri” Butel – Shkup publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim për kohë të pacaktuar të punës 
 

1. 1 (një) – përkëdhelës me arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar dhe licencë valide për përkëdhelës, me dhe pa përvojë pune  
2. 2 (dy) – edukatorë, Profesor i diplomuar për edukim parashkollor, edukator i diplomuar të fëmijëve të moshës parashkollore dhe 

pedagog i diplomuar për edukim parashkollor me 240 kredi të arritura sipas SETK ose arsim sipëror të mbaruar shkalla e VII/1 ose 
arsim të mbaruar përkatës sipëror për edukator dhe licencë valide për edukator, me dhe pa përvojë pune. 

3. 1 (një) – gjellëbërës, me PMP të mbaruar shkalla e III/IV – shkolla e hotelerisë, me dhe pa përvojë pune  
4. 1 (një) – pedagog muzikor – i diplomuar në akademi të muzikës, instrumentet muzikore, me 240 kredi të arritura sipas SETK ose arsim 

sipëror të mbaruar ose shkallë të VII/1 të mbaruar dhe me licencë valide për pedagog me dhe pa përvojë pune  
5. 1 (një) – mirëmbajtës të higjienës me PPP ose PMP me dhe pa përvojë pune  

Kushtet e përgjithshme që vlejnë për të gjithë kandidatët: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë;  
-Të jetë i aftë fizikisht dhe psiqikisht;  
- Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik; 
- Të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
-Të mos i jetë shqiptuar dënim me aktvendim të plotfuqishëm gjyqësor që dënohet për vepër penale për dhunë familjare, marrje të 
personit të mitur, moskujdese dhe keqtrajtim me person të mitur dhe abuzim farefisnor, për vepër penale nga grupi i veprave kundër 
lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese. 
-të përmbushë edhe kushte të tjera të përcaktuara në aktin për organizim të brendshëm dhe sistematizim të vendeve të punës  
Përveç kushteve të përgjithshme që vlejnë për të gjithë kandidatët, për secilin vend pune duhet të përmbushen edhe kushtet e posaçme 
në vijim edhe atë: 
1.  Për vendin e punës edukator i fëmijëve  

 Fakulteti pedagogjik – grupi pedagogjia parashkollore PSP shkalla VII-1 e përgatitjes profesionale ose 240 kredi sipas SETK  
 Licencë valide për edukator  
 Me dhe pa përvojë pune  

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

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

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

3. Për vendin e punës pedagog muzikor 
 PSP të mbaruar me 240 kredi të arritura sipas SETK – arsimi: akademia muzikore – instrumentet muzikore 
 Licencë valide për punëtor profesional  
 Me dhe pa përvojë pune 

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

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

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

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

Marrëdhënia e punës themelohet për kohë të pacaktuar të punës. 
Orari ditor i punës është prej ora 08:00-16:00. 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës: 12.000,00 denarë 
 

Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. Kandidatët duhet të parashtrojnë lutje së bashku me dokumentet për aplikim. Dokumentet 
e nevojshme për aplikim në shpallje duhet të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. Dokumentet e arritura si të paplotësuara nuk 
do të shqyrtohen nga ana e komisionit për punësim. Zgjedhja do të realizohet në afat prej 3 ditëve.  

Kandidatët e interesuar aplikacionet mund t’i parashtrojnë në arkivin e IPKÇF “11 Oktomvri” Butel në rr. 2-rr. Makedonska Brigada pn, 
objekti amë Çair, ose përmes postës me shenjë “për shpallje publike për punësim”, rr. Makedonska Brigada pn, Butel – Shkup. 

 
IPKÇF “11 Oktomvri” Butel – Shkup

 
 

Republika e Maqedonisë 
Ministria e ekonomisë _________________________________________________________________________________________ 

Trupi koordinues për përgjegjësi shoqërore të sipërmarrjeve dhe Ministria e ekonomisë
së Republikës së Maqedonisë

SHPALLIN

KONKURS PËR APLIKIM PËR ÇMIMIN NACIONAL NË VITIN 2018
PËR PRAKTIKAT MË TË MIRA PËR PËRGJEGJËSI SHOQËRORE

Në kategoritë në vijim (veças për sipërmarrje të mëdha dhe të vogla/të mesme):

 Sjellja ndaj të punësuarve
 Menaxhim etik
 Marrëdhëniet e tregut me furnizuesit, konsumatorët ose blerësit
 Sjellja ndaj mjedisit jetësor
 Investimi në bashkësi

Në konkurrim nga të gjithë aplikacionet e pesë kategorive, do të ndahet edheMirënjohje për projekt më
inventiv ose praktikë.

 Të drejtë për pjesëmarrje në zgjedhje kanë të gjithë sipërmarrjet e regjistruara në Republikën e
Maqedonisë;

 Një sipërmarrje mund të aplikojë vetëm me një projekt në një kategori, ndërsa mund të marrë pjesë
me më shumë projekte nëse janë në kategori të ndryshme;

 Vlera e investimit për praktikën e caktuar, nuk është faktor vendimmarrës, por ideja, kualiteti i
projektit, si dhe rezultatet e arritura;

 Të shpërblyerit do të zgjidhen nga ana e komisioneve profesionale;
 Të gjitha aplikacionet dhe materialet do të jenë të trajtuara si të besueshme.

Aplikacionet për paraqitje, me instruksione dhe kritere për selektim janë të publikuara në
www.economy.gov.mk dhe www.cbcsr.mk

Ju lutemi të dorëzoni aplikacionet e juaja me postë (në zarf të mbyllur) në adresën e 
mëposhtme: Ministria e Ekonomisë së Republikës së Maqedonisë - Sektori për Nxitjen e 
Përgjegjësisë Shoqërore  rr. "Juri Gagarin" 15, 1000 Shkup. Aplikacionet duhet të dërgohen 
me shenjën ose titullin e mesazhit "Paraqitja për  shpërblimin nacional në vitin 2018 për 
praktika me përgjegjësi shoqërore". Gjithashtu është e nevojshme që pranë versionit të 
shtypur, të ketë një version elektronik të aplikacionit (CD ose USB). 
 

Fletëparaqitjet pranohen më së voni deri më 3 shtator 2018

Takimi edukativ informativ për sipërmarrjet e interesuara do të mbahet më 31 Maj 2018, në Info qendrën
e Unionit Europian, me fillim në ora 15.

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

 
SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 59/2018 

     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „Çerdhen publike për fëmijë 8 Marsi Komuna e Kisela Vodës 
“për vendet e punës në vijim:  

 
1. DEZ0102G02006 Referent i lartë - kontabilist material, Shërbimi për punë administrative 

dhe menaxhim me resurset njerëzore 
1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi 

sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të lartë ose të mesëm  

-   së paku 2 (dy) vjet përvojë pune në profesion  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

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

-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 
16:30 

Rroga neto: 13.450,00 denarë

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet 

profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të 

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

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

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

mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.  
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Koha, e mërkurë, 23 maj 2018 

U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 070-775-703; 071 372 221

Në bazë të nenit 20 g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/2014, 199/2014 dhe 27/2016) nenit 22 dhe 23 të Ligjit për
marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM 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, 170/13,1 87/13,
113/14, 20/15, 33/15, 74/15, 167/15 dhe 27/16), nenit 134, 135, 136, 142 dhe 143 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/13, 12/14, 44/14,
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 27/16, 163/17 dhe 21/18), si dhe në bazë të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në IPKÇF “Biserçinja” f. Zrnovcë –
Zrnovcë, nr. 01 6/1 të datës 05.04.2018, drejtori i IPKÇF “Biserçinja” f. Zrnovcë, Komuna e Zrnovcës publikon:

SHPALLJE PUBLIKE nr. 04 16/1
Për pranim të punëtorëve për kohë të pacaktuar

IPKÇF “Biserçinja” - Zrnovcë ka nevojë për punësim të 
punëtorëve për kohë të pacaktuar edhe atë: 4 (katër) 
realizues nga grupi i ofruesve të shërbimeve publike dhe 4 
(katër) realizues nga grupi i personave ndihmës-teknik ose 
gjithsej 8 (tetë) realizues. 

I. Nga grupi i ofruesve të shërbimeve të paralajmëruara: 
IPKÇF “Biserçinja” f. Zrnovcë – Zrnovcë ka nevojë për 
punësim të punëtorëve në vendet e punës në vijim, me 
numër të realizuesve në vijim: 

) 2 (dy) realizues për vendin e punës Edukator për 
fëmijët e moshës prej 2-6 vjeç, shifra e vendit të punës 
DEZ 03 03 V01 001, me neto pagesë fillestare prej 19.581 
den. plus shtesë të punës së kaluar nga 0,5 % për secilin 
vit të stazhit të punës.  

Kushtet e posaçme të cilat duhet t’i përmbushin 
kandidatët për këtë vend pune: 

 Profesor i diplomuar për edukim parashkollor, 
edukator i diplomuar për fëmijë të moshës parashkollore 
dhe pedagog i diplomuar për edukim parashkollor – me 
240 kredi të arritura sipas SETK ose arsim sipëror të 
mbaruar të shkallës VII/1 ose me arsim të lartë të mbaruar 
përkatës për edukatorë  

 Me dhe pa përvojë pune  
     Kushtet tjera të posaçme: 
 Licencë valide për edukator  

      Orari i kohës së punës: 
       Ditët e punës: e hënë – e premte  
       Orari ditor i punës:  8 orë (prej 08:30 –

16:30) 
       Orari javor i punës: 40 orë  
 b) -2 (dy) realizues për vendin e punës Përkëdhelës, 

shifra e vendit të punës DEZ 03 03 G01 001, me neto 
pagesë fillestare prej 14.780 den. plus shtesë të punës së 
kaluar nga 0,5 % për secilin vit të stazhit të punës.  

Kushtet e posaçme të cilat duhet t’i përmbushin 
kandidatët për këtë vend pune: 

 Arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar  
 Me dhe pa përvojë pune 

Kushtet tjera të posaçme: 
 Licencë valide për përkëdhelës  

Orari i kohës së punës: 
     Ditët e punës: e hënë – e premte 
     Orari ditor i punës:  8 orë (prej 06:30 – 14:30) 
     Orari javor i punës: 40 orë 
II. Nga grupi i personave ndihmës-teknik, IPKÇF 

“Biserçinja” f. Zrnovcë – Zrnovcë ka nevojë për punësim të 
punëtorëve në vendet e punës në vijim me numër të 
realizuesve në vijim: 

) 1 (një) realizues për vendin e punës Mirëmbajtës të 
higjienës – mirëmbajtje të pajisjeve niveli I, shifra e 
vendit të punës DEZ 04 01 01 004, neto pagesë fillestare 
prej 12.008 plus shtesë të punës së kaluar nga 0,5 % për 
secilin vit të stazhit të punës.  

     Kushtet e posaçme të cilat duhet t’i përmbushin 
kandidatët për këtë vend pune: 

 Arsim fillor ose të mesëm  
 Me dhe pa përvojë pune 

      Kushtet tjera të posaçme: 
   Nuk ka  

       Orari i kohës së punës: 
         Ditët e punës: e hënë – e premte 

         Orari ditor i punës:  8 orë (prej 08:30 –
16:30) 

        Orari javor i punës: 40 orë 
b) 1 (një) realizues për vendin e punës Mjeshtër i 

përgjithshëm – mirëmbajtje të pajisjeve niveli I, shifra e 
vendit të punës DEZ 04 01 01 001, neto pagesë fillestare 
prej 12.646, plus shtesë të punës së kaluar nga 0,5 % për 
secilin vit të stazhit të punës. 

      Kushtet e posaçme të cilat duhet t’i përmbushin 
kandidatët për këtë vend pune: 

     -  arsim të mesëm katërvjeçar ose trevjeçar të 
drejtimit elektroteknik dhe makinerisë  

    - Me dhe pa përvojë pune 
 
Kushtet tjera të posaçme: 
    - Nuk ka 
Orari i kohës së punës: 
Ditët e punës: e hënë – e premte 
Orari ditor i punës:  8 orë (prej 08:30 –16:30) 
Orari javor i punës: 40 orë 
c) 1 (një) realizues për vendin e punës Gjellëbërës – 

person në kuzhinë niveli II, shifra e vendit të punës DEZ 
04 04 02 001, neto pagesë fillestare prej 12.925, plus 
shtesë të punës së kaluar nga 0,5 % për secilin vit të 
stazhit të punës. 

    Kushtet e posaçme të cilat duhet t’i përmbushin 
kandidatët për këtë vend pune: 

   - arsim të mesëm katërvjeçar ose trevjeçar të drejtimit 
hotelerik – gjellëbërës 

  - Me dhe pa përvojë pune 
Kushtet tjera të posaçme: 
    - Nuk ka 
Orari i kohës së punës: 
Ditët e punës: e hënë – e premte 
Orari ditor i punës:  8 orë (prej 06:30 – 14:30) 
Orari javor i punës: 40 orë 
ç) 1 (një) realizues për vendin e punës Ndihmës 

gjellëbërës – person në kuzhinë niveli III, shifra e vendit 
të punës DEZ 04 04 03 001 neto pagesë fillestare prej 
12.008  denarë, plus shtesë të punës së kaluar nga 0,5 % 
për secilin vit të stazhit të punës. 

  Kushtet e posaçme të cilat duhet t’i përmbushin 
kandidatët për këtë vend pune: 

 arsim të mesëm katërvjeçar ose trevjeçar të drejtimit 
hotelerik – gjellëbërës 

 Me ose pa përvojë pune 
 Kushtet tjera të posaçme: 
 Nuk ka 

Orari i kohës së punës: 
Ditët e punës: e hënë – e premte 
Orari ditor i punës:  8 orë (prej 06:30 – 14:30) 
Orari javor i punës: 40 orë 
 
III. Të gjithë kandidatët (edhe nga grupi i ofruesve të 

shërbimeve publike edhe nga grupi i personave 
ndihmës-teknik) duhet të përmbushin kushtet e 
përgjithshme në vijim: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë  
- Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase dhe 

alfabetin cirilik  
- Të jetë i moshës së rritur  

- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për 
vendin e punës  
- Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është 

shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës  

Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me 
Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët për vendet e 
punës I- ) dhe I - b)  duhet të përmbushin edhe kushtet e 
caktuara me nenin 134, 135 dhe 142 të Ligjit për mbrojtje 
të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/18, 150/15, 192/15 dhe 27/16 )  

 
IV. Të gjithë kandidatët (edhe nga grupi i ofruesve të 

shërbimeve publike edhe nga grupi i personave 
ndihmës-teknik) duhet të parashtrojnë dokumentet në 
vijim për përmbushje të kushteve të nevojshme për vendin 
e punës në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter: 
- Fletëparaqitje; 
- Certifikatë të lindjes,  
- Certifikatë të shtetësisë;  
- Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme 

shëndetësore,  
- Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për 

kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;  
- Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim me aktgjykim 

te plotfuqishëm me të cilën është gjykuar me vepër penale 
për dhunë familjare, marrje të personit të mitur, moskujdes 
apo keqpërdorim i personit të mitur, për  vepër penale të 
akteve kundër lirisë së gjinisë, pa marr parasysh sanksionit 
të shqiptuar në të cilën në pajtim me ligjin është vërtetuar 
sjellje diskriminuese dhe 
- Diplomë/dëftesë për arsimin e mbaruar përkatës në 

origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
Procedura për përzgjedhje për punësim përbëhet nga 

kontrollimi i të dhënave të parashtruara në fletëparaqitje 
për punësim me kushtet e përcaktuara në shpalljen 
publike, kontrollim të dëshmive të parashtruara dhe 
intervista. 

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve me dokumentet 
e nevojshme është 5 ditë pune duke konsideruar nga dita 
e ardhshme e ditës së publikimit të shpalljes në shtypin 
ditor – në tri gazeta ditore prej të cilave njëra nga gazetat 
që publikohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e 
qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga gjuha 
maqedonase (duke mos konsideruar ditën e vet publikimit) 
ndërsa zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 
11 ditëve të punës pas kalimit të afatit për paraqitje. 

Fletëparaqitja për shpalljen mund të merret në IPKÇF 
“Biserçinja” - Zrnovcë. 

Dokumentet e nevojshme (në formë me letër) kandidatët 
duhet t’i parashtrojnë në adresën: IPKÇF “Biserçinja” – 
Zrnovcë, komuna e Zërnovcës” rr. “Ilindenska” pn 2305 
Zërnovcë, Komuna e Zërnovcës, personalisht ose përmes 
postës, personi për kontakt Verica Saveva, nr. tel. 071/254 
560. 

 
Vërejtje: Punësimet e parapara në pajtim me Planin 

vjetor për punësim të institucionit për vitin 2018 janë: 4 
(katër) maqedonas. 

 
 IPKÇF “Biserçinja” - Zrnovcë,  

 Komuna e Zërnovcës   
 UD Drejtor  

     Verica Saveva 

 

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

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

sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë, publikon Shpallje nr. 03/2018 për dhënie me 
qira të hapësirës afariste, përmes ankandit publik elektronik, në pajtim me Ligjin për shitje dhe 
dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave afariste të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 13/13, 69/13, 27/14, 42/14, 178/14, 180/14, 51/15, 61/15, 
129/15, 6/16, 106/16 dhe 21/18) dhe Rregullores për mënyrën dhe kushtet për shitje dhe dhënie me qira 
të hapësirës afariste në pronësi ose shfrytëzim të përhershëm të Fondit për sigurim pensional dhe 
invalidor të Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 197/14 dhe 176/15). 

Shpallja për dhënie me qira të hapësirës afariste është publikuar në ueb faqen e sistemit elektronik 
për shitje dhe dhënie me qira të hapësirës afariste: www.deloven-prostor.mk dhe në ueb faqen e 
Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë: www.piom.com.mk  më datë 23.05.2018 
(e mërkurë). 

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

  Fondi për sigurim pensional  
dhe invalidor i Maqedonisë 

Komisoni për realizim të procedurës për ankand publik 

Në bazë të nenit 385 të Ligjit për shoqëritë tregtare (Gazeta Zyrtare e RM nr. 28/04, 84/05, 25/07 dhe 87/08), të Statusit të shoqërisë 
dhe Vendimit numër 002 të Këshillit Drejtues të SUPER BROKER SHA SHKUP, me seli në rr. Aleksandar Urdarevski pn, më datë 
23-05-2017 publikon: 

THIRRJE PUBLIKE 
PËR THIRRJE TË SEANCËS SË AKSIONARËVE 

          
Seanca do të mbahet më datë 30-05-2017 me fillim në ora 10 në lokalet e shoqërisë në rr. Aleksandar Urdarevski pn Shkup. 

RENDI I DITËS 
Pjesa procedurale: 

1. Zgjedhja e kryesuesit të Kuvendit  
2. Zgjedhja e procesverbalistit  
3. Përcaktimi i rendit të ditës  
4. Miratimi i rendit të ditës  

Pjesa e punës: 
1. Shqyrtim dhe miratim të llogarisë vjetore  
2. Shqyrtim dhe miratim të Raportit revizor  
3. Përcaktim dhe orar të rezultatit financiar për vitin 2016  
4. Miratim të vendimit për zgjedhje të revizorit të autorizuar për revizion për raportet financiare për vitin 2017  
5. Të ndryshme  

Në mbledhje mund të marrë pjesë çdo aksionar personalisht ose të përcaktojë person i cili do ta përfaqësojë në Kuvend me 
autorizim të rregulluar të vërtetuar në noter. Çdo aksionar, gjegjësisht përfaqësues është i obliguar që prezencën e vet ta 
paralajmërojë më së voni deri në fillim të seancës së Kuvendit. 
Çdo aksionar mund të bëjë kontrollimin e materialeve që janë në rend të ditës së Kuvendit në selinë e shoqërisë çdo ditë pune prej 
ora 10 deri në ora 12.  

 

Në bazë të nenit 21 dhe 22 të Ligjit të të punësuarve në sektorin publik dhe nenit 22 dhe 
23 të Ligjit të marrëdhënieve të punës, Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë, bën 

SHPALLJE  

për 

punësim me kohë të caktuar deri më 31.12.2018 

I. Për nevojat e themelimit të marrëdhënies së punës për kohë të caktuar në Agjencinë e 
Punësimit të Republikës së Maqedonisë për vendin e punës siç vijon: 

 
1. Bashkëpunëtor për marrëdhënie me publikun, komunikim dhe bashkëpunim 

ndërkombëtar - (1) një realizues, në Shërbimin qendror 
 
Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë: 

 Arsim të lartë gjegjësisht më së paku 180 kredi të fituara sipas SETK apo shkallën VII/1 
të përfunduar - Shkencat juridike apo politike. 

 Të ketë së paku dy vjet përvojë pune në profesion; 
 Të ketë njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre; 
 Të ketë njohje aktive të njërës prej tri gjuhëve që më së shpeshti përdoren në Unionin 

Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht); 
 Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 23.230,00 denarë. 

Bashkë me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe: 

 Dëftesën/ diplomën për mbarimin e nivelit arsimor; 
 Vërtetimin/ dëshminë për përvojën e punës; 
 Vërtetimin/ dëshminë për njohjen e programeve kompjuterike për punë zyre; 
 Vërtetimin/ dëshminë për njohje aktive të gjuhëve 
 Dëshminë se nuk është shqiptuar ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës; 
 Vërtetimin e shtetësisë; 

II. Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë pune – 40 orë në javë, nga e hëna deri të 
premten; ndërsa orari i punës ditore është prej 07:30 deri 15:30. 

III. Bashkë me fletëparaqitjen, kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi me të cilat vërtetohet 
plotësimi i kushteve të parapara. 

IV. Shpallja do të jetë e hapur pesë ditë pune, duke filluar nga data e botimit në shtypin ditor. 

V. Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohen në arkiv nëpërmjet 
postës në adresën siç vijon: Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë – shërbimi 
qendror, rruga “Vasil Gjorgov” nr. 43, Shkup 

 Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 pika 7, nenit 128 dhe nenit 132 të Ligjit për arsim fillor 
(Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 
14/14, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 dhe 64/18), ndërsa 
në lidhje me Vendimin e Kryetarit të Komunës së Shtipit numër 09-2901/1 të datës 
14.05.2018, Këshilli i shkollës së SHFK “Tosho Arsov” – Shtip më datë 23.05.2018 publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT TË SHFK “TOSHO ARSOV” SHTIP  
 
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj duhet të përmbushin 

edhe kushtet në vijim: 
 1. të kenë të mbaruar arsimin sipëror; 
 2. të përmbushin kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollë 

fillore; 
 3. Të kenë së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në punë edukativo-arsimore; 
 4. Të kenë të dhënë provimin për drejtor; 
 5. Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë; 
 6. Në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar 

dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës. 

 7. Të kenë të dhënë test psikologjik ose test për integritet. 
 Kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim në origjinal ose kopje të 

vërtetuar në noter: 
 1. Fletëparaqitje; 
 2. Diplomë për arsimin sipëror të mbaruar; 
 3. Vërtetim për përvojën e punës prej së paku 5 (pesë) vjet në institucion edukativo-

arsimor të verifikuar nga ana e Ministrisë së arsimit dhe shkencës; 
 4. Certifikatë për provim të dhënë për drejtor; 
 5. Certifikatë për shtetësi të Republikës së Maqedonisë; 
 6. Program për punë për periudhë prej 4 (katër) vjet; 
 7. Vërtetim se nuk i është shqiptuar vendim të plotfuqishëm gjyqësor dënim ose 

sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
 8. Certifikatë se kundër kandidatëve nuk është ngritur aktpadi që është futur në fuqi, as 

nuk është sjellë vendim për realizim të hetimit. 
 9. Dokument për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet. 
10. Certifikatë të mjekut se është i shëndosh fizikisht dhe psiqikisht dhe e njëjta të mos jetë 

më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj; 
Orari i punës së drejtorit është 40 orë gjatë javës së punës prej ditës së hënë deri ditën e 

premte ndërrimi i parë edhe atë fillon prej ora 07:30 deri në ora 15:30; 
Pagesa fillestare 27.573,00 denarë.  
 Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. 
 Shpallja zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. 
 Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 30 ditëve nga dita e përfundimit të 

shpalljes. 
 Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në pajtim me dispozitat nga neni 128 dhe neni 

132 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 14/14, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 
67/17 dhe 64/18). 

 Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të kompletuara dorëzohen në 
Këshillin e shkollës së SHFK “Tosho Arsov” – Shtip, në rr. bul JNA” nr. 26-A Shtip ose në 
arkivin e shkollës. 

                                                      Këshilli i shkollës së SHFK “Tosho Arsov” – Shtip  
                                                                                     Kryetar  

                                                                              Magdalena Angeleski  



22 SPORT
Koha, e mërkurë, 23 maj 2018 

Horizonti është më i qartë se
kurrë për Nejmarin: ai qëndron në
Paris. Brazilianit i pëlqen trajnerin
e ri Tuçel, me të cilin ka folur dhe ka
kuptuar se viti i dytë në “Parc des
Princes” do t’i lejojë për t’u përmirë-
suar pas një sezoni të parregullt,
që u mbyll, për shkak të dëmtimit.
Paris Sen Zhermen nuk dëshiron
ta shesë, të paktën edhe këtë verë,
transferimin rekord botëror të fut-
bollit, pavarësisht këmbënguljes së
madhe dhe ofertave faraonike të
“Los Blancos”. Kontrata e tij me
PSZH nuk ka një klauzolë përfundi-
mi. Për të kuptuar vendimin e yllit
brazilian, ju duhet të vendosni
gjithçka në kontekst. Siç ndodhi në
vitin e tij të parë te Barcelona, Nej-
mar po vuan një përshtatje më të
gjatë dhe më të komplikuar sesa
pritej. Kur kjo i ndodh, Nejmar pre-
feron së pari të kërkojë zgjidhje
diku tjetër. Pas dymbëdhjetë muaj-
ve të vështirë në Barcelonë, me mo-
mente të vështira, pas një lëndimi,
Nejmar donte të largohej. Por, në

fund nuk qëndroi vetëm, teksa për-
fundoi me kaq shumë dashuri për
Barcelonën, skuadrën dhe qytetin,
aq sa mendoi të kthehej pak pasi
mbërriti në Paris. E njëjta gjë
ndodhi edhe në Francë. Ai ndihet
disi vetëm në kryeqytetin francez,
nuk ka shumë miq në skuadër dhe
nuk është përshtatur në klub, pa-
varësisht përpjekjeve të trajnerit
Unai Emeri, me të cilin ishte i lidhur
shumë më shumë sesa u tha. Katër
muaj pas mbërritjes së tij, ai kishte
një bisedë të thellë me spanjollin,
ku trajneri Emeri zbuloi një djalë të

trembur, që nuk u po përshtatej me
jetën e tij të re. Unai e mori situatën
në dorë dhe bëri më të mirën e tij,
për ta bërë yllin e PSZH të lumtur.
Thashethemet rreth largimit të
Nejmar kanë qenë një përzierje e
përfundimit logjik të shtypit dhe
lëvizjeve të mjedisit të tij shoqë-
rues. Real Madridi ka qenë i hapur
për çdo mundësi, por nuk ka
kërkuar në mënyrë aktive për ta fi-
nalizuar transferimin. Sidoqoftë,
Nejmari është i vetëdijshëm se
marshimi i tij diku tjetër ishte prak-
tikisht i pamundur, por duhej të

zbulonte se çfarë lloj marrëdhë-
nieje do të krijonte me trajnerin e
ri. Tuçel u takua me lojtarin dhe
pati alkimi të menjëhershme mes
tyre. Trajneri gjerman i bëri të ditur
se prania e tij te PSZH ishte thelbë-
sore, që do ta ndihmonte vetë atë
në çdo gjë, në një aventurë të re, që
po fillonte. Dhe Nejmari e ka blerë
atë ide, e ka pëlqyer atë që trajneri
i ri ka projektuar. Kështu që ka ven-
dosur të qëndrojë në Paris, të për-
qendrohet në Kupën e Botës dhe
te një sezon më i mirë me PSZH,
që do të fillojë në korrik.

Klopp dhe Raiola
takohen për
Donnarumën
Është raportuar se Liverpuli po
interesohet për Gjanluigji Don-
narumman. Portieri pritet të lar-
gohet gjatë afatit kalimtar të
verës gjersa u bojkotua në "San
Siro" para ndeshjes kundër Fio-
rentinës. Marko Fassone deklaroi
se ka shpresë që 19-vjeçari do të
qëndronte, por pranoi se “Milani
nuk do ta pengonte nëse do të
ofroheshin para të mira dhe por-
tieri do të dëshironte të lar-
gohej”. "SportMediaset" rapor-
ton se finalistët e Ligës së
Kampionëve, Liverpul janë të in-
teresuar në nënshkrimin e por-
tierit ndërsa agjenti italianit,
Mino Raiola, tashmë është
takuar me Jurgen Kloppin.
Megjithatë, "Rossonerët"
kërkojnë 70 milionë euro për re-
prezentuesin italian, të cilat para
'The Reds" nuk janë të interesuar
t’i shpenzojnë. Ata i kanë thënë
Raiolës se do të paguajnë 40 mi-
lionë euro plus një lojtar, por Ro-
sonerrët nuk janë të interesuar
për këtë ofertë. Ndryshe, italiani
është në radarin e shumë klube-
ve evropiane duke përfshirë Real
Madridin dhe Juventusin.

Kovaç do ti jep një
mundësi të dytë Sançesit
Renato Sançes do të ketë një mundësi tjetër për
të treguar vlerën e tij te Bajern Munih nën drej-
timin e trajnerit të ri Niko Kovaç, sipas Karl-
Heinz Rummenigge. Portugezi ka kaluar një se-
zon zhgënjyes në Premier Ligë me Svonsin, ku
është transferuar me formulën e huazimit. For-
ma e tij e keqe ka bërë që ai të përfundojë jashtë
listës paraprake të Portugalisë për Kupën e Botës
vetëm dy vite pasi ai befasoi të gjithë me lojën
e tij në Euro 2016. Pavarësisht nga kjo, Rumenig-
ge ka konfirmuar se ai do të ketë një mundësi
tjetër me Kovaç, i cili do të marrë vendin e Jupp
Hejnkes. “Do të kthehet”, ka thënë drejtuesi i
bavarezëve. “Niko Kovaç do të provojë ta kthejë
në nivelet e mëparshme”, deklaroi Rumenigge.
Më 10 majin e 2016-ës, Sançes nënshkroi një
kontratë 5-vjeçare me Bajern Munih, që e bleu
lojtarin për 35 milionë euro nga Benfika, një
shumë kjo që mund të arrinte në 80 milionë
euro në bazë të objektivave.

Manuel Pelegrini ka arritur marrë-
veshjen për t’u bërë trajneri i ri i Uest
Hemit. Ai është pajtuar me një rrogë
prej 10 milionë eurove, duke e bërë atë
njërin nga menaxherët më të paguar në
Angli. Trajneri kilian ka mbërritur në
Londër ku ka finalizuar negociatat me
bashkëpronarin David Sullivan, pasi u
largua nga Hebei Çina Fortune. "Ham-
mers" kishin përpiluar një listë me katër
kandidatë të fortë për të zëvendësuar
Dejvid Mojs, i cili u largua javën e ka-
luar pasi kontrata e tij e shkurtër për-
fundoi – por tani kanë zgjedhur Pe-
legrinin. "Unë jam i kënaqur që
arritëm marrëveshje me Manuel Pe-
legrini. Ai është një nga trajnerët
më të respektuar të futbollit në botë
dhe ne presim me padurim të pu-
nojmë me të ", tha David Sullivan
për faqen zyrtare të klubit. "Ishte e
rëndësishme që ne të caktonim dikë
me njohuri dhe përvojë të Premier
Ligës, i cili tashmë ka një kuptim - jo
vetëm të ekipeve dhe lojtarëve me
të cilët përballemi - por i Uest Hemit
dhe ambicieve tona. Manuel sjell
një reputacion për të sulmuar fut-
bollin dhe për të gjetur lojën më të

mirë nga lojtarët e tij. Ne besojmë se ai
do të tërheqë talentin e ri në 'London
Stadium', si dhe përmirësimin e skua-
drës aktuale", deklaroi Sullivan. Ndry-
she, Pelegrini ka kaluar tre vite në Pre-
mier Ligë me Mançester Sitin dhe fitoi
titullin në 2014. Ai gjithashtu ka fituar
dy herë EFL Cup. Kiliani udhëhoqi qyte-
tarët drejt gjysmëfinales së parë dhe të
vetme në "Champions League" gjatë se-
zonit 2015/16, ku u mundën nga Real
Madridi. Ai kaloi dy vite në stolin e ki-
nezëve Hebei Çina Fortune.

PAS BISEDIMEVE QË I KA PASUR ME TRAJNERIN TUÇEL

Nejmar ka vendosur
të qëndrojë në Paris

Tuçel u takua me
lojtarin dhe pati alkimi
të menjëhershme mes
tyre. Trajneri gjerman i
bëri të ditur se prania e
tij te PSZH ishte
thelbësore, që do ta
ndihmonte vetë atë në
çdo gjë, në një aventurë
të re, që po fillonte. Dhe
Nejmari e ka blerë atë
ide, e ka pëlqyer atë që
trajneri i ri ka projektuar.
Kështu që ka vendosur
të qëndrojë në Paris

Pelegrini, trajner i ri i Uest Hemit

Për shkak të ndryshimeve në Ligjin për arsim të mesëm Gazeta
Zyrtare e RM nr. 64 të datës 11.04.2018 që kanë të bëjnë me
nenin 91 paragrafi 2 i ligjit të emëruar, Këshilli i shkollës së
SHMQSH “Cvetan Dimov” – Shkup në mbledhjen e mbajtur më
datë 21.05.2018 solli Vendim nr. 02-433/3 për anulim të
Shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit të SHMQSH “Cvetan
Dimov” – Shkup, të publikuar më datë 08.05.2018 për arsye se
ndryshimet nuk ishin paraparë në shpallje.

Kryetar i Këshillit  të shkollës së 
SHMQSH “Cvetan Dimov” – Shkup 

Ajten Ajdini Kadriu 

Publicitet
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23MOZAIK
Koha, e mërkurë, 23 maj 2018 

Mensur
Mamuti

ISH UDHËHEQËS 
I NOKIAS DHE 
MICROSOFTIT,

STEFEN

BANORE 
E LABËRISË

VALLËZIM 
BRAZILIAN

---------------------------
VERI-JUG S MINDERË SHKRONJAT

E PARA
XHAVA 

(NË FOTO)
ËSHTË M

QË ËSHTË 
BËRË PREJ ARI

----------------------------
VENDE ARKTIKE 

ME KLIMË 
TË ASHPËR

E

KËNGËTARE
KOSOVARE

NJOFTIM,
HABER I MIRË

LUMË
NË RUSI

BEHAR 
MERA

------------------------------
SHUMËSI

INFORMATË 
NDIHMËSE (ANG.)
----------------------------

RUMANIA

NJË KATEGORI
NË BOKS 

APO MUNDJE

NJË
PARAFJALË

----------------------------
DRE VERIOR

PËRFAQËSUESJA 
E AZERBAJXHANIT 
NË EUROVISIONIN 

2016, RAHIMLI

I

O. I.

AUSTRIA
----------------------------

ARTERIA MË 
E MADHE
(PASHQ.)

NJËSI E PESHËS
-----------------------------

PJESËTAR 
I FAMILJES SË BUJ-
KUT QË PUNONTE 

NË ARË (VJET.)

A
ENERGJIA 

SHPIRTËRORE 
QË NA RRETHON

PËRFUNDIM 
NË SHAH

----------------------------
AUTORI YNË, 

ARAPI

EMRI ARTISTIK 
I KËNGËTARIT 

GORDON MATTHEW 
THOMAS SUMNER

KOHA
RRUZULLI, TOKA

(LAT.)
-----------------------------

TEURATI O QENDISJE
ME BEDENA

DRAGOI FLU-
TURUES SIPAS 
MITOLOGJISË  

KINEZE

AI QË MBAN 
NJË FJALIM

----------------------------
UNITED 

KINGDOM

RRUGË PËR 
KËMBËSORË
(SH. PASHQ.)

TEMPERATURA
----------------------------

ÇIFLIGAR 
POLAK

XHAVA ËSHTË E 
ORIENTUAR NË ...
----------------------------

 RACËS “SË 
BARDHË” 

TË PASTËR

NUMRI I LUDOLFIT
-----------------------------

SILICIUMI

A ZERO

KOMPANIA QË E 
LËSHOI XHAVAN, 
MIKROSISTEMS

----------------------------
LITRI

KAMPION
AUTORI 
XHAVAS, 
XHEJMS

ZGJIDHJET: S, M, E, ELVANA GJATA, LAJM I BUKUR, OB, BM, HINT, PESHA E RËNDË, PËR, 
IRVAS, OI, A, GRAM, ARTOR, AURA, MAT, O, FOLËS, TROTUARE, T, OBJEKTE, PI, ARIAN, O, 
SAN, AS, GOSLING.

Shumë i lehtë: 146739258, 589264173, 237581649, 492813765, 365947812, 871625934, 
958476321, 623158497, 714392586. Mesatar: 879513642, 326784951, 145296837, 
914865273, 532971468, 687342519, 491638725, 753429186, 268157394.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Përfitoni nga yjet që janë në anën tuaj sot për të marrë në

dorë një situatë të pasigurt sentimentale dhe të bëni gjithçka për të
gjetur një zgjidhjeje të kënaqshme për marrëdhënien në çift! Nëse
jeni vetëm dhe kërkoni aventura, kjo ditë ofron shumë mundësi për
ju. Në aspektin profesional sot është një ditë e rëndësishme për të
realizuar objektivat tuaja.

DEMI 21. prill - 21. maj
Një ditë e vështirë për jetën tuaj personale. Marrëdhënia

juaj në çift mund të përjetojë momente kritike, dhe do ju duhet të
punoni shumë për t’i dhënë zgjidhje. Prania e Hënës, Marsit dhe Ju-
piterit i jep mundësi beqarëve për të pritur momentin e duhur me
qetësi dhe durim për të krijuar lidhje. Në punë është mirë të jeni i
kujdesshëm.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dita e sotme për çiftet Binjakë do të jetë rutinë dhe pa laj-

me të rëndësishme. Nëse gjatë kësaj periudhe ju ka munguar da-
shuria dhe vëmendja e partnerit/es, sigurohuni të gjeni pikën kyçe
ku çalon lidhja. Beqarët do kenë njohje të reja dhe do të tërhiqen nga
një person. Në punë mos bëni hapa të rrezikshëm.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Dita nuk do të jete qetë, edhe pse me Hënën në shenjën

tuaj ju nuk mund të gjeni dot një ekuilibër. Ju gjithashtu jeni
mjaft të shqetësuar gjatë kësaj periudhe, kështu bëni mirë ta di-
stanconi pak veten nga dashuria. Për beqarët do të jetë një ditë e
paharrueshme, takimet do të jenë spektakolare! Me Marsin në
Shigjetar mund të përqendroheni te puna me perspektiva të reja.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Ditë fantastike nga shumë pikëpamje. Jeta emocionale ju

favorizon në shumë gjëra sot, veçanërisht rimëkëmbjen e marrëdhë-
nies në çift. Ata që janë vetëm do të hedhin hapa të shpejtë për të
krijuar një lidhje. Në punë mund të fitoni pikë të reja dhe të merr-
ni përsëri në dorë frenat e disa situatave që dukej sikur i kishit lënë
mënjanë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Ju do të keni shumë mundësi për të rifituar kontrollin e

ndjenjave tuaja. Romantizmi do të jetë në nivelin më të mirë duke
ju falur shumë emocione në çift. Beqarët sot do të jenë më shumë se
kurrë e gatshëm për të përballuar seriozisht njohjet e reja. Perspek-
tiva juaj dhe qartësia mendore në punë do ju ndihmojnë të kryeni
projektet tuaja.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Sot për ju do të jetë një ditë e qetë, por jo pa surpriza dhe

kuriozitet. Do të përjetoni një marrëdhënie të shkëlqyer, dashuria
me partnerin/en është e thellë dhe kjo ju mbush me gëzim! Nëse
jeni vetëm, do të duhet të punoni shumë për të bërë arritje të
reja. Nëse keni probleme në punë, së shpejti do t’i zgjidhni ato. Fi-
toni besimin e atyre që duan të punojnë me ju.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Yjet bëjnë gjithçka për të mundësuar një ditë të shkël-

qyer për ju. Sot edhe ata që janë në një histori dashurie do të përje-
tojnë momente gëzimi të cilat do ju falin vetëm lumturi. Nëse jeni
vetëm do të duhet të mendoni për situatën tuaj. Hiqni të gjitha pa-
siguritë. Ju jeni shumë të kualifikuar në punë, por duhet të hiqni
dorë nga negociatat e vështira.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
E mërkura nuk parashikohet një ditë favorizuese për ju.

Shmangni ekzagjerimet me fjalët që mund të përdorni gjatë një
diskutimi me partnerin/en tuaj dhe përpiquni të mbani impulsi-
vitetin përbrenda jush. Beqarët do të gjejnë sot kënaqësi në sport,
aktiviteti fizik do t’ju bëjë mirë. Në punë do të bënit mirë të ba-
shkëpunonit me kolegët tuaj.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Ndiqni imagjinatën tuaj dhe mos u kushtëzoni nga

ndonjë situatë e pakëndshme që po përjetoni. Kjo gjë do të sjellë gë-
zim në marrëdhënien tuaj në çift. Beqarët do të jenë në gjendje të
marrin stimuj të rinj nga një miqësi e re. Kreativiteti juaj në punë nuk
do të mungojnë dhe yjet parashikojnë që do jeni shumë produktivë.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Me Hënën në kuadraturë rrezikoni të gaboni. Sot nuk do

të jeni në gjendje të përqendroheni në konkretizimin e ndjenja-
ve tuaja. Më mirë të prisni para se të merrni një vendim ju që jeni
në çift. Beqarët do tregohen të hapur ndaj ftesave për takime.
Stabiliteti juaj i fituar në punë do t’ju ndihmojë të rrisni të ardhu-
rat.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Mundohuni të ruani qetësinë në jetën tuaj edhe nëse

jeni duke përjetuar një histori dashurie të pakënaqshme. Ndosh-
ta së shpejti çdo gjë ndryshon dhe lumturia do të kthehet! Emocio-
ne të bukura po vijnë edhe për beqarët, me hijeshinë tuaj do të bëni
për vete shumë persona. Hëna e favorshme sot ju ndihmon të
ndiheni më të përgatitur për t’u përballur me vështirësitë në punë.
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1536 - Papa Pali III instalon inkuizi-
cionin portugez.

1568 - Holandezët shpallin pavarë-
sinë nga Spanja.

1785 - Benjamin Franklin shpall sh-
pikjen e tij të bifokaleve.

1900 - Shërbimi i Lajmeve Asso-
ciated Press formohet në Nju Jork.

1915 - Italia i shpall luftë Austro-
Hungarisë dhe Gjermanisë gjatë
Luftës së I Botërore.

1945 - Winston Churchill jep
dorëheqje si Kryeministër i Britani-
së.

1981 - Fashistët e Barcelonës zënë
peng 200 njerëz.

1982 - BBC paralajmëron se Brita-
nia do ta bombardojë Argjentinën.

1994 - 270 haxhilerë vdesin gjatë
një rrëmuje në Mina të Arabisë Sau-
dite.

MI TREMB KALAMAJTË?!

Burri kthehet në shtëpi edhe gjen
në krevat gruan e tij të djersitur...
- Ohh mbarova! - thotë ajo edhe bën
sikur i bie të fikët.
Burri shkon me vrap të marrë në te-
lefon Ndihmën e Shpejtë, por pa-
pritmas i del djali i vogël edhe i
thotë: - Baba, baba në dollap është
një burrë i zhveshur...
Burri shkon në dhomë edhe hap
dollapin, ku sheh shokun më të
mirë!
- Po mirë mor Beni, gruas time i ka
rënë të fiket e ti rri tremb kala-
majtë...?!

Duhet të mësosh si të
përzgjedhësh mendimet, ashtu

si përzgjedh rrobat çdo ditë.
Kjo është një fuqi që mund ta
kultivoni. (Elizabeth Gilbert)

Një njeri mund të jetojë pa ushqim
për më shumë se tri javë, por uji
është një muhabet tjetër. Të paktën
60% e trupit të një të rrituri përmban
ujë, dhe çdo qelizë e gjallë në trup ka
nevojë për ujë që të vazhdojë funk-
sionimin. Uji vepron si një lubrifikant
për nyje, rregullon temperaturën e
trupit tonë përmes djersitjes dhe
frymëmarrjes, dhe çka jo tjetër.
Ndryshe nga ushqimi, koha maksi-
male që një person mund të mbije-
tojë pa ujë duket se është vetëm një
javë. 
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Estonia është e vendosur të ofrojë transport publik falas për ba-
norët e saj në pjesën më të madhe të vendit. Skema e lirë falas do të
ofrohet nga data 1 korrik dhe do të vlejë për 24 orë në ditë gjatë tërë
javës. Asnjë vend deri më tani nuk ka arritur të sigurojë transport pu-
blik pa pagesë, tërë ditën, çdo ditë, në një zonë kaq të gjerë, raporton
Euronews. Estonia tashmë është lider botëror për transport publik pa
pagesë pasi tarifat për autobusë, trena dhe tramvaje u hoqën më 2013.
Ministri estonez i Ekonomisë dhe Infrastrukturës, Kadri Simson, tha se do
të ketë një proces tranzicioni për të zbatuar udhëtimet pa pagesë në mbarë
vendin, ndonëse disa zona kanë vendosur të mos jenë pjesë e skemës.

Pretendon se është në muajin e 6 të sh-
tatzënisë duke pritur fëmijën e saj të tetë,
por kjo ende nuk është konfirmuar. Bëhet
fjalë për Maria de la Luz, e cila tashmë është
në moshën 70-vjeçare dhe nëse pretendi-
met e saj janë të vërteta, atëherë do të bëhej
nëna më e vjetër në botë.

70-vjeçarja u ka thënë gazetarëve se pret
një vajzë, duke u treguar “EKO” me ultratin-
guj, raporton Top Channel. Maria de la Luz
nga Meksika, është 4 vite më e vjetër se Ma-
ria del Carmen Bousada de Lara, e cila ak-
tualisht është nëna më e vjetër pasi lindi
në moshën 66 vjeçare.

Myslimani në Indi
rrahet për vdekje
pasi theri lopën
Është rrahur deri në vdekje një
mysliman në Indi, i cili akuzohej
për therjen e një lope. 45 vjeçari
shënon viktimën e fundit të ko-
munitetit Hindus, qe e shohin
lopën si të shenjtë. Rrobaqepësi
Siraj Khan u sulmua në distriktin
Satna, dhe ka humbur jetën në
vendin e ngjarjes pasi që nuk ka
mundur t’u mbijetojë plagëve të
marra. “Ne kemi arrestuar katër
njerëz, dhe ata tani janë dërguar
në mbajtje. Jemi duke hetuar se
çka e shkaktoi këtë sulm të tmerr-
shëm”, kanë thënë organet polico-
re. Hindus e shohin lopën si të
shenjtë, dhe therja e tyre, apo kon-
sumimi i mishit të tyre, është i
ndaluar në shumicën e shteteve
indiane. Në shtetin Pradesh therja
e lopës dënohet deri me 7 vite bur-
gim, por shumë pjesë të tjera të
Indisë japin burg të përjetshëm
për këtë shkelje.

Estonia ofron 
transport publik 
falas për gjithë vendin

Uebfaqja “LonelyPlanet” e ka përzgjedhur Ko-sovën në vendin e katërt, sa i përket destinacionevemë të preferuara për sivjet në Evropë. Sipas ekspertë-ve të kësaj faqe, “Kosova e vogël, e rrethuar nga dyvargmalet malore në zemër të Ballkanit, disi deritash ishte poshtë në radarin e shumicës së udhë-tarëve. Por tani, në dhjetëvjetorin e pavarësisë më2018, gjërat duken se do të ndryshojnë”. Kjo faqethotë se rinia është nxitja kryesore për zhvillimin evendit. Ajo ka përmendur Dokufestin, festivalin enjohur të filmit që mbahet çdo vjet në Prizrenin metrashëgimi të shumtë kulturore, Via Dinaricën simundësi të turizmit të veçantë dhe rajonin e Raho-vecit të njohur për verën. Në tri vendet e para janë:Emilia-Romagna në Itali, Cantabria në Spanjë dheFrieslandi në Holandë.

Kosova, e katërta në
Evropë për t’u vizituar

Gruaja që
pretendon 
të bëhet nëna
më e moshuar
në botë


