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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 29 maj - Ndryshimet e Ligjit për
marrëdhënie pune, që gjenden në procedurë
parlamentare, pritet të përmirësojnë më tej
statusin ligjor të punëtorëve në Maqedoni.
Plotësimet dhe ndryshimet e Ligjit për
marrëdhënie pune parashohin shkurtimin prej
pesë në tre ditë të kohëzgjatjes së shpalljes për
punë, mbrojtje më të madhe për punëtorët të
angazhuar në kohë të caktuar, rritje prej 40 në

70 për qind e pagës së punëtorit që kryen
stazhin, si dhe mbështetje më e madhe për
ushqim dhe transport gjatë punës së natës. 
Pas miratimit të ndryshimeve të para të Ligjit
në nëntor të vitit 2015, u imponua nevoja e
saktësimit të disa dispozitave , me qëllim që të
njëjtat të jenë të qarta gjatë zbatimit të tyre në
praktikë. Gjithashtu, sipas komenteve të Ko-
mitetit të Këshillit të Evropës...

Një ligj që mbron punëtorin 
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Shoqëri
vajtuese!

Ka shumë problem në shoqërinë
shqiptare, mirëpo ato nuk traj-
tohen profesionalisht. Bëhet pro-
testa për raste të montuara gjy-
qësore, mirëpo nuk është krijuar
kultura e arkivimit dhe procesi-
mit të këtyre rasteve nga ana e
profesionistëve të ndryshëm. Ato
pak OJQ që ekzistojnë, por edhe
shoqata e formue të ndryshme,
krejt aktivitetin e përqendrojnë
në trajtë vajtues në...
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Nga gjithsej 209 doktorantë të vitit të kaluar, 66 apo 31.6 për qind ishin të punësuar në institucione
arsimore. Pastaj në radhë vijnë të punësuarit në institucione shëndetësore dhe mbrojte sociale
(39) me 18.6 për qind, shtetasit e huaj (27) me 12.9 për qind dhe krejt në fund - ata që janë të
punësuar në shërbimet financiare dhe të sigurimeve me 0.9 për qind (2). Shpjegimi është logjik -
pjesa më e madhe doktorojnë që të ruajnë vendet e tyre të punës
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Sixhilatet kanë qenë regjistra të zyrës së
kadiut. Deri në reformat e Tanzimatit në to
shënohej e gjithë korrespondenca me
organet qendrore të shtetit dhe aktet e
administratës lokale lidhur me shpërndarjen
e detyrimeve shtetërore, ankesat e paditë për
konflikte të ndryshme, problemet e
organizimit të jetës qytetare, ngjarjet
politike, emrat e personave që përqafonin
fenë islame etj. Pas Tanzimatit në sixhilate

shënoheshin vetëm proceset gjyqësore.
Sixhilatet më të vjetër të ruajtur dhe më të
plotë janë ato të Elbasanit (1580-shek.XIX)
dhe të Beratit (fillim i shek.XVII), kurse nga
sixhilatet e Korçës, Tiranës, Peqinit, Lezhës,
Ulqinit, Gjirokastrës kanë mbetur vetëm disa
regjistra që u përkasin shek.XIX-fillim i
shek.XX. Rëndësi kanë sidomos sixhilatet e
Beratit që janë seria më e plotë në
Gadishullin Ballkanik.

DEPARTIZIMI I DIASPORËS, 
NEVOJË E KOHËS
“Ka shume vite qe mërgata nuk ështē më
vend për veprimtari partiake, këtë e dinë
edhe ata që merren me organizim
partiak, por nga që janë kacavjerrur keq
nëpër degë e rrema të partive, nuk po
mund tew zbresin nga to! Nëse ka ende
të tillë që mendojnë se degët, nëndegët
e rremat e disa subjekteve në diasporë
mund ti zgjidhin problemet politiko-
ekonomike që ka Kosova, atëherë vërtetë
është për keqardhje! Nëse ende ka
njerëz të cilët mendojnë se organizimi
partiak është ai që mund ti rregulloj
çështjet jetike që ka diaspora si arsimi
plotësues në gjuhën shqipe, kultivimi,
ruajtja dhe zhvillimi i kulturës e
traditave kombëtare, atëherë vërtetë
është për të qarë! Për mërgatën
shqiptare, nuk mund të thuhet më se
është kohë e fundit që të departizohet!
Mjerisht "koha e fundit" ka vite që ka
kaluar! Si veprimtar themelues i
shoqatës "Bashkësia Shqiptare në Zvicër"
dhe si simpatizant i LDK-së Rugoviste,
para 3 vitesh, pikërisht në maj të vitit
2015, ofrova vizionin që subjektet
partiake të departizohen dhe si shoqata
apo forume politike të veprojnë brenda
"Bashkësisë Shqiptare në Zvicër"- BSHZ,
ku te gjitha s'bashku të koordinonin e
vendosim për politikat e aktiviteteve në
Zvicër! Vendin e nderit si të parë,
mendova se do ta pranonte LDK-ja e
Zvicrës, mirëpo mjerisht ky vizion nuk u
pranua!
Pavarësisht atij momentumi, unë
vazhdoj të veproj e mendoj se rrugë e
vetme për një transformim të
organizimit konform kohës dhe nevojave
që ka mërgata është departizimi!”, ka
shkruar në profilin e tij në Facebook,
veprimtari Ahmet Asani.

DROJË NGA
KOMPROMISET E REJA
ME SERBINË
Në dialogun për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet
Prishtinës dhe Beogradit në
Bruksel, Kosova nuk mund të bëj
kompromise, të cilat do të mund
ta dëmtonin vet shtetin dhe
tërësinë territoriale, vlerësojnë
përfaqësues të institucioneve të
vendit, të partive politike dhe të
shoqërisë civile. Përderisa tashmë
është paralajmëruar se të dyja
vendet, Kosova dhe Serbia, do të
duhet të hyjnë në fazën e fundit
të dialogut për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet tyre,
presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, ditë më parë ka deklaruar
se për Kosovën, dialogu nuk ka
alternativë. Presidenti Thaçi ka
theksuar se “do të punojmë për
kompromis dhe do të arrijmë
marrëveshjen përfundimtare që
për Kosovën nënkupton
anëtarësim në Kombet e
Bashkuara dhe njohje reciproke”.
Por, a mund të bëj Kosova
kompromise të reja në dialogun
me Serbinë?
Zëvendëskryeministri i Kosovës,
Enver Hoxhaj, nga Partia
Demokratike e Kosovës, thotë për
Radion Evropa e Lirë se deklarata
e presidentit Thaçi, flet për atë që
procesi i dialogut me Serbinë
mund të jetë i vështirë dhe me të
panjohura, e sidomos për atë se
sa Serbia do të jetë në gjendje që
ta njohë Kosovën si shtet të
pavarur dhe se a do të mundësojë
Këshilli i Sigurimit i Organizatës
së Kombeve të Bashkuara që
Kosova të jetë pjesë e Kombeve të
bashkuara. “Aty flitet më shumë
për një proces të vështirë, se sa që
ka një formulim, i cili folë me
terma të kompromisit. Unë
mendoj që Kosova e ka
përmbushur çdo kërkesë që ka
pasur komuniteti serb në Kosovë.
Ne nuk jemi të interesuar që të
ndodhë as ndarja e brendshme
përmes një entiteti territorial serb
në Republikën e Kosovës, por as
mos ta kemi një situatë ku ne do
të duhej të hyjmë në një qasje ku
vazhdimisht Beogradi dhe
(presidenti i Serbisë, Aleksandar)
Vuçiq kërkojnë shpërblime për
vendimin e mundshëm që mund
ta marrin ata që ta njohin
Kosovën si shtet sovran dhe të
pavarur”, tha Hoxhaj. Agim Veliu,
nënkryetar i Lidhjes Demokratike
të Kosovës, duke folur për Radion
Evropa e Lirë, thekson që Kosova
deri më tash ka bërë mjaft
kompromise dhe nëse kërkohen
kompromise të reja që mund ta
dëmtojnë funksionalitetin e
shtetit, të tillat do të ishin të
papranueshme.

(REL, 29 maj)
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Ka shumë problem në shoqërinë shqiptare, mirëpo ato nuk trajtohen
profesionalisht. Bëhet protesta për raste të montuara gjyqësore, mirë-
po nuk është krijuar kultura e arkivimit dhe procesimit të këtyre raste-
ve nga ana e profesionistëve të ndryshëm. Ato pak OJQ që ekzistojnë,
por edhe shoqata e formue të ndryshme, krejt aktivitetin e përqen-
drojnë në trajtë vajtues në stilin "a po shihni çka po na bëjnë", ndërkohë
që në shoqërinë maqedonase ekzistojnë qendra analitike, me njerëz
kompetent, të cilët ofrojnë konsulencë profesionale, shërbime që iu
ndihmojnë njerëzve në tejkalimin e problemeve etj. Sa e sa raste ka që
njerëzit ankohen për shkeljet që iu bëhen në vendet e punës, apo të
tjerë që kanë humbur kontestet gjyqësore për çështje pronësie për
shkak të papërgatitjeve të pamjaftueshme profesionale. Avokatët që
marrin pjesë në këto raste, nuk munden ti kryejnë të gjitha punët. 

Të fillojmë nga rastet e montuara dhe të procesuara keq, siç ishin
"Sopoti","Monstra", "Almir Aliu", por edhe rastet drastike si ai në Radi-
shan kur u detyrua të dëbohet një familje shqiptare nga fqinjët ma-
qedonas, si dhe dënimi me 14 vite burg ndaj një djaloshi shqiptar i cili
në vetëmbrojtje kishte therrur me thikë një bashkëmoshanik në Gjor-
qe Petrov të Shkupit. Kush u mor me këto raste, përpos avokatëve
dhe disa aktivistëve që organizuar protesta. Për çfarë shoqërie sh-
qiptare flasim ne kur ajo është e pafuqishme të mbledh një ekip
njerëzish profesionistë të cilët do të dinë të shkruajnë në gjuhë të huaj
një tekst i cili do t’iu dërgohej organizatave dhe institucioneve
ndërkombëtare. Të gjitha rastet e sipërpërmendura nuk u regjistruan
nga organizatat ndërkombëtare, përpos "Monstrës" dhe "Sopotit" që
janë përmendur nga Departamenti i Shtetit. 

Si mund të informohet opinion ndërkombëtar nëse këtu te në nuk ka
një shoqatë që merret me shkeljen e të drejtave dhe lirive të njeriut,
përfshi punëtorët dhe njerëzit në nevojë, një shoqatë tjetër që mer-
ret me probleme pronësore-juridike, një e tretë që trajton pasojat
shëndetësore nga diagnozat e gabuara të mjekëve etj. Pse kjo prirje
vetëm për të vajtuar, por jo edhe për të vepruar. Apo ndoshta men-
dojmë se jemi "racë e zgjedhur" dhe të tjerët duhet të merren me
hallet tona.

Në vitet nëntëdhjetë, në Kosovë, ekzistonte FMLDNJ, i cili përpos që
evidonte dhunën serbe në terren, dërgonte edhe fotografi dhe dësh-
mi të tjera nëpër organizata e institucione ndërkombëtare, ndërkohë
që ekspertët e këtij Forumi merrnin pjesë edhe në ndriçimin e shumë
ngjarjeve, përfshi edhe obduksionet, ekshumimet etj. Nga ajo që u
quajt jehonë ndërkombëtare e atyre ngjarjeve , pa dyshim që një
kontribut të jashtëzakonshëm kishte dhënë edhe puna në terren e kë-
tij dhe organizatave të ndryshme në Kosovë. 

Reagimi i një ambasadori apo një diplomati të rangut më të ulët në
vendin ku ata shërbejnë, mbështetet, përveç të dhënave nga mediat
dhe burimet e ndryshme që i kanë ambasadat, edhe në informacio-
net e detajuara profesionale të shoqatave të ndryshme. Cila shoqatë
të ne ofron konsulencë profesionale dhe cila prej tyre i informon diplo-
matët për ngjarjet që ndodhin te ne? Po të mos ishin mediat, shumë
ngjarje madje ngelin edhe të paidentifikuara, por kjo nuk mjafton, se-
pse deformimet që kanë ndodhur janë pasojë e terrenit të përshtat-
shëm që e krijojmë vet ne me mospërgatitjen profesionale. 

Të vajtosh për një problem, përpos mëshirës së çastit, nuk e obligon
askënd të merret me ty. Në momentin kur problemin e paraqet me të
gjitha dimensionet, që në vetvete nënkupton fakte, dëshmi, eksper-
tiza, atëherë kjo mund të jetë një dosje e kompletuar që mund të
merret në shqyrtim nga çdo gjykatë ndërkombëtare, si dhe nga çdo or-
ganizatë ndërkombëtare që merret me të drejtat dhe liritë e njeriut. 

Ai bie kjo se ne jemi shoqëri vajtuese, e jo vepruese dhe deri ku është
kufiri i kësaj indolence tonë të përgjithshme? Shoqëria i ka ngritjet dhe
rëniet e saj, mirëpo pjesa më e ndërgjegjshme e saj - intelektualët e
profesionistët e ndryshëm, nuk duhet të bëhen pjesë e anemisë kolek-
tive dhe më së paku të tregohen indiferentë ndaj problematikave
akute.  

Shoqëri vajtuese!
EDITORIAL |||||||||||||||||||||||

Emin AZEMI

ÇFARË KANË QENË SIXHILATET?

DROJA AMERIKANE DHE SHQIPTARËT
E MAQEDONISË
“Senatorë dhe Kongresmenë amerikanë
kanë shfaqur shqetësime dhe mendime
të ndryshme rreth pozitës së shqiptarëve
në Maqedoni dhe përfaqësimit të tyre
adekuat në negociatat Greqi -
Maqedoni. Indikatori tjetër që qëndron i
pa zbërthyer mirë është nëse emri i ri
dhe paketa negociuese do të arrijë të
përfshijë karakterin multietnik të
Maqedonisë. Droja amerikane për
reagime nga popullata shqiptare e
Maqedonisë rreth ndonjë zgjidhje të
pakëndshme që do t’i prekte interesat e
shqiptarëve etnikë është vënë në fokus
nga diplomacia e quajtur “rezidenciale”
dhe vazhdon të zgjojë interes në
administratën e Trumpit”, shkruan në
profilin e tij në Facebook, studiuesi
Selim Ibraimi.
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Shkup, 29 maj - Deri te presi-
denti Gjorge Ivanov nuk janë
dorëzuar informacione për kor-
nizën e dakorduar për tejkalimin
e kontestit me emrin, të cilës iu
referua dje ministri i Punëve të
Jashtme Nikolla Dimitrov, kum-
tojnë nga Kabineti i presidentit
të Republikës së Maqedonisë. 

"Deri te Kabineti i presidentit
të Republikës së Maqedonisë nuk
është dorëzuar informacion për
kornizën e dakorduar për
zgjidhjen e mundshme të dalli-
mit rreth emrit, e as informacione
për dy takimet e fundit të mini-

strave të Punëve të Jashtme të Re-
publikës së Maqedonisë dhe Re-
publikës së Greqisë, të mbajtura
në Bruksel dhe në Nju-Jork. Kabi-
neti i presidentit të Republikës së
Maqedonisë nuk është njoftuar
as për përbërjen, e as për punën e
ekipeve juridike të të dyja vende-
ve në Athinë në tekstin e marrë-
veshjes bilaterale", bëjnë të ditur
nga kabineti i Ivanovit. Në të
njëjtën kohë, theksohet se deri te
kabineti i tij më herët nuk është
dorëzuar pako për emrin Repu-
blika Ilinditase e Maqedonisë,
edhe pse shefi i shtetit ka kërkuar

të marrë dokument me shkrim
për rrjedhën e fundit të ngjarjeve
në lidhje me emrin.

Kabineti i presidentit, shtohet
në komunikatë, disa herë më
parë ka kërkuar që deri te ai të
dorëzohen dokumente në lidhje
me rrjedhën e bisedimeve, duke e
përfshirë edhe projekt-tekstin e
marrëveshjes bilaterale për tejka-
limin e dallimit rreth emrit, të
dorëzuar nga Ministria e Punëve
të Jashtme të Republikës së Gre-
qisë, duke vlerësuar se, siç thek-
son, bëhet informim selektiv i
presidentit të Maqedonisë.

"Pres që dokumentin kryesor
në të cilin ndërtohet ky propo-
zim, ndërsa  është i pari që e ka
dhënë pala greke, ta kemi para
nesh për shqyrtim, që ta dimë se
për cilat çështje bisedohet. Unë
deri më tani kam qenë parimor
dhe mbetem konsekuent ndaj
qëndrimeve të marra nga presi-
dentët e mëparshëm të Repu-
blikës së Maqedonisë", deklaroi
presidenti Ivanov para 10 ditëve,
pas mbledhjes informative të
kreut shtetëroro-politik", thek-
sohet në kumtesën e kabinetit të
presidentit.

Maqedonia
meriton 
fillim të
negociatave
me BE-në
Bruksel, 29 maj - Republika e
Maqedonisë paraqet një
mundësi të madhe për sukses
në Evropë dhe meriton fillim
të negociatave inkuadruese
me BE-në, porositi në Bruksel
shefi i diplomacisë së Maqe-
donisë, Nikolla Dimitrov në
takimin me shefin e kabinetit
të kryetarit të Këshillit Evro-
pian, Donald Tramp, Piotër Se-
rafin. Vizitën e tij treditore në
Bruksel e përmbylli me fjali-
min në  think-thenkun të
Brukselit „The Macedonian
name dispute: a test case for
Balkan enlargement”.
Ministri Dimitrov i njoftoi të
pranishmit me gjendjen në
Republikën e Maqedonisë,
kumtoi MPJ-ja. Ai e theksoi
rëndësinë për gjetjen e
zgjidhjes së kontestit me Gre-
qinë me ç'farë, krahas Repu-
blikës së Maqedonisë, përfiti-
me do të kishin edhe rajoni,
por edhe Evropa. 
"Negociatat me Greqinë nuk
janë vetëm proces për
zgjidhjen e dallimit që e kemi,
por është proces i cili do të na
bëjë aleatë të afërt", theksoi
Dimitrov.
Ai u përqendrua edhe në
reformat e brendshme - ajo që
deri më tani është bërë si dhe
në atë që duhet të bëhet, me
fokus të veçantë në reformat
në gjyqësi dhe lirinë e media-
ve. Dimitrov foli edhe për
marrëdhëniet për fqinjësi të
mirë, duke e përfshirë edhe
Marrëveshjen për miqësi,
fqinjësi të mirë dhe bashkëpu-
nim midis Republikës së Ma-
qedonisë dje Republikës së
Bullgarisë.

Fatos RUSHITI

Shkup, 29 maj - Ndonëse formalisht
është kompetencë e tij, kryetari i
Parlamentit, Talat Xhaferi, tha se
nuk e ndjen veten përgjegjës për
mos dërgimin e Ligjit për gjuhët
në Gazetën Zyrtare. Të martën,
gjatë një brifingu me gazetar, krye-
parlamentari Xhaferi theksoi se
vendimin për ta çuar Ligjin në ga-
zetën Zyrtare duhet ta marrin part-
nerët e koalicionit qeveritar. 

"Unë nuk e njoh nocionin frikë.
Puna e Ligjit nuk është çështje in-
dividuale e imja dhe nuk mund të
mbaj unë përgjegjësi. Përgjegjë-
sia është e të gjithëve. Do ta kisha
ndjerë veten përgjegjës sikur më
herët Ligji nuk do të kalonte në
seancë plenare. Mendoj se koali-
cioni qeveritar duhet të jetë
përgjegjës për këtë. Unë e kam
kryer obligimin tim, kam nënshk-
ruar Ligjin që në momentin kur i
njëjti është votuar", ka thënë Xha-
feri. Ai përsëriti qëndrimin e tij se
Ligji për gjuhët do të dërgohet në
Gazetën Zyrtare në kohën e duhur,
por siç tha ia, "vetëm nëse ka ga-
ranci të përgjithshme të të gjitha
institucioneve se ai do të hyjë në
fuqi". Mes tjerash, duke iu

përgjigjur pyetje së gazetarëve se a
do të ketë zgjedhje të parakohsh-
me parlamentare në Maqedoni,
Xhaferi tha se zgjedhje parlamen-
tare të parakohshme mund të ketë
në çdo kohë, kur shumica parla-
mentare do të vendos të
shpërbëhet. 

"Obligim im kushtetues është
që, në afat prej 10 ditësh, të caktoj
zgjedhje. Por në një shtet serioz ku
pritet të ndodhin punë serioze, nuk
do të duhej as të mendohej për
atë. Nëse dikush mendon për atë,
ajo do të ishte dëshirë politike e
ngushtë partiake. Nëse mendohet
si shtet dhe për të ardhmen e qyte-
tarëve, atëherë askush nuk duhet
të mendojë për zgjedhje", tha Xha-

feri.  Lidhur me procesin e dialo-
gut Zhan Monet, Xhaferi tha se ka
përfunduar teksti për Kodin etik
dhe më 11 qershor do të jetë në
rend të ditë në seancë plenare.
Ndërkaq për Rregulloren e punës,
Talat Xhaferi përmendi datën 11
qershor kur duhet të futen ndry-
shimet e saj në procedurë parla-
mentare. Në pyetjen e gazetës
KOHA se a parashihen me këto
ndryshime ndarja në dy sesione
vjetore e punës së Parlamentit dhe
ndarje e punës së trupave punues
nga seancat plenare, Xhaferi thek-
soi se punohet në drejtim të asaj
që të krijohet një kornizë kalenda-
rike të aktiviteteve të Parlamentit. 

"Secili shtet ka specifikat e veta,

në Shqipëri ka dy sesione vjetore
dhe dihen ditët kur kanë mbledhje
trupat punues dhe ditën kur de-
batohet dhe kur votohet. Tek ne
nuk është ashtu, por që jemi duke
punuar ndoshta jo për ndarje vje-
tore te sesioneve, por për krijimin e
një kornize kalendarike të punës
së trupave punues të Parlamentit",
tha Talat Xhaferi. 

Në pyetjen tjetër të gazetës
KOHA për trupat e pavarur rregul-
lator, se përveç raporteve vjetore a
do të ketë kontroll dhe mbikëqyrje
direkte në selitë e tyre, Xhaferi pra-
noi faktin se për disa nga trupat
rregullator, nuk definohen në ligje
kontrolli direket në këtë institucio-
ne. "Ka zbrazëtira ligjore për disa
trupa rregullator, dhe ne - fatke-
qësisht nuk e ki mekanizma të
dimë më shumë për punën e tyre
përveç raportimit vjetor dhe
mundësisë që të votojmë kundër
atyre raporteve. 

Me kalimin e kohës do të pu-
nohet në këtë drejtim, nuk mun-
demi për një vit të realizohen
punët dhe të miratohen ligjet të
cilat nuk janë realizuar për vite të
tëra", tha Talat Xhaferi. Në këtë
pikë, ai shtoi se për shumicën e vë-
rejtjeve në Raportin e Pribes është
punuar duke ndryshuar një sërë
ligjesh deri më tani.

PRESIDENTI ME KËRKESË PUBLIKE DREJTUAR QEVERISË

Ivanovi kërkon qasje në dokumentet për emrin 

KRYEPARLAMENTARI XHAFERI GISHTIN E DREJTON TE QEVERIA

Kërkohet garanci
për Ligjin e shqipes 

"Unë nuk e njoh nocionin
frikë. Puna e Ligjit nuk
është çështje individuale
e imja dhe nuk mund të
mbaj unë përgjegjësi.
Përgjegjësia është e të
gjithëve. Do ta kisha
ndjerë veten përgjegjës
sikur më herët Ligji nuk
do të kalonte në seancë
plenare. Mendoj se
koalicioni qeveritar
duhet të jetë përgjegjës
për këtë. Unë e kam kryer
obligimin tim, kam
nënshkruar Ligjin që në
momentin kur i njëjti
është votuar", ka thënë
Xhaferi

ME ZGJERIMIN E QEVERISË, RRITET SHUMICA NË PARLAMENT 
Në Parlamentin e Maqedonisë ende funksionojnë

grupet e njëjta të deputetëve. Ndryshim nuk ka, por
pas të premtes, kur është caktuar seanca për
zgjedhje të anëtarëve të rinj të Qeverisë, duhet të
priten, duke marrë parasysh se krahu i BESË-s i
kryesuar nga Afrim Gashi dhe tre deputetë bëhen
pjesë e shumicës qeveritare. Kryetari i Parlamentit,

Talat Xhaferi tha se zyrtarisht deri më sot nuk ka
marrë letër se grupi i deputetëve është ndarë. Nga e
premtja, ata, sipas tij, hipotetikisht nuk mund të
funksionojnë si grup i deputetëve. Nëse megjithatë
vendosin të mbeten në një grup deputetësh,
thekson Xhaferi, do të jetë diskutabile funksionimi
i tyre.  
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Prishtinë, 29 maj - Kryetari i Bashki-
mit Demokratik për Integrim, Ali
Ahmeti, dje ka qëndruar për vizitë
në Kosovë, ku fillimisht u takua
me kryeministrin e Republikës së
Kosovës, Ramush Haradinajn, me
ç'rast në fokus të takimit ishin
cekur raportet e mira fqinjësore,
si garanci e paqes në rajon.

Kryeministri i Kosovës, Ramu-
sh Haradinaj përmes një postimi
në rrjetin social Facebook ka njof-
tuar se në takim me Ahmetin,
kanë biseduar për shumë tema të

rëndësishme për të dy vendet.
"Pata kënaqësinë të pres në

takim liderin e Bashkimit Demok-
ratik për Integrim të Maqedonisë,
Ali Ahmetin, me të cilin bashkë-
biseduam për shumë tema të
rëndësishme për të dyja vendet.

U dakorduam që të angazhohemi
bashkërisht që t’u gjejmë zgjidhje
shumë çështjeve të rëndësishme,
të cilat presin prej kohësh. Rapor-
tet e mira ndërfqinjësore janë ga-
ranci e paqes në rajon!", ka shk-
ruar Haradinaj në Fejsbuk. Më pas,

kryetari i BDI-së, Ali Ahmeti, në
kuadër të vizitës së tij në Kosovë,
realizoi takim edhe me presiden-
tin e Republikës së Kosovës, Ha-
shim Thaçi.

Presidenti Thaçi dhe Ahmeti
kanë diskutuar për bashkëpuni-

min ndërmjet Kosovës e Maqedo-
nisë dhe rëndësinë e integrimit
euroatlantik të dy vendeve fqinje.
"Është shumë e rëndësishme që të
ecim përpara si rajon, sepse vetëm
kështu e forcojmë paqen dhe sta-
bilitetin në tërë Ballkanin Perëndi-
mor", u shpreh presidenti Thaçi,
duke shtuar se Kosova i përkrah
përpjekjet për zgjidhjen e konte-
stit rreth emrit të Maqedonisë.
"Zgjidhja e kontestit të emrit e
rrjedhimisht edhe hyrja e Maqe-
donisë në NATO është në interes
të paqes në tërë rajonin tonë",
pohoi presidenti Thaçi.

Ndërsa, lideri i BDI-së, Ali Ah-
meti, theksoi se bashkëpunimi i
afërt i lidershipit shqiptar ka bërë
që të përmirësohet edhe pozicioni
i shqiptarëve në Maqedoni. Presi-
denti Thaçi dhe kryetari Ahmeti
kanë folur edhe për rëndësinë e
autostradës Prishtinë-Shkup, e cila
do t’i afrojë edhe më shumë qyte-
tarët tanë me njëri-tjetrin.

Laura PAPRANIKU

Shkup, 29 maj - Puna nëpër fakulte-
te dhe institucione të tjetra arsi-
more duket se është një prej moti-
veve kryesore që i shtyn njerëzit të
merren me shkencë në nivel të de-
zertacioneve të doktoraturës. Këtë
të paktën e tregojnë të dhënat sta-
tistikore për numrin e doktorantë-

ve të vitit të kaluar, pjesa më
madhe e të cilëve vijnë nga bota
akademike apo nga ata që vetëm
se janë të punësuar nëpër institu-
cione arsimore. Kështu, të dhënat
e Entit Shtetëror të Statistikave tre-
gojnë se në këtë kategori janë çe-
reku i atyre që kanë mbrojtur teza
shkencore në vitin 2017, respektivi-
sht që kanë paraqitur dezertacio-
net e doktoraturës. E thënë ndry-
she, shumë doktorantë të këtij viti,
kishin synuar të marrin gradat
shkencore që të ruajnë vendet e
tyre të punës si profesorë në uni-
versitete dhe institute shkencore. 

Kështu, 31.6 për qind apo 66
nga gjithsej 209 doktorantë ishin

të punësuar në institucione arsi-
more. Pastaj vijnë në radhë të
punësuarit në institucione shën-
detësore dhe mbrojte sociale me
18.6 për qind (39), shtetasit e huaj
me 12.9 për qind (27) dhe krejt në
fund ata që janë të punësuar në
shërbimet financiare dhe të siguri-
meve me 0.9 për qind (2). Vetëm
tetë prej atyre që kanë doktoruar
këtë vit, nuk ishin të punësuar.
Shpjegimi lidhur me trendet e
nxitjes për marrjen e thirrjeve
shkencore është logjik. Ligjet për
arsim të lartë i detyrojnë të gjithë
ata që synojnë punësimin në uni-
versitete të kenë domosdoshmë-
risht të regjistruar edhe shkallën

e tretë të studimeve dhe që të
mund të ruajnë pozicionet që kanë
apo edhe të synojnë për më lartë,
duhet të kenë fituar thirrjen
shkencore nga fusha përkatëse e
lëndës ku janë të punësuar si asi-
stentë doktorantë. Nuk është e ra-
stësishme që ka edhe një për-
puthje tjetër, mes fushave në të
cilat doktorohet dhe programeve
studimore të universiteteve. Sikur-
se dihet, në nivelin e arsimit të lartë
peshën më të madhe të studimeve
në Maqedoni e mbajnë fakultetet
e shkencave shoqërore, të cilat
numërojnë edhe numrin më të
madh të programeve dhe stu-
dentëve që regjistrohen në to. Në

analogji të kësaj si dhe të asaj që
numri më i madh i doktorantëve
janë të punësuar në institucione
arsimore, korrespondojnë edhe të
dhënat për numrin e doktoratura-
ve sipas fushave shkencore. Kësh-
tu, nëse u referohemi shifrave për
fushën e studimeve, pjesa më e
madhe e doktoraturave janë të
shkencave shoqërore edhe atë me
një pjesëmarrje prej 47.8 për qind
të numrit të përgjithshëm të doko-
raturave të atij viti, apo 100 dokto-
ratura nga 209 gjithsej. Edhe këtu
vërehen dallime brenda llojit. Do-
minojnë doktoraturat që kanë në
fokus tema ekonomike (33) dhe ar-
simore (12) dhe janë në epërsi nëse
krahasohen me numrin e dokto-
raturave që trajtojnë tema socio-
logjike (2) apo demografike (1). Në
sferat tjera shkencore bie numri i
doktoraturave nga mjekësia (46),
shkencat humanitare (44), shken-
cat teknike (22) e deri te shkencat
matematike-natyrore (13). 

Një e dhënë tjetër, e cila bie në
sy viteve të fundit, ka të bëjë me
pjesëmarrjen e lartë të femrave që
merren me shkencë. Jo vetëm në
kategorinë e magjistrantëve, por
edhe të doktorantëve, 2017-ta u
dominua nga femrat. Kështu, nga
1851 persona të cilët magjistruan
vitin e kaluar, 1083 apo 58.5 për
qind ishin femra, ndërsa në kate-
gorinë e doktoraturave - nga 209
gjithsej, 123 doktorantë apo 58.8
për qind ishin femra. Edhe këtu do-
minojnë tezat nga shkencat sho-
qërore.

AHMETI NË KOSOVË, TAKON HARADINAJN DHE THAÇIN

Bashkëpunim të ngushtë me Kosovën
Presidenti Thaçi dhe
Ahmeti kanë diskutuar
për bashkëpunimin
ndërmjet Kosovës e
Maqedonisë dhe
rëndësinë e integrimit
euroatlantik të dy
vendeve fqinje
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GATI ÇEREKU I DOKTORANTËVE TË PUNËSUAR NË UNIVERSITETE

Doktorojnë që të ruajnë vendet e punës
Nga gjithsej 209
doktorantë të vitit të
kaluar, 66 apo 31.6 për
qind ishin të
punësuar në
institucione arsimore.
Pastaj në radhë vijnë
të punësuarit në
institucione
shëndetësore dhe
mbrojte sociale (39)
me 18.6 për qind,
shtetasit e huaj (27)
me 12.9 për qind dhe
krejt në fund - ata që
janë të punësuar në
shërbimet financiare
dhe të sigurimeve me
0.9 për qind (2).
Shpjegimi është
logjik - pjesa më e
madhe doktorojnë që
të ruajnë vendet e tyre
të punës

Koha



5AKTUALE
Koha, e mërkurë, 30 maj 2018 

Kapen hajni duke vjedhur
në market
Pjesëtarë të policisë nga Sektori për Punë të
Brendshme Tetovë, respektivisht nga Stacioni
policor në Gostivar, të hënën rreth orës 21.00,
kanë privuar nga liria personin me iniciale N.I.
34 vjeçar nga fshati Debresh, të cilin e kanë
kapur duke kryer një vjedhje në mini-marketin
“Mert”, në fshatin Vrapçisht. Pasi me forcë ka
hapur derën hyrëse të objektit, N.I. nga arka ka
marrë një shumë të vogël të parave, por
menjëherë është kapur dhe më pas është pri-
vuar nga liria, ku dhe është mbajtur në stacio-
nin policor deri në zbardhjen e plotë të rastit.

61-vjeçari kërcënon me
armë një të ri
30-vjeçari me iniciale A.Z. nga fshati Neprosh-
ten - Tetovë, të hënën rreth orës 15.00, ka para-
qitur kërcënim me armë zjarri, që ka ndodhur
një orë më herët, derisa ai me familjen e tij ka
qenë duke u kthyer nga Tetova, dhe ai me ve-
turën e tij të tipit "Golf" është ndaluar në afër-
si të sallës së sportit në fshatin Neproshten,
menjëherë pas tij është ndaluar një veturë
tjetër e tipit “Citroen”, me të cilën paraprakisht
janë parakaluar gjatë rrugës. Nga vetura ka
dalur personi A.C. 61 vjeçar nga fshati Xhepçi-
sht, ku pas një zënke të shkurtër verbale, ka
nxjerrë një armë zjarri, ndërsa A.Z. menjëherë
është larguar nga vendi i ngjarjes.

Dy trena ndeshen me gjëra
të forta në hekurudhën afër
Smokvicës
Një tren udhëtues dhe një transportues dje
janë ndeshur me gjërat e vendosura  në heku-
rudhën në afërsi të Stacionit hekurudhor
Smokvicë, me ç'rast nuk ka persona të lën-
duar, por është shkaktuar dëm material. Në
polici dje pasdite në orën 17:05 është paraqi-
tur se në afërsi të Stacionit hekurudhor Smok-
vicë një tren udhëtues i cili ka qarkulluar  në
relacionin Gjevgjeli-Shkup ka hasur dhe go-
ditur  në një shtyllë të betonit. Nga goditja
është shkaktuar dëm material, me dëmtim të
pjesës së përparme të trenit, i cili e ka vazh-
duar udhëtimin deri në Shkup. Në vendin e
njëjtë, mbrëmë rreth orës 19:45 një tren tran-
sportues i cili ka qarkulluar në relacionin
Gjevgjeli-Shkup ka hasur dhe ka goditur në
gjërat e vendosura në binare, ndërsa treni ka
vazhduar udhëtimin pa dëmtime. 

Një ushtar profesionist
plagoset gjatë stërvitjes
Një ushtar profesionist 35-vjeçar nga Shkupi
është lënduar dhe gjatë kryerjes së trajnimit
ushtarak për qitje me minahedhës dore. Siç
kumtoi MPB, incidenti në Stacionin e polici-
së Negotinë është paraqitur dhe në orën 12:10
mu pasi që ka ndodhur, nga ana e Policisë
ushtarake pranë Ministrisë së Mbrojtjes. Me
automjet të Ndihmës së shpejtë ushtari i lën-
duar është dërguar në Kompleksin e klinika-
ve "Nëna Terezë" në Shkup. Për ngjarjen është
njoftuar edhe Prokurori publik, ndërsa ek-
spertizë në vendin e ngjarjes kanë kryer eki-
pi nga Stacioni policor Negotinë dhe pjesë-
tarë të Policisë ushtarake pranë Ministrisë së
Mbrojtjes. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 29 maj - Imazhi i Çarshisë së vjetër
të Shkupit assesi të përmirësohet. Përde-
risa vit pas viti promovohen projekte të
ndryshme për këtë çarshi, hallet dhe
brengat e dyqanxhive nuk kanë fund. Pro-
blemet me të cilët ballafaqohen tregtarët
dhe ata zejtarë të pakët që kanë ngelur
kryesisht lidhen me infrastrukturën ko-
munale. Hapësira bukur e madhe ku sh-
trihet Çarshia e Shkupit, sipas shumë dy-
qanxhive të vjetër paraqet sfidën kryesor
për autoritet komunale dhe ato shtetë-
rore, me çka siç shtojnë ata shteti ndër
vite ka dështuar në mirëmbajtjen e rendit
dhe qetësisë në këtë pjesë historike të
kryeqytetit. 

Kryetari i shoqatës së Esnafit, Bejtul-
la Morina, kur pyetet për zgjidhjen e pro-
blemeve të Çarshisë, përgjigjet se ai dhe
kolegët e tij vazhdimisht përballen me
problematika të ndryshme, të cilëve mun-
dohen t’ju gjejnë zgjidhje. 

Një prej shqetësimeve që më së tepër-
mi e brengos esnafin dhe tregtarët e Çar-
shisë janë vërshimet dhe rrjeti i vjetër i ka-
nalizimit. Gjendja më e rëndë pas të
reshurave të shiut, zakonisht paraqitet në
njërën prej hyrjeve të Çarshisë, më saktë-
sisht në rrugën "Arhepiskop Angellarij", e
cila e lidh Urën e Gurit me pjesën e vjetër
të qytetit. Kjo pjesë e çarshisë, sipas
ndarjes territoriale i takon Komunës
Qendër.

"Konkretisht për ndërrimin e rrjetit të
kanalizimit në Çarshi nuk kemi biseduar
me organet komunale. Diskutimet dhe

kërkesat tona janë që së paku të rregul-
lohen, përmirësohen pjesët më kritike ku
vërshohen dyqanet dhe rrugët. Shërbi-
met përkatëse një apo dy herë brenda viti
realizojnë aksion për pastrimin e kana-
leve në Çarshi. Por dua të theksoj se si në
rrugën e apostrofuar, ashtu edhe në
shumë pjesë tjetër gjatë pastrimit të pu-
setave janë gjetur jastëk dhe batanije të
ndryshme. Kjo e tregon vetëdijen e ulët të
qytetarëve dhe fare nuk kontribuon për
përmirësimin e jetës në Çarshi. Po ashtu
veprime jo të duhura janë ndërmarrë
edhe nga vetë pronarët e dyqaneve.
Lidhja e tyre me rrjetin e kanalizimit
është bërë në mënyrë individuale dhe pa
konsultuar, angazhuar apo pyetur institu-
cionet relevante se si duhet të kyçen në
këtë rrjet. Ata kanë gropuar deri në dy
metra, ndërsa gypat të kanalizimit në çar-
shi janë në thellësi prej katër metra dhe
kështu më pas dalin problemet", thotë
Morina për gazetën KOHA.

Prekja e kalldrëmit, gropimet jo pro-
fesionale dhe ndërhyrjet e ndryshme që
behën në rrjetin e kanalizimit, paraqesin
ndër shkaqet kryesore se pse tregtarët e
Çarshisë së Shkupit, gati pas çdo periudhe
të shirave ata i veshin çizmet dhe i pa-
strojnë vërshimet. Mungesa e syrit mbikë-

qyrës dhe kontrollit institucional,
njëkohësisht është ndër arsyet e para se
pse në çarshi mbizotëron një anarki dhe
çdonjëri që i teket, prish, rrënon dhe ndër-
ton. 

Mbase përgjigje për zgjidhjen e këtij
kaosi kërkuam edhe nga Komuna Qendër,
mirëpo ato nuk u prononcuan në pyetjet
se çfarë plane dhe projekte kanë për për-
mirësimin e rrjetit të kanalizimit në atë
pjesë të komunës dhe vallë shërbimet e
tyre realizojnë kontrolle të gjendjes dhe
veprimeve që merren në çarshi. Ndryshe,
lista e problemeve të çarshisë edhe pse
publikisht dihet vite me radhë, ajo fare
pak është reduktuar. Kanalizimi i vjetër
dhe anomalitë e theksuara janë vetëm
një prej milionave problemeve që i ka
Çarshia e Shkupit. 

Investimet e shtetit që dekadën e ka-
luar janë realizuar në objektet dhe kom-
plekset historike, këtë çarshi fare nuk e
kanë përfshirë. Nëse një për qind e
projektit famë keq "Shkupi 2014" i cili si-
pas hulumtimeve të fundit ka arritur shi-
frën e 1 miliardë eurove, të investoheshin
në çarshi, që i bie diku 10 milion euro,
atëherë pa hamendje kjo pjesë e Shkupit
do të ishte atraksioni më i madh turistik
në vend por edhe më gjerë.

Shkup, 29 maj - Një prokuror kompetent
publik i Prokurorisë Themelore Publike
Shkup mori Vendim për hedhje pishtë të
kallëzimit penal të parashtruar nga orga-
nizata Kongresi Botëror Maqedonas i To-
dor Petrovit kundër dy personave për vepra
të kryera penale, kumtuan nga Prokuroria
Themelore Publike. Bëhet fjalë për veprat
penale: Prishje e imazhit të Maqedonisë

nga neni 178 nga Kodi penal, shprehje e
përbuzjes së popullit maqedonas dhe pje-
sëtarëve të komuniteteve nga neni 179,
Tradhti kombëtare nga neni 305, Rrezikim
i pavarësisë nga neni 308, Shoqërim për
shkak të veprimtarisë armiqësore nga neni
324 paragrafi 1, Keqpërdorim i detyrës zyr-
tare dhe autorizimit nga neni 353 paragra-
fi 2 lidhur me paragrafin 1 dhe për veprën

penale - Autokraci nga neni 392 nga para-
grafi 2 nga Kodi penal. "Pas aktiviteteve të
ndërmarra për verifikim të konstatimeve
në denoncim, prokurori publik ka vërte-
tuar se në veprimet e personave të paraqi-
tur nuk janë plotësuar elementet kryesore
të veprave të kryera penale, as veprave tje-
ra penale, që përndiqet me detyrë zyrtare,
theksohet në kumtesën e PSRM.

Hidhen poshtë denoncimet e Todor Petrovit 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

IMAZHI I ÇARSHISË SË SHKUPIT

Shteti ka dështuar 
në mirëmbajtje
Prekja e kalldrëmit,
gropimet jo profesionale
dhe ndërhyrjet e
ndryshme që behën në
rrjetin e kanalizimit,
paraqesin ndër shkaqet
kryesore se pse tregtarët e
Çarshisë së Shkupit, gati
pas çdo periudhe të shirave
ata i veshin çizmet dhe i
pastrojnë vërshimet
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Fisnik PASHOLLI

Shkup, 29 maj - Ndryshimet e Ligjit për
marrëdhënie pune, që gjenden në proce-
durë parlamentare, pritet të përmirësojnë
më tej statusin ligjor të punëtorëve në Ma-
qedoni. Plotësimet dhe ndryshimet e Ligjit
për marrëdhënie pune parashohin shkur-
timin prej pesë në tre ditë të kohëzgjatjes
së shpalljes për punë, mbrojtje më të
madhe për punëtorët të angazhuar në
kohë të caktuar, rritje prej 40 në 70 për qind
e pagës së punëtorit që kryen stazhin, si
dhe mbështetje më e madhe për ushqim
dhe transport gjatë punës së natës. 

Pas miratimit të ndryshimeve të para të
Ligjit në nëntor të vitit 2015, u imponua
nevoja e saktësimit të disa dispozitave , me
qëllim që të njëjtat të jenë të qarta gjatë
zbatimit të tyre në praktikë. Gjithashtu, si-
pas komenteve të Komitetit të Këshillit të
Evropës për zbatimin e neneve të ratifikua-
ra nga Karta sociale evropiane, disa dispo-
zita ligjore nuk janë në harmonizim me
këtë dokument evropian. 

Njëherazi, ndryshimet bazohen edhe
në Informatën lidhur me masat për për-
mirësimin e ambientit afarist të përgati-
tur nga "Duing Biznis 2018" i Bankës Botë-
rore, e cila kërkon që, në vend të pesë
ditëve, "hapja e firmës" të zvogëlohet në
tre ditë afat, pasi vetëm kështu përmirë-
sohet renditja e Maqedonisë në listën e
vendeve të suksesshme ekonomike të
Bankës Botërore.

"Me uljen e kohëzgjatjes në tre ditë, do
të përmirësohet edhe renditja e shtetit në
raportin për ambientin e biznesin në Ma-
qedoni", thotë Informata e "Duing Biznis
2018". Me ndryshimet ligjore do të zgje-
rohet edhe ndalesa e diskriminimit për të
punësuarit me kohë të caktuar, jo vetëm
në të drejtat, por edhe obligimet që dalin
nga marrëdhënia e punës. Neni 4 para-
shikon edhe përmbajtjen obliguese të
marrëveshjes së punës, me çka punëtorët
me nënshkrimin e marrëveshjes, do të dinë

saktësisht se cilat janë të drejtat dhe obli-
gimet e tyre. Njëherazi, me nenin 6 saktë-
sohen shkaqet kur punëdhënësi duhet të
paralajmërojë punëtorin në procedurën
për anulimin e marrëveshjes për punësim. 

Me nenin 14 parashikohet rritje e për-
qindjes së pagës së punëtorit që kryen
stazhin prej 40 në 70 për qind. Pushim të
njëjtë vjetor do të shfrytëzojnë punëtorët
që punojnë gjashtë ditë në javë me ato që
punojnë pesë ditë në javë. Me nenin 2 për-
caktohet mbrojtje shtesë për fëmijët nën 15
vjet, që mund të punojë 2 orë në ditë apo 12
orë në javë, ndërsa gjatë pushimit veror - jo
më gjatë se 6 orë në ditë apo 30 orë në javë.
Njëherazi, fëmijëve nën 15 vjeç duhet ti si-
gurohen dy javë pushim të pandërprerë.

Me nenin 9 saktësohet neni 88, që për-
cakton afatet minimale për lëshim nga
puna. Në rast të anulimit të marrëveshjes
për punësim nga ana e punëtorit, afati i
largimit nga puna është një muaj, por
vetëm në rast të paralajmërimit me shkrim

dhe nëse nuk shkaktohet ndonjë dëm
lidhur me pagesën e pagës së zvogëluar
për së paku tre muaj, si dhe mossigurimin
e mbrojtjes në punë nëse punëtori ka
kërkuar diçka të tillë. Me nenin 12 ndry-
shohet neni 97, që përcakton pagesën e to-
talit të pagave të fundit në rast të largimit
nga puna e që rritet nga 12.5 në 25 për qind
në varësi prej viteve të kaluara në
marrëdhënie pune. 

Me plotësimin e nenit 128 saktësohet
kuptimi i termit "ushqim adekuat" për
punëtorin që punon natën, përmes përcak-
timit të kompensimit për koston e ushqi-
mit në lartësi prej 20 për qind të pagës me-
satare neto të paguar në Maqedoni në vitin
paraprak, dhe atë vetëm për ditët kur
punëtori punon natën. Njëherazi saktë-
sohet se punëtori nuk mund të përcaktohet
të punojë natën nëse mungon transporti
publik, ndërsa punëdhënësi nuk siguron
kushte për transport nga shtëpia deri në
punë dhe anasjelltas. 

Shkup, një i vdekur
dhe 7 të lënduar 
në 8 aksidente
Shkup, 29 maj - Një person e humbi
jetën dhe shtatë të tjerë janë lënduar
më lehtë në tetë fatkeqësi komunika-
cioni të regjistruara gjatë ditës së dje-
shme në rajonin e SPB Shkup. Policia
rrugore sanksionoi 95 vozitës të cilët
kanë lëvizur me shpejtësi më të madhe
se e lejuara, ndërkaq përjashtoi nga
komunikacioni dy vozitës të cilët kanë
drejtuar automjetin në ndikim të
alkoolit, 14 para se të marrin patent
shofer, tre fillestarë dhe tre të tjerë.
MPB informon se nga komunikacioni
janë përjashtuar 13 automjete të pa-
regjistruara, 194 automjete të cilat
ishin parkuar në mënyrë të parregullt.
Me ndihmën e automjetit të speciali-
zuar janë mënjanuar 55 automjete. Dy
vozitës kanë kaluar rrugën në dritë të
kuqe, një vozitës nuk ka dhënë për-
parësi kalimi për kalimtarët në vendka-
limin për kalimtarë, përderisa pesë vo-
zitës kanë tejkaluar në mënyrë të
palejuar. Një vozitës nuk u ka dhënë
përparësi kalimi për kalimtarët, tre
janë rreshtuar në mënyrë të parregullt,
një ka tejkaluar në mënyrë të parregul-
lt, ndërsa tre vozitës nuk kanë dhënë
përparësi kalimi automjetit në zonë të
udhëkryqit.

VMRO: Qytetarët
ballafaqohen me
cunami të çmimeve 
Shkup, 29 maj - Një vit LSDM, një vit
rritje e varfërisë. Çmimet e diselit nga
qershori i vitit të kaluar e deri sot u
rritën për mbi 40 për qind. Prej 46 de-
narë për litër dieseli në vitin 2017, qyte-
tarët tani paguajnë 65 denarë, reagojnë
përmes kumtesës nga Qendra për ko-
munikime e VMRO-DPMNE-së. "LSDM-
ja goditi më të varfrit. Çdo familje me-
satarisht paguan 12.000 denarë më
shumë për disel se vitin e kaluar",
thuhet në kumtesë. Siç thonë nga
VMRO-DPMNE, LSDM-ja nuk punon
për qytetarët, për këtë arsye e rriti ak-
cizën për 3.5 denarë. Kjo shkaktoi sh-
penzim të drejtpërdrejtë prej mbi 40
milionë euro për qytetarët dhe për eko-
nominë, ndërsa në të njëjtën kohë e
nxiti spiralen e rritjes së çmimeve, me
çka shpenzimet për qytetarët janë disa-
fish më të mëdha.
"Qytetarët ballafaqohen me cunami të
vërtetë të çmimeve, goditje e cila është
në dëm të drejtpërdrejtë për më të var-
frit. Pushteti me rritjen e tatimeve për
të varfrit e mbush buxhetin të cilin e
zbrazë Zoran Zaev dhe karteli të cilin e
udhëheqë", thuhet mëtej në kumtesë.
VMRO-DPMNE u bën thirrje qytetarëve
të Republikës së Maqedonisë, të cilët
"nuk pajtohen me katastrofën ekono-
mike, e cila i ndodh shtetit, që më 2 qer-
shor në orën 20 para Qeverisë së Repu-
blikës së Maqedonisë të dalin dhe të
thonë JO për kolapsin ekonomik, për
shitjen e interesave kombëtare, për sh-
tetin e robëruar dhe gjyqësinë e parti-
zuar".

NDRYSHOHET LIGJI PËR MARRËDHËNIE PUNE 

Një ligj që mbron punëtorin 

Shkurtohet prej pesë në tre ditë afati i shpalljes për punë, sigurohet mbrojtje më e
madhe për punëtorët e angazhuar në kohë të caktuar, rritet paga e punëtorit që kryen
stazhin, si dhe rritet mbështetja për ushqim dhe transport gjatë punës së natës

PUNËTORI PËR SIGURINË DHE SHËNDETIN E PUNËTORËVE 

Në organizim të Shoqatës së Maqedonisë
për mbrojtje gjatë punës dhe Fakultetit
makinerik Shkup, dje është mbajtur
punëtoria e parë në shtet për ergonominë
dhe rolin e saj në sigurinë dhe shëndetin
e punëtorëve. "Ergonomia nuk është
vetëm vetëdije e përgjithshme, siç
mendojnë shumica, por e kundërta,
shfrytëzon njohuri dhe informata nga një
numër i madh i shkencave dhe
disiplinave shkencore si: antropologjia,
biomekanika, psikomotorika, anatomia,
dizejni etj. I shfrytëzon në drejtim të
përmirësimit ose optimizimit të kushteve
të punës, rritjen e kënaqësisë së
punëtorëve, zvogëlimin e sëmundjeve
profesionale dhe lëndimeve
muskuloskeletore, zvogëlimin e
rreziqeve nga mjedisi i punës, e tërë në
drejtim të krijimit të vendeve të punës të

shëndosha dhe të sigurta", sqaruan
organizatorët e punëtorisë. Me këtë rast,
pjesëmarrësit e punëtorisë kanë
përfituar njohuri praktike dhe informata,
të cilat do të mund të zbatohen në
kompanitë e tyre dhe do të jenë
kompetentë të japin vlerësim nëse
vendet e punës janë ose nuk janë
ergonomikisht të organizuara. Janë
trajnuar se si të bëjnë përmirësime
ergonomike dhe të japin rekomandime
konkrete për përparimin dhe përshtatjen
e vendeve të punës, duke e shfrytëzuar
qasjen individuale për çdo punëtor. Janë
njoftuar edhe me stërvitjet fizike, të cilat
duhet çdo ditë t'i kryejnë dhe do të
fitojnë njohuri për qasjen ergonomike, e
cila duhet pa rezerva të zbatohet në të
gjitha organizatat, në të gjitha vendet e
punës.  
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Zejnulla VESELI

Shkup, 29 maj - Në qershor kompa-
nisë ajrore me buxhet te ulët "Wiz-
zAir"në muajin qershor të këtij viti
i skadon afati i marrëveshjes si ope-
rator i cili nga Aeroporti i Shkupit
realizon fluturime direkte drejt
shumë qyteteve të Evropës dhe
botës prandaj dhe Ministria e Tran-
sportit dhe Lidhjeve (MTL) shumë
shpejt do të shpall thirrje të re pu-
blike që financiarisht do të përk-
rahë çdo kompani tjetër më buxhet
të ulët nëse ofron destinacione të
reja drejt Evropës dhe botës me
çmime të lira të biletave. 

"Thirrja do të bëhet publike dhe
procedura do të bëhet në mënyrë
transparente dhe të drejtën e pa-
raqitjes do ta kenë të gjitha kompa-
nitë e interesuara. Ju garantojmë
se do të gjendet modeli më i mirë
më qëllim që ta përparojmë dhe në
mënyrë plotësuese ta zhvillojmë
komunikacionin ajror në Repu-
blikën e Maqedonisë", thonë nga
MTL-ja. 

Sa i përket subvencionimit të
kompanisë ajrore "WizzAir", nga
MTL-ja informojnë se në bazë të
marrëveshjes së vitit 2015 e deri në
muajin qershor të këtij vitit 2018,
shteti ka paguar 265 milion denarë
apo mbi 40 milion euro. Si rezultat
i këtij projekti qeveritar për të sub-
vencionuar kompaninë "WizzAir",
sipas MTL-së në vazhdimësi është

rritur numri udhëtareve në komu-
nikacionin ajror në Maqedoni. 

Një çështje tjetër me rëndësi
është nëse me këto buxhet që
ndan Qeveria për kompanitë e
huaja, a do të ishte me racionale
të formohet një kompani ajrore
vendore.

"Lidhur me formimin e kompa-
nisë ajrore nacionale analizat e
para tregojnë se nuk ekzistojnë për-
fitime ekonomike. Por kjo nuk do
të thotë se përfaqësuesit e ministri-
së nuk realizojnë takime me kom-
panitë ajrore në Maqedoni për të
shqyrtuar këtë çështje", thonë nga
MTL-ja duke mos precizuar se a do
t’i vazhdohet marrëveshja
aviokompanisë WizzAir. 

Në anën tjetër nga Oda Ekono-
mike e Turizmit në Maqedoni janë
kundër që MTL-ja t’ia vazhdojë
marrëveshjen "WizzAir"-it, sepse do
t’i sillte shumë dëme kompanive
tjera ajrore në Maqedoni.

"Gati katër vitet e fundit
aviokompania "WizzAir" me
ndihmën e shtetit ka krijuar një
monopol në komunikacionin ajror
në Maqedoni dhe se 70 për qind e
udhëtarëve nga Maqedonia dhe
nga vendet e tjera të Evropës dhe
botës shfrytëzojnë WizzAir-in. Për-
veç subvencioneve, kjo kompani aj-
rore përfiton shumë para brenda

vitit edhe nga shitja e biletave, duke
shkuar inkasomi derë në 50 milion
euro. Nëse qeveria do t’i vazhdonte
marrëveshjen WizzAir-it, kjo do të
ishte shumë e dëmshme si në
aspektin ekonomik ashtu edhe tu-
ristik. Sepse të gjitha parat nga sub-
vencionet dhe nga shitja e biletave
shkojnë jashtë shtetit të Maqedoni-
së", thotë Kasam Shaqiri nga OETM-
ja. Me parat që Qeveria i jep si sub-
vencione WizzAir-it, sipas Shaqirit,
deri tani do të kishim jo një por dy
kompani ajrore nacionale. 

" Për të formuar një kompani aj-
rore nacionale nevojiten që të ketë
5 aeroplanë dhe një buxhet prej 8
milion eurove, për të qenë të mjaf-
tueshëm brenda një jave të kryejnë
25 fluturime në destinacione të
ndryshme të Evropës dhe botës,
përfshi aeroportet kryesore të sh-
teteve Evropiane e jo si tani që flu-
turimet kryhen në aeroportet loka-
le", thotë Shaqiri. 

Ai në vazhdim numëron edhe
disa anomali që lidhen me punën e
VizzAirit, por që nuk merren para-
sysh nga institucionet përkatëse që
rregullojnë transportin ajror në
vend. "Nëse do t’iu referoheshim
normave ndërkombëtare, atëherë
"WizzAir" nuk do të mundte të flu-
turonte nga aeroporti i Shkupit por
nga aeroporti i Ohrit. WizzAir ka

monopol edhe sa i përket qëndri-
mit te aeroplanëve në pistën e aero-
portit të Shkupit. WizzAir paguan
vetëm 350 euro ndërsa kompanitë
tjera ajrore paguajnë prej 2000 deri
në 4000 për çdo fluturim nga aero-
porti i Shkupit", sqaron Shaqiri. Kur-
se sa i përket çmimeve, me të cilat
manipulohet shumë, Shaqiri thotë
se edhe përkundër asaj se në
shikim të parë çmimet e biletave
duken të lira, në realitet ndodhë
diçka pasi mesatarisht i bie që një
biletë të shitet 150 dollarë për një
drejtim. 

"Që të blesh një biletë udhëtimi
njëkahëshe me çmim të lirë prej 20
eurove, do të duhet të bësh rezervi-
min dy muaj më parë, në të
kundërtën çmimi i biletës prej 20
euro shitet deri më 200 euro për
një udhëtim. Kur kësaj biletë i sh-
tohen edhe harxhimet për të
shkuar nga aeroporti i Hanoverit ku
dhe zbret aeroplani drejt Hambur-
gut apo Berlinit, udhëtari do të
duhet të paguajë të paktën edhe
100 euro biletë treni apo autobusi.
Kjo do të thotë se çmimi i fundit i
biletës arrin shifrën deri 150 euro
sa është dhe çmimi i biletës për një
drejtim që e shesin kompanitë e
tjera ajrore në Maqedoni", thotë Ka-
sam Shaqiri, nga Oda ekonomike
për Turizëm në Maqedoni. 

Tetovë, 29 maj - Pas periudhës së fre-
skët që kaloi, me fillimin e stinës së
verës, fillojnë edhe rritjet e tempe-
raturave krahasuar me periudhën
paraprake, ndërsa në masë të madhe
rritet edhe rreziku i përhapjes së zjar-
reve në rajonin e Tetovës. Kjo për
shkak se në këtë rajon ka bimësi të
dendur, dhe për këtë shkak, është më
se e nevojshme vigjilencë maksima-
le, dhe sjellje të përgjegjshme të çdo
individi. Për këtë shkak, Sektori për
Punë të Brendshme Tetovë përsëri

apelon deri te qytetarët të jenë gjith-
monë të përgjegjshëm nëse lëvizin
apo punojnë në fushë, ose nëpër
male, të mos i djegin mbeturinat, ku-
fijtë apo barishtet në fushat e tyre,
dhe mos të hedhin mbeturina para-
prakisht të djegura dhe cigare të nde-
zura. "Krahas kësaj, atyre që këto ditë
dhe para së gjithash gjatë vikendeve,
dalin në piknik në vende të caktuara
në rajon dhe më gjerë, paralajmë-
rohen të përmbahen nga ndezja e
zjarreve, të cilat shumë shpejtë

mundë të përhapin flakën për rreth,
dhe me këtë të shkaktojnë dëme të
mëdha materiale, si dhe pasoja të
rënda të përmasave të mëdha”,
thuhet në apelin e policisë. Këshil-
lohen gjithashtu që në vende të ha-
pura të mos hedhin shishe qelqi, ose
lëndë tjera lehtë të djegshme, të cilat
gjatë qëndrimit të diell mundë të
shkaktojnë zjarre. Përndryshe, do të
ballafaqohen me sanksione të para-
para me ligj - dënime adekuate, me
rikujtim se për shkaktim të zjarreve,

dënimet me burg parashihen prej 6
muaj deri 8 vjet, varësisht nga zjarri
i shkaktuar, pasojat si dhe rrethanat
tjera. Sektori për Punë të Brendsh-
me në Tetovë është duke ndërmarrë
masa të koordinuara preventive, që
në kohë të evitohen shkaktarët e zjar-
reve, ndërsa do të përforcohen kon-
trollet dhe aktivitetet e planifikuara
në rajonin më të gjerë, të cilat gjatë
muajve në vijim, do ti realizojnë ba-
shkërisht me institucionet tjera
përgjegjëse në rajon. (U.H) 

Më shumë kujdes me zjarret

3.15 miliardë
euro
shkëmbimi
tregtar me
Gjermaninë
Shkup, 29 maj - Marrëdhë-
niet ekonomike-tregtare
midis dy vendeve, mundë-
sitë për avancimin e tyre të
mëtejshëm dhe përdorim
më i madh i potencialeve
për investim në Repu-
blikën e Maqedonisë nga
ana e kompanive gjerma-
ne kanë qenë temë e di-
skutimit në takimin e mi-
nistres pa resor, e obliguar
për investime të huaja, Zo-
rica Apostolska, me amba-
sadorin gjerman Thomas
Gerberih të realizuar dje
në Ambasadën e Repu-
blikës Federale të Gjerma-
nisë në Shkup.
Siç kumtuan nga Kabineti i
ministres, bashkërisht u
konstatua se bashkëpuni-
mi i deritanishëm ekono-
mik midis dy shteteve
është në nivel të lartë, për
çka, përveç bashkëpunimit
të shkëlqyeshëm tregtar,
flet dhe fakti se në Maqe-
doni punojnë rreth 200 fir-
ma ma kapital gjerman, ku
të punësuar ka mbi 20 mijë
njerëz. Gjermania dhe Ma-
qedonia në vitin 2017 reali-
zuan shkëmbim tregtar
prej 3,15 miliardë euro.
Ambasadori Gerberih,
theksohet, ka potencuar
se stabilizimi i klimës poli-
tike, puna e procesit refor-
mues, veçanërisht para-
shikimi i sigurisë juridike
janë faktor i rëndësishëm
që kompanitë gjermane të
investojnë në Maqedoni,
dhe pret që trendi pozitiv
në marrëdhëniet ekono-
mike midis dy vendeve të
vazhdojë edhe më tej. Mi-
nistrja Apostolska, thek-
sohet më tej, e informoi
ambasadorin që kohët e
fundit hyri në fuqi Ligji
për mbështetje financiare,
që mundëson stimulim
dhe mbështetje të kompa-
nive të huaja dhe vendase,
në një mënyrë transparen-
te dhe  jo-diskriminuese,
për të filluar investime të
reja në vend.
"Nga ana e ambasadorit
gjerman dhe ministres, së
bashku u vlerësua se Gjer-
mania është aleat i rëndë-
sishëm politik i Maqedoni-
së në rrugën e integrimit
evropian dhe euroatlantik
dhe progresin të cilin e bën
vendi në afrimin drejt BE-
së dhe NATO-s", thuhet në
kumtesë.

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

TRANSPORTI AJROR ENDE I MONOPOLIZUAR

Pse WizzAir e jo kompani
ajrore nacionale?

Kompania ajrore
"WizzAir" ka krijuar
monopol në
komunikacionin ajror në
Maqedoni, ndërkohë që
shteti nuk është i gatshëm
të formojë një kompani
ajrore ku edhe do të
derdhte mjetet buxhetore
që aktualisht shkojnë për
"Vizzair"- in. Operatorët
turistikë dhe njohësit e
biznesit të transportit
ajror thonë se mund të
gjenden modele të tjera
në mënyrë që udhëtarët
të mos jenë të detyruar të
blejnë bileta vetëm në
"Vizaair", çmimi i të cilëve
shpesh është manipulativ 

SUBVENCIONET QË QEVERIA E
MAQEDONISË I KA PAGUAR ËIZ-
ZAIR-IT 3 VITEVE TË FUNDIT
Viti - Vlera e subvencioneve
2015 - 47.255.006 denarë 
2016 - 104.075.000 denarë 
2017 - 62.286.634 denarë 
2018 - 52.000.000 denarë 

Koha
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Në bazë të Ligjit për menaxhim me mbeturinat (Gazeta Zyrtare e RM nr. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, u nr. 171/08, 124/10, 09/11, 51/11, 123/12, 147/13, 153/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16 ), Ligjit për 
menaxhim me pajisje elektrike dhe elektronike dhe pajisje të vjetra elektrike dhe elektronike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 06/12, 163/13, 146/15, 39/16) dhe Ligjin për menaxhim me bateritë dhe akumulatorët dhe bateritë dhe akumulatorët 
e vjetër (Gazeta Zyrtare e RM nr. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12, 163/13, 146/15, 39/16 ), M-NAV SHA Shkup publikon  
 

SHPALLJE  
Për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm për grumbullim të materialit të mbeturinave, mbeturina të pajisjeve elektrike dhe elektronike dhe mbeturinave të baterive dhe akumulatorëve  

 
1. Lëndë e shpalljes është shitja (grumbullimi) i materialit të mbeturinave të shfaqur në tabelën në vijim  

 
Nr. rend  Përshkrim  Njësia 

matëse  
1 Mbeturina nga materialet e drurit  kg 
2 Qelq  kg 
3 Mbeturina të kabllove  kg 
4 Mobile të zyrave dhe të ndryshme  kg 
5 Tonerë  kg 
6 Akumulatorë  kg 
7 Auto pjesë  kg 
8 Goma të makinave dhe lloje tjera të gomave  kg 
9 Kompjuterë (shtëpiza) kg 
10 Pjesë dhe shtesa për kompjuterë  kg 
11 CRT monitorë  kg 
12 LCD monitorë  kg 
13 Pajisje multimediale (pleer mikrofona)  kg 
14 Printerë  kg 
15 Fotokopjues  kg 
16 Aparate të telefonisë fikse  kg 
17 Karikues  kg 
18 Bateri  kg 
19 Elektromotorë  kg 
20 Mbeturina elektrike (armaturë, neon, tabela të ndryshme)  kg 
21 Mbeturina hekuri me trashësi në mur mbi 6 mm  kg 
22 Mbeturina hekuri me trashësi në mur nën 6 mm kg 
23 Mbeturina bakri  kg 
24 Mbeturina alumini  kg 
25 Mbeturina çeliku  kg 
26 Mbeturina mesingu  kg 
27 Mbeturina plumbi  kg 
28 Mbeturina rosfraj  kg 
29 Mbeturina zinku  kg 
30 Mbeturina bronze  kg 
31 Mbeturina të bravave  kg 

32 Mbeturina sanitare  kg 
33 Mbeturina plastike  kg 
34 Klimatizues (njësi e jasht. dhe bre.) fenkolerë  kg 

 
2. Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjitha subjektet juridike dhe fizike të cilët do të parashtrojnë oferta më 

së voni deri në ditën dhe orën e hapjes publike dhe të cilët i përmbushin kushtet dhe kanë lejet e 
nevojshme për trajtim të mbeturinave në pajtim me Ligjin për menaxhim me mbeturinat (Gazeta Zyrtare 
e RM nr. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 143/08, u. nr. 171/08, 124/10, 09/11, 51/11, 123/12, 147/13, 
153/13, 51/15, 146/15, 156/15, 192/15, 39/16, 63/16 ), Ligjin për menaxhim me pajisje elektrike dhe 
elektronike dhe mbeturinave elektrike dhe elektronike (Gazeta Zyrtare e RM nr. 06/12, 163/13, 146/15, 
39/16) dhe Ligjin për menaxhim me bateri dhe akumulatorë dhe mbeturina të baterive dhe 
akumulatorëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12, 163/13, 146/15, 39/16 ). 

3. Materiali i mbeturinave gjendet në dy lokacione edhe atë: Objekt kontrolli i fluturimeve Ohër në afërsi të 
Aeroportit ndërkombëtar Shkup dhe Objekt kontroll të fluturimeve Ohër – Aeroporti Sv. Apostol Pavle 
Ohër.  

4. Ofertuesit e interesuar duhet të parashtrojnë çmime veç e veç për të gjitha pikat në tabelë. Kriteri për 
ofertuesin më të volitshëm është çmimi më i lartë i përgjithshëm si përmbledhje e çmimeve veç e veç. 

5. Ofertuesit e interesuar ofertën duhet ta parashtrojnë në zarf të mbyllur të adresuar deri te SHA M-NAV 
Shkup në adresën rr. Makedonija nr. 25 objekti Llazar Pop Trajkov kati 7, me shenjë për materialet 
mbeturina, ndërsa pa asnjë shenjë tjetër në zarf ose simbol me shenja të ofertuesit.  

6. Afati përfundimtar për parashtrimin e ofertave është 5 (pesë) ditë pas publikimit të shpalljes në shtypin 
ditor. 

7. Hapja publike e ofertave të arritura do të mbahet më datë 06.06.2018 në ora 13.00 në hapësirat 
administrative të SHA M-NAV në adresën rr. Makedonija nr. 25 objekti Llazar Pop Trajkov kati 7.  
Të gjithë pjesëmarrësit në hapjen e ofertave obligohen që me vete të kenë dokument identifikimi 
gjegjësisht autorizim, nëse personi përfaqëson firmë ose merr pjesë për person të tjetër. 
Nëse dy ose më shumë ofertues ofrojnë çmimin e njëjtë të përgjithshëm, për ofertues më të volitshëm do 
të zgjidhet ai i cili i pari ka parashtruar ofertën në arkivin e M-NAV. 

8. Ofertuesi më i volitshëm do të bartë shpenzimet rreth marrjes dhe transportit të materialeve. 
9. Me ofertuesin më të volitshëm do të lidhet marrëveshje për shitblerje, për periudhë prej një viti. 

Grumbullimi do të bëhet në mënyrë sukseseve. 
10. Për informata më të detajuara ofertuesit e interesuar mund të drejtohen te Sllobodan Kucullovski në 

numrin e tel. 3148 209 ose mobil 070 344 206. 
  
  

                                                                                                             SHA M-NAV Shkup

Publicitet

Urim HASIPI

Tetovë, 29 maj - Bulevardi kryesor
në Tetovë që njihet me emrin "Ilin-
den", në pjesën në dalje nga Tetova
për Gostivar, vite me radhë është
arenë e vërtetë e aksidenteve. Jo
rrallë herë e kanë pësuar edhe
këmbësorë sidomos nxënës dhe të
tjerë. Pikërisht kjo pjesë e qytetit të
Tetovës është një nga më të
frekuentuarat pasi aty ndodhen dy
shkolla të mesme dhe dy universi-
tete. Një fluks i këtillë i lartë i
frekuentimit të kësaj rruge që
është arteria kryesore për t'u lidhur
me autostradën Tetovë-Gostivar
ka bërë që edhe qytetarët të rea-
gojnë dhe të kërkojnë zgjidhje, se-

pse çdo ditë ndodhin aksidente. Së
fundmi, të shtunën një aksident
trafiku u regjistrua pikërisht në
udhëkryqin për në Bërvenicë ku
edhe kishte tre të lënduar.
Megjithatë, sipas informacioneve,
shpejtësia ka qenë shkaku kryesor
për këtë aksident. Sipas drejtorisë
përgjegjëse në Komunën e Te-
tovës, në momentin e aksidentit
semaforët kanë punuar, por janë
evidentuar shpeshherë defekte në
periudhën paraprake. Poashtu,
disa banorë kanë kërkuar që në
këtë vend të largohen semaforët
dhe të vendoset rrethrrotullim.
"Komuna e Tetovës në bashkëpu-
nim me policinë kanë shprehur sh-

qetësimin për aksidentet që
ndodhin pikërisht në këtë
udhëkryq, ku në afat të shkurtër
kohor do të shqyrtohet kjo proble-
matikë me hartimin e një plani te
ri urbanistik dhe ku parashihet një
rrethrrotullim i ri. Besojmë që po-
tenciali i aksidenteve do të jetë
shumë më i vogël. Do të mundë-
sohet qarkullim më i lirë i au-
tomjeteve, por gjithmonë duke i
respektuar rregullat e komunika-
cionit", deklaruan nga sektori për
komunikacion në Komunën e Te-
tovës.

Në ndërkohë, nga policia ende
nuk kanë dalë me qëndrim se a do
të lejojnë ndërtimin e një rethrro-

tullimi. "Udhëkryqi në afërsi të
shkollës së mesme të mjekësisë në
Tetovë ose ndryshe e quajtur 'Kthe-
sa e Bërvenicës', për një kohë të
gjatë, njëjtë edhe këtë vit, paraqet
një nga disa prioritetet e qytetit, të
cilat çdo ditë mbulohen me patrul-
lime, të policëve nga Stacioni poli-
cor për siguri në komunikacion
dhe rrugë. Jo vetëm kjo por në këtë
udhëkryq, rregullisht kontrollohet
gjendja teknike dhe funksionimi
praktik i sinjalizimit, me qëllim që
të mundësohet qarkullim i papen-
gueshëm i veturave dhe këmbë-
sorëve, që të mënjanohen ngatër-
resat në trafik", thotë zëdhënësi i
SPB-së në Tetovë, Fatmir Rexhepi.

Ai më tej ka thënë se poashtu pro-
blem janë edhe taksistët që janë
afër këtyre objekteve dhe vështirë-
sohet qarkullimi. Së fundi, krahas
aksidentit të shtunës, një aksident
tjetër është regjistruar të dielën
mbrëma. "Në kryqëzimin e bule-
vardit "Ilinden" me rrugën "166", në
Tetovë rreth orës 23.30 minuta, ka
ndodhur një aksident komunika-
cioni në të cilin janë përfshirë një
veturë e tipit "BMË" me targa të Te-
tovës e drejtuar nga 43-vjeçarja me
iniciale XH.S nga Sedllarca, si dhe
një moped i tipit "Longija" gjitha-
shtu me targa të Tetovës të cilin pa
leje për vozitje e ka drejtuar një 15-
vjeçarë nga Tetova. 

Pas aksidentit, motoçiklisti dhe
bashkudhëtari i tij - gjithashtu 15-
vjeçar, janë dërguar në Spitalin kli-
nik të Tetovës për marrje të
ndihmës. Është kryer hetim dhe
po vërtetohet shkaku i këtij aksi-
denti rrethanat në të cilat ka
ndodhur dhe të gjitha detajet tje-
ra që ndërlidhen me aksidentin në
fjalë", informoi policia e Tetovës.
Ky udhëkryq kohëve të fundit
është bërë i rrezikshëm andaj reko-
mandohet që të respektohen rre-
gullat e komunikacionit.

KËRKOHET RRETHRROTULLIM NË VEND TË SEMAFORËVE

Udhëkryqi i rrezikshëm në Tetovë
Ky udhëkryq kohëve të
fundit është bërë i
rrezikshëm, andaj
rekomandohet të
respektohen rregullat e
komunikacionit dhe
më shumë kujdes.
Policia ende nuk kanë
dalë me qëndrim se a
do të lejojnë ndërtimin
e një rethrrotullimi,
ashtu siç po kërkojnë
banorët dhe Komuna e
Tetovës

Koha
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Tetovë, 29 maj - Në Fakultetin Juri-
dik të Universitetit të Tetovës, kë-
shilltari i lartë i ministrit për çë-
shtjet e euro-integrimeve të
Francës, François Lafond, para sta-
fit akademik dhe studentëve
mbajti një ligjëratë me temë “Sfi-
dat e Evropës së sotme". Dekani i
Fakultetit Juridik të Universitetit të
Tetovës, Qebir Avziu, e falënderoi
z.Francois Lafond që ka pranuar
ftesën për të mbajtur  ligjëratë për
sfidat e BE-së në të ardhmen dhe
zgjerimin e saj. 

“Ky është një aktivitet shumë i
rëndësishëm për studentët dhe
profesorët e Fakultetit Juridik të
Universitetit të Tetovës, sikur dhe
fakti që kemi në mesin tonë profe-

sorin nga Fakulteti Juridik i Univer-
sitetit të Parisit. Ai mbajti një ligjë-
ratë për integrimet e Maqedonisë
në Bashkimin Evropian. Besoj se

ligjërata do të ngjallë një interes të
veçantë nga ana e studentëve dhe
do të parashtrohen pyetje mjaft
interesante”, tha Qebir Avziu. Kë-

shilltari i lartë i ministrit për çë-
shtjet e euro-integrimeve të
Francës, François Lafond tha se
Evropa nuk është një koncept
shumë i largët për Maqedoninë.
Sipas tij, trajektorja e cila duhet të
ndiqet deri në Evropë vërehet se
tani më veçse ka filluar. 

“Jam shumë i kënaqur që sot
jam në Fakulteti Juridik të Univer-
sitetit të Tetovës që të prezantoj
disa mundësi të integrimit të Ma-
qedonisë në Bashkimin Evropian.
Gjitha shtetet e Ballkanit Perëndi-
mor të kenë mundësi që të kyçen
në integrimin evropian. Për shtetet
e Bashkimit Evropian, integrimi i
shteteve është me rëndësi të
veçantë pikërisht për atë që të jetë

në suaza të asaj që shtetet që inte-
grohen të kenë një nivel dhe të për-
gatiten për integrimet”, tha
Lafond. Po ashtu, ai gjatë prezanti-
mit të tij tha se Maqedonia ka shë-
nuar hapa të rëndësishëm drejt
anëtarësimit në BE, dhe për këtë,
shembull më të mirë mund të për-
mendim programin Erasmus plus,
që është një program i cili bën
shkëmbimin e studentëve dhe pro-
fesorëve mes universiteteve dhe
Maqedonia veçse e implementon
këtë program. Po ashtu liberalizimi
i vizave, hapja e negociatave për
emrin dhe disa pika të tjera
gjithnjë e më shumë e afrojnë Ma-
qedoninë drejt Bashkimit Evro-
pian. (U.H)

Dibër, 29 maj - Zhvillimi ekonomik i
Dibrës është drejtpërdrejtë i lidhur
edhe me hapjen e Zonës së lirë eko-
nomike. Duke e pasur parasysh po-
zitën gjeografike të komunës, e cila
ndodhet shumë afër kufirit me Re-
publikën e Shqipërisë, si dhe libera-
lizimin e tregut, Zona e lirë ekono-
mike është mundësi e madhe për
zhvillim më dinamik të ekonomisë
dibrane. Kjo, mes tjerash, është
vlerësimi i Odës Rajonale Rkono-
mike, ndërsa theksojnë se Dibra ka
Zonë ekonomike dhe atë në hapë-
sirën e ish-kazermës së ARM-së, por
është e domosdoshme Zona e lirë
ekonomike, e cila në kuadër të Ligjit
mundëson që investuesit, përfshirë
edhe të huajt, të kenë më shumë të
drejta nga aspekti i lirimit nga tati-
me të ndryshme ndaj shtetit. "Mo-
sekzistimi i zonës së lirë ekonomike,
de fakto i destimulon investuesit,
qofshin ata vendorë, të huaj, e
madje edhe ata nga diaspora dibra-
ne të investojnë në Dibër. Zonat e
lira ekonomike të cilat për momen-
tin funksionojnë në Tetovë, Shkup,
Kumanovë, Bunarxhik dhe vende
të tjera, jemi dëshmitarë se sa janë
tërheqëse për investuesit e huaj",
thotë Roland Pahumi, kryetar i
Odës rajonale ekonomike për ko-
munat Dibër, Qendra Zhupë dhe
Mavrovë Rostushë. Sipas tij, pushte-
ti lokal duhet më fuqishëm të lo-
bojë dhe Dibra të ketë pozitë sa më

të volitshme ekonomike. duke e pa-
sur parasysh vendkalimin kufitar
"Bllatë" dhe të ketë zonë të posaçme
të lirë ekonomike. "Duke pasur pa-
rasysh se pushteti lokal në Dibër ta-
shmë ja lokacion të caktuar për
zonë ekonomike. marrja e statusit
të zonës ës lirë ekonomike do të
ketë efekt pozitiv në tërheqjen si të
investuesve vendorë, ashtu edhe
atyre të huaj. Zona ekzistuese eko-
nomike në Dibër disponon me in-
frastrukturën e nevojshme, rrjetin e
ujësjellësit, kanalizimit dhe atë
elektrik, që do të thotë se ekzistojnë
të gjitha kushtet që i kërkon një in-
vestues", konsideron Pahumi. Biz-
nesmenët nga rajoni më i gjerë i Di-
brës, por nga diaspora, vazhdimisht
kërkojnë nga kompetentët në nivel
qendror hapje dhe terminal të
vendkalimit kufitar "Bllatë". "Pa ter-
minal në këtë vendkalim të kufirit
mes Maqedonisë dhe Shqipërisë,
që është vetëm disa kilometra larg
Dibrës. nuk mund të pritet zhvillim

ekonomik, si në sektorin tregtar,
ashtu edhe në atë prodhues në
zonën e Dibrës. Me normativat
ligjore tani terminal mund të for-
mojnë vetëm kompanitë. Shembull
tipik është fabrika 'Knauf', e cila ka
terminal të vetin, por terminali
duhet të funksionojë në vendkali-
min kufitar, sepse në Dibër, por
edhe nga ana tjetër të kufirit, ve-
projnë shumë pak ndërmarrje të
vogla dhe të mesme që nuk kanë
fuqi ekonomike që të hapin termi-
nal të vet", thekson Pahumi. Në një
situatë të këtillë biznesmenët nga
të dy anët e kufirit janë të detyruar
që gjatë eksportit apo importit ta
shfrytëzojnë vendkalimin kufitar
Qafë Thanë, afër Strugës, që për
disa herë i rritë shpenzimet tran-
sportuese. "Është e domosdoshme
të ketë terminal në vendkalimin,
sepse biznesmenët duhet të
shkojnë në Qafë Thanë, e kjo do të
thotë të qarkullojnë një hapësirë të
madhe. Në vend se deri në Peshko-

pi, për shembull, përmes vendkali-
mit "Bllatë" të arrijnë për më pak se
gjysmë ore, tani pa nevojë duhet të
udhëtojnë me orë,"konsideron Ilir
Krosi, ish-prefekt i Peshkopisë, si-
pas të cilit nëse do të kishte terminal
në "Bllatë" do të jetësohej edhe ky
vendkalim, me frekuentim shumë
më të madh të njerëzve dhe mallra-
ve. Nga Oda Ekonomike Rajonale
shtojnë se mes tre elementeve krye-
sore për zhvillim ekonomik të rajo-
nit të Dibrës është gjithsesi për-
mirësimi i infrastrukturës rrugore.

"Mirë është që po rikonstruohet
aksi Ura e Boshkut - Dibër, e cila ish-
te në gjendje shumë të keqe, ndër-
sa është pjesë e rrugës rajonale Ma-
vrovë-Dibër. Gjithsesi këtu duhet të
përmendet edhe ndërtimi i auto-
stradës 'Rruga e Arbrit', me ndërti-
min e së cilës aksi deri në Tiranë,
përmes 'Blatos' në Dibër shkurtohet
për madje 100 kilometra dhe prej
180 do të jetë 72 kilometra", thotë
Pahumi.

Komunat
rurale në
Tetovë
përballen
me
mbeturinat
Tetovë, 29 maj - Komunat rura-
le në Tetovë sërish përballen
me mungesë të mjeteve për
bartje të mbeturinave në Drisl-
la - Shkup ose deponinë rajo-
nale Rusino. Mbeturina
gjithnjë e më shumë mbahet
në qendrat e improvizuara për
akumulim të mbeturinave, të
cilat janë të shpërndara për-
mes Luginës së Pollogut, e të
cilat gjithashtu ndikojnë mbi
ndotjen e ajrit në, këto ditë të
nxehta.
"Kjo ndodh për shkak të zvogë-
limit të përqindjes së pagesës
nga ana e qytetarëve, deklaroi
për MIA-s kryetari i Komunës
së Vrapçishtit, Isen Shabani. Ai
shton se shpëtimi i vetëm për
bartje të mbeturinave është
ndihma, që pritet të arrijë nga
Ministria e Mjedisit Jetësor, e
cila ka ndarë mjete për pastri-
min e komunave nga mbeturi-
nat e akumuluara dhe depo-
nitë e egra. Problem me
bartjen e mbeturinave ka edhe
Komuna Bogovinë. Edhe atje
për shkak të përqindjes së ulët
të pagesës nuk kanë mundësi
t'i sjellin rregullisht mbeturi-
nat dhe ta deponojnë në Rusi-
no apo Drislla. Komuna e Bo-
govinës kërkon urgjentisht nga
Qeveria t'u ndihmojë komuna-
ve më të vogla sepse ditët e
nxehta që vijnë do ta proble-
matizojnë edhe më tepër këtë
problem. Ndryshe, rajoni i Pol-
logut njihet për numrin e
madh të deponive përmes fu-
shave të Pollogut, por edhe për
rritjen e numrit të tyre.

Në UT u mbajt ligjëratë për sfidat e Evropës

ZHVILLIMI EKONOMIK I DIBRËS DHE VENDKALIMI KUFITAR "BLLATË"

Një Zonë ekonomike dhe
terminal në "Bllatë"

Biznesmenët nga të dy anët e kufirit janë të detyruar që
gjatë eksportit apo importit ta shfrytëzojnë
vendkalimin kufitar Qafë Thanë, afër Strugës, që për
disa herë i rritë shpenzimet transportuese

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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P
rincesha Diana dikur e ki-
shte vënë re se janë tre per-
sona të përfshirë në marte-
sën e saj, “kështu që është

paksa e mbipopulluar”. E njëjta gjë
vlen për izraelitët dhe palesti-
nezët. Personi i tretë në martesën
e tyre është Nëna Natyrë dhe ajo
do t’i dëmtojë që të dyja po qe se
nuk përmenden.

Le të nisim me Hamasin, orga-
nizatë islamike palestineze që e
qeveris Rripin e Gazës. Po të ekzi-
stonte një anti-çmim Nobel i Pa-
qes - e që do të ishte çmimi Nobel
për cinizëm dhe shpërfillje të pa-
matur të vetë popullit të ndonjërit
në ndjekje të një fantazie politike
- atëherë ai sigurt do t’i shkonte
Hamasit, i cili porsa e ka bërë më
të lehtë vdekjen tragjike të rreth
60 gazasve me anë të trimërimit të
marshit të tyre, në disa raste edhe
me armë, përgjatë mburojës kufi-
tare izraelite në kërkim të “kthi-
mit” në shtëpitë e të parëve të tyre,
në atë që tani është Izrael. Derisa
ideja për marshin lindi nga sho-
qëria palestineze në Gazë, Hama-
si e shfrytëzoi rastin atë për t’i ma-
skuar dështimet e saj të rënda në
prodhimin e një jete dinjitoze për
palestinezët e atjeshëm, të cilët i
ka qeverisur që prej 2007-s.

I dëgjoni njerëzit tek thonë:
“Çfarë zgjedhjesh kanë? Janë të
dëshpëruar”. E po, do t’jua japë
unë një zgjidhje - atë që pothuaj-
se sigurt mund të shpjerë drejt
përmirësimit të jetës së gazasve,
atë që e propozova fillimisht më
2011. Çfarë nëse dy milionë pale-
stinezët e Gazës marshojnë drejt
mburojës kufitare të Izraelit me
një degë ulliri në njërën dorë dhe
në tjetrën një shenjë të shkruar në
hebraishte dhe arabishte, në të
cilën thuhet: “Dy shtete për dy po-
puj: Ne, populli palestinez i Gazës,
duam të nënshkruajmë traktat
paqeje me popullin hebraik -
zgjidhje me dy shtete bazuar në
kufijtë e 1967-s, me rregullime të
dakorduara nga të dyja anët”.

Kjo gjë do ta stimulonte një
goxha debat përbrenda Izraelit, si
dhe presionin mbarëbotëror - si-
domos nëse Hamasi do të ftonte
delegacione të rinjsh nga e gjithë
bota arabe që t’i iniciojnë marshet
e tyre për t’i prirë Iniciativës Paqë-
sore Arabe. Kjo lloj lëvizje palesti-
neze do t’i detyronte izraelitët të
ndihen strategjikisht të sigurt, por
moralisht të pasigurt, gjë kjo që e
përbën çelësin e vënies në lëvizje

të shumicës së heshtur të izrae-
litëve. Në vend të kësaj, Hamasi
zgjodhi t’i detyrojë izraelitët të
ndihen strategjikisht të pasigurt
ama moralisht të sigurt në vrasjen
e një mori pasuesve të Hamasit,
të cilët u munduan ta kalojnë
mburojën kufitare.

Gaza është e ndërtuar në po të
njëjtën rërë sikurse Jaffa/Tel Avivi,
prej ku vijnë shumica e familjeve
të Gazës. Izraeli i dha fund okupi-
mit të saj në Gazë më 2005. Sikur
Hamasi të zgjidhte njohjen e Iz-
raelit dhe ndërtimin e një shteti
palestinez në Gazë sipas modelit
të Singaporit, atëherë bota do ta
vërshonte me ndihma dhe kjo gjë
do të shërbente si model pozitiv
për Bregun Perëndimor. Hamasi e
zgjodhi të kundërtën. E vlerësoj
ndjenjën e padrejtësisë që e ush-
qejnë gazasit. Pse do të duhej të
paguanin ata me shtëpitë e të
parëve të tyre për refugjatët he-
braikë, të cilët i humbën të vetat
në Gjermani apo Irak?

Përgjigjja e vetme është se hi-
storia është e mbushur me pa-
drejtësi të tilla dhe me refugjatë
që e kanë ndierë të njëjtën gjë dhe
kanë ecur përpara - nuk ua kanë
bartur statusin e tyre të refugjatit
f ë -

mijëve apo fëmijëve të fëmijëve
të tyre. Kjo është arsyeja pse kaq
pak arabë, kaq pak evropianë, kaq
pak kushdo, janë ngritur në
mbrojtje të Hamasit. Njerëzit janë
ngopur me të këtilla gjëra. OK.
Kaq për udhëheqjen “e keqe” pale-
stineze. Cila është përgjigjja e Iz-
raelit ndaj Autoritetit Palestinez
shekullar, më të moderuar në Bre-
gun Perëndimor, forcat e sigurisë
të së cilës janë koordinuar me Iz-
raelin për vite me radhë për ta re-
duktuar sa më shumë që është e
mundur dhunën që buron prej
territoreve të okupuara?
Përgjigjja: asgjë. Faktikisht, më
keq se asgjë, shkaku që qeveria e
Bini Netanyahut ka vendosur furi-
shëm gjithnjë më shumë kolonë
në thellësi të rajoneve të banuara
me palestinezë të Bregut Perën-
dimor - tani 100.000 sosh - përtej
blloqeve për kolonët që Izraeli
mund t’i mbante në rast të ndonjë
marrëveshjeje paqësore me dy sh-
tete. Kjo e bën ndarjen e izraelitë-
ve dhe palestinezëve më të pa-
mundur dhe kësisoj e bën gjithnjë
e më të mundshme krijimin e një
situate të ngjashme me apartei-
din.

Prandaj, po, e kuptoj pse Izrae-

li nuk ka zgjidhje tjetër përpos se
ta mbrojë kufirin e vet me Gazën
me anë të forcës brutale. Por e
shoh si absurd faktin që një shtet
me kaq shumë imagjinatë në fu-
shën e kompjuterisë, mjekësisë
dhe bujqësisë tregon kaq pak
imagjinatë në kërkimin e mëny-
rave të sigurta të ndarjes prej pale-
stinezëve në Bregun Perëndimor
në emër të ruajtjes së demokraci-
së së saj hebraike. Kjo për shkak
se Netanyahu, sikurse Hamasi, po
ashtu i do të gjitha. Dhe për aq
kohë sa presidenti Trump dhe
kongresi amerikan ia përshkruan
çeqet pa shifra, Bibi mendon se
mund t’i ketë të gjitha. Atëherë,
pse duhej lodhur të bëjë konce-
sione të paqes?

Këtu hyn ai personi i tretë i
përfshirë në martesë: Nëna Natyrë
- dmth., demografia dhe shkatër-
rimi i ekosistemit. As ajo nuk i njeh
vijat e tërhequra nëpër harta. Në
mars, agjencia “Reuters” raportoi
nga Jerusalemi: “Numri i hebrenj-
ve dhe arabëve ndërmjet detit Me-
sdhe dhe lumit Jordan është baras
apo afër barazimit, tregojnë të
dhënat e cituara nga zyrtarët iz-
raelitë, duke ngritur pikëpyetje
rreth asaj nëse Izraeli mund të

Izraeli kurrë nuk ka
qenë më i fortë sesa
është sot. Hamasi
kurrë nuk ka qenë më i
dobët. Nëse ka
ekzistuar ndonjëherë
koha më e
përshtatshme për
Izraelin që të
ndërmarrë pak rreziqe
të llogaritura në
përpjekje për t’u
përafruar me
palestinezët në
Bregun Perëndimor,
atëherë është kjo tani.
Fatkeqësisht,
kryeministri i shtetit
është tepër frikacak,
ndërsa Amerika tepër
skllavërisht
mbështetëse që një gjë
e tillë të ndodhë. Të bie
ty, Nëna Natyrë

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Hamasi, 
Netanyahu dhe Nëna Natyrë Nga

Thomas L. FRIEDMAN
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mbetet një demokraci në rast se e mban territorin në të ci-
lin palestinezët e duan shtetin e tyre”. Tani janë rreth 2.7 mi-
lionë palestinezë në Bregun Perëndimor, dy milionë në Gazë
dhe 1.84 milionë arabë izraelitë, për ta çuar shifrën e
përgjithshme në rreth 6.5 milionë. Kjo shifër është pak a
shumë e njëjta me atë të hebrenjve që jetojnë ndërmjet lu-
mit Jordan dhe Mesdheut. Nëse trendet aktuale të natalite-
tit vazhdojnë, hebrenjtë sipas të gjitha gjasave do të shndër-
rohen në pakicë, bashkë me të gjitha pasojat negative
qeverisëse që mund të shfaqen përgjatë rrugës.

Prefekti izraelit i Jerusalemit, Nir Barkat, e siguroi fitoren
e fundit me shumicë të ngushtë në zgjedhjet e 2013-s, me
gjithsej 111.000 vota. Shumica e banorëve palestinezë të
Jerusalemit lindor të aneksuar nga Izraeli i bojkotuan
zgjedhjet e qytetit, por rreth 180.000 prej këtyre palesti-
nezëve të Jerusalemit lindor u është siguruar lejeqëndrimi
izraelit, i paguajnë taksat dhe kanë të drejtë vote në
zgjedhjet komunale, dhe një ditë, shumë shpejt, ata edhe
do të votojnë dhe do ta zgjedhin prefektin e radhës. Ky do
të jetë momenti që ia hap rrugën një realiteti të ri demogra-
fik.

Dhe pastaj është edhe kjo: Sulmet e përsëritura raketo-
re të Hamasit që çuan drejt ndërtimit të shtesave në murin
bllokues izraelit, shkurtimet e furnizimit me energji shkaku
i përçarjeve ndërpalestineze dhe përdorimi i rregullt prej
anës së Hamasit i materialeve ndërtimore për gërmimin e
tuneleve për depërtim në Izrael kanë shkaktuar mungesë
kritike të infrastrukturës në Gazë, sidomos në fushën e traj-
timit të ujërave të zeza. Kësisoj, gazasit tani lirojnë më
shumë se 100 milionë litra ujëra të zeza në Mesdhe për çdo
ditë, shpjegon Gidon Bromberg, drejtori izraelit i “EcoPea-
ce Middle East”, e cila e promovon paqen nëpërmjet ba-
shkëpunimit ambiental. Shkaku i rrymave detare, pjesa më
e madhe e këtyre ujërave shkon kah veriu, në qytetin izrae-
lit me plazhe, Ashkelon, ku ndodhet fabrika e dytë më e
madhe e shkripëzimit të ujit në Izrael. Tetëdhjetë për qind
e ujit të pijshëm të Izraelit sigurohet prej shkripëzimit,
ndërsa 15 për qind e të gjithë ujit të pijshëm të vendit vjen
prej fabrikës në Ashkelon. Por tani plehrat e Gazës po e vër-
shojnë fabrikën e shkripëzimit në Ashkelon dhe ajo është
detyruar të mbyllet disa herë për ta spastruar papastërtinë
e Gazës nga filtrat. “Pra, ideja se mund thjesht të dalim nga
Gaza, t’i hedhim çelësat dhe ta harrojmë është një iluzion”,
tha Bromberg.

Për më tepër, shkalla e nxjerrjes së ujit nga shtresa e
nëndheshme e Gazës është rreth 60 milionë metër kub ujë
shiu në vit, bëri të ditur Bromberg, por gazasit kanë nxjerrë
rreth 200 milionë metra kub në vit për një dekadë radhazi,
“kështu që shtresa e nëndheshme e uji është shteruar dhe
uji i detit ka depërtuar në te e tani shumë njerëz po pinë ujë
si të kripur ashtu edhe të ndotur”. Gazasit tani i shpenzojnë
20 deri në 30 për qind të të ardhurave të tyre për blerje të ujit
të pastër, tha ai. Pas pak vjetësh, protesta e radhës në Gazë
nuk do të organizohet nga Hamasi, por nga nënat për shkak
se tifoja dhe kolera do të jenë përhapur nëpërmjet ujit dhe
gazasit do të duhet të ndalojnë së piri ujë. “Atëherë do të
mundë t’i shihni dy milionë njerëz tek vijnë në mburojën ku-
fitare me kova të zbrazëta, duke u lutur për ujë të pijshëm”,
thotë Bromberg. “Po shkojmë në atë drejtim”.

Në të vërtetë, shikoni përreth. Kombinimi i thatësisë së
vazhdueshme, rritjes së temperaturave dhe të popullatës po
i kërcënojnë shtresat e nëndheshme të ujit kudo përreth
Lindjes së Mesme. Organizata Meteorologjike Botërore e ka
regjistruar temperaturën më të lartë ndonjëherë gjatë
muajit prill: 50.2 gradë celsius në Nawabshah, qytet me 1.1
milion banorë në Pakistanin jugor. Në Aman të Jordanisë, ku
popullata ka shënuar rritje, sherri i refugjatëve nga Siria, am-
visëritë tani kanë vetëm nga 12 deri në 24 orë ujë të pij-
shëm në javë, gjatë të cilës kohë banorët detyrohen të mbu-
shin sa më shumë rezerva që munden.

Konstatim: Izraeli kurrë nuk ka qenë më i fortë sesa
është sot. Hamasi kurrë nuk ka qenë më i dobët. Nëse ka ek-
zistuar ndonjëherë koha më e përshtatshme për Izraelin që
të ndërmarrë pak rreziqe të llogaritura në përpjekje për t’u
përafruar me palestinezët në Bregun Perëndimor, atëherë
është kjo tani. Fatkeqësisht, kryeministri i shtetit është tepër
frikacak, ndërsa Amerika tepër skllavërisht mbështetëse
që një gjë e tillë të ndodhë. Të bie ty, Nëna Natyrë. 

(The New York Times)

Efekti "Macron" dhe dinamika
e tij në arsimin francez

K
a qenë një vit i mbarë për
Frédéric Mion, drejtor i Insti-
tutit të Studimeve Politike të
Parisit. Në muajin shkurt ai

mori mandatin e dytë si drejtor i Uni-
versitetit Elitar Francez, një universitet
i njohur për Shkencat Politike (Scien-
ces Po). Pas pak kohësh universiteti ra-
portoi për një rritje me 20% të kërke-
save nga jashtë Francës për studimet
Bachelor dhe Master. "Këtë mund ta
quajmë efekti [Emmanuel] Macron",
thotë Mion, duke aluduar Shkencat
Politike. "Kam një ndjesi se Franca gë-
zon një formë të re dinamike për sa i
përket inovacionit dhe reformës". 

Shkencat Politike u themeluan në
vitin 1872 si një kolegj privat, për të
trajnuar një brez të ri të udhëheqësve
politikë francezë pas pushtimit të ven-
dit në Luftën Franko-Prusiane. Nga
koha kur zoti Mion mori postin më të
lartë në vitin 2013, institucioni është
transformuar në një nga universitetet
me shërbimet më të plota me 13,000
studentë të diplomuar, ku 47% e tyre
janë nga jashtë duke përfaqësuar 150
vende. Ndonëse ky zhvillim strategjik
filloi nën paraardhësin e tij, Richard
Descoings, merita ka qenë kryesisht e
zotit Mion, sipas vëzhguesve. Shkencat
Politike vazhdojnë të tërheqin stu-
dentët e elitës franceze, duke konkur-
ruar me shkollat e larta ndërkombëta-
re të biznesit për master.

Z.Mion, 48 vjeç, nuk ka ndjekur një
rrugë konvencionale në akademi, por
ai kishte role të larta në sektorin publik
dhe biznes, së fundmi si Sekretar i
Përgjithshëm i grupit mediatik Canal
Plus. Jean-Pierre Choulet, ish-zëvendë-
spresident për strategjitë në Shkollën
e Biznesit të Francës ‘Essec’, tani drejtor
i Alumni dhe Zhvillimit në Henley Bu-
siness School, thotë se zoti Mion ka
injektuar "një vizion të vërtetë" të

Shkencave Politike në një universitet
selektiv ndërkombëtar.

Z.Mion ia atribuon suksesin e tij
"shkallës së pabesueshme të autono-
misë" të krijuar nga statusi i Shkenca-
ve Politike si një institucion privat i
inkorporuar si një shoqëri aksionare.
Kjo e bën atë të jetë larg nga shumica
e universiteteve franceze, të cilat mbë-
shteten te fondet shtetërore. "Stu-
dentët tanë paguajnë tarifat e shkolli-
mit, të cilat i vendosim vetë ne". Në
shtetin francez, tarifa e shkollimit
është një anatemë. As qeveria Macron
nuk ka propozuar asnjë formë të page-
sës së studentëve. Por z. Mion të
paktën mbështet disa financime nga
vetë studentët pasi "elementi finan-
ciar është thelbësor", thotë ai.

Ai shprehet se është i trembur nga
ndarja e Mbretërisë së Bashkuar me
BE. "Si europian ndiej se Brexit është
një katastrofë, madhësia e të cilit ende
nuk është kuptuar plotësisht", thotë
ai. Ndërsa rezultati i referendumit të
Britanisë së Madhe për BE ka qenë i
dobishëm për Shkencat Politike – të
paktën një pjesë e rritjes së aplikime-
ve të saj jashtë shtetit vjen nga stu-
dentët që mund të kishin studiuar në
Britani të Madhe. Z. Mion thekson se
Brexit do të jetë në fund të fundit i
dëmshëm për institucionet akade-
mike nëse universitetet nuk krijojnë
lidhje mes tyre.

Për këtë qëllim ai ka mbajtur
marrëdhënie me Universitetin e Kem-
brixhit, Kolegjin ‘King’ të Londrës dhe
Shkollën e Ekonomisë në Londër rreth
"përforcimit të mundshëm" të punës
hulumtuese dhe shkëmbimeve të
fakulteteve dhe studentëve.

Z.Mion po mbikëqyr zgjerimin:
Një kampus i ri i Parisit po ngrihet
përgjatë rrugës ekzistuese dhe Shken-
ca Politike ka hapur një kampus në

Nairobi. Ai e përshk-
ruan Afrikën si "kufiri i ri" për universi-
tetet dhe paralajmëron se institucio-
net perëndimore janë mbrapa
kolegëve kinezë.

"Dekani i Shkollës sonë të Punëve
Publike, Yann Algan, shkoi në Pekin
pak muaj më parë dhe u habit kur në
një nga leksionet që ai dha, iu drejtua
një auditori që ishte dy të tretat plot
me studentë afrikanë", tha Mion. "Ata e
kuptojnë se është nevoja për të traj-
nuar këtë brez të ri afrikanësh. "Për sa
i përket mësimit në internet, mendoj
se është një tjetër sfidë".

"Nuk mendoj se po shkojmë drejt
një bote, në të cilën të gjitha universi-
tetet do të bëhen virtuale", thotë Mion.
"Por ka një hapësirë të madhe për për-
mirësim në mënyrën se si i përdorim
mjetet digjitale për të përmirësuar
përvojën e të mësuarit". Klasat virtua-
le, në të cilat profesorët i mësojnë stu-
dentët në distancë online, janë krijuar
për kurset e magjistraturës.

Ai thotë se mësimi në klasë do të
jetë gjithmonë kyç. "Kur e fillova këtë
punë kishte një numër njerëzish. . . që
thanë se universitetet siç i njohim janë
të vdekura, se digjitalizimi do t’ju vra-
së të gjithëve", thotë ai. "Tani unë kam
arritur të besoj shumë fuqishëm se
njerëzit që thonë gjëra të tilla, janë
thellësisht të gabuar". Arsyeja pse uni-
versitetet do të vazhdojnë të kenë ne-
vojë për hapësirë fizike nuk është që të
heqin dorë nga njohuritë, por të sjellin
njerëzit së bashku për të mësuar nga
njëri-tjetri, shton Mion.

"Nëse do të përpiqeshim të krijo-
nim një treg për MBA online, do të
‘bombardoheshim’", thotë ai, duke
vënë në dukje se njerëzit paguajnë për
kurse të tilla pjesërisht për t’u dhënë
mundësinë të takojnë shokë dhe të
formojnë lidhje që do të jenë një rrugë
e mirë për ta.

Shkenca Politike ka për qëllim të
prodhojë të diplomuar të mprehtë,
nëse ambiciet e tyre janë për t’u bërë
shefa shteti ose drejtues të lartë në
biznes. Universiteti ka krijuar atë që e
quan laboratori i politikave në Fakulte-
tin e Çështjeve Publike, në të cilin stu-
dentëve u kërkohet nga institucionet
publike të zgjidhin disa prej çështjeve
dhe problemeve reale. Kohët e fundit
ky lloj aktivizimi i studentëve, përfshiu
një angazhim në bashkëpunim me qe-
verinë e qytetit të Parisit, për sistemin
e kanalizimeve të kryeqytetit.

(Financial Times)

Universiteti ka krijuar atë që e quan laboratori i politikave në
Fakultetin e Çështjeve Publike, në të cilin studentëve u kërkohet
nga institucionet publike të zgjidhin disa prej çështjeve dhe
problemeve reale. Kohët e fundit ky lloj aktivizimi i studentëve,
përfshiu një angazhim në bashkëpunim me qeverinë e
qytetit të Parisit, për sistemin e kanalizimeve të kryeqytetit Nga 

Jonathan MOULES 
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Në bazë të pikës 12-12.2 të Programit të aktiviteteve për mbrojtjen e mjedisit jetësorë dhe të natyrës në territorin e Qytetit të Shkupit për vitin 2018 (“Lajmëtari zyrtarë i 

Qytetit të Shkupi” nr. 12/7), Sektori për mbrojtjen e mjedisit jetësorë dhe të natyrës shpall:  
 Thirrje publike për tubimin e kërkesave 

për shfrytëzim të mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018, 
të përcaktuar për financimin e aktiviteteve programore të shoqatave civile dhe fondacioneve  

 
Shpërndarja e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018, nga Programi R1, nën-zëri 463190 – Transferime deri te 

organizatat civile dhe fondacionet, do të kryhet në përputhje me Kodeksin e praktikave të mira për përkrahjen financiare të shoqatave 
civile dhe fondacioneve (“Gazeta zyrtare e RM”, nr. 130/07), dhe në bazë të Programit për aktivitetet e Qytetit të Shkupit nga fusha e 
mbrojtjes së ambientit jetësor dhe natyrës në territorin e Qyteti të Shkupit për vitin 2018 dhe në bazë të kritereve dhe prioriteteve të 
dhëna në këtë thirrje publike.   

1. Përshkrim i shkurtër: 
Mjetet nga buxheti i Qytetit të Shkupit do të shfrytëzohen për financimin e projektit qëllimi i të cilit është ngritja e vetëdijes publike për 

shfrytëzimin e zgjidhjeve alternative të komunikacionit, nëpërmjet pjesëmarrjes në Javën evropiane të mobilitetit. Aktivitetet duhet t’u 
përgjigjen kushteve të mëposhtme të Javës së mobilitetit me temën: „Mulitimodality – Mix and Move” – “Kombinohu dhe lëviz”. 
Tema ka të bëjë me planifikimet e zgjuara dhe shfrytëzimin e transportit publik alternativ dhe të transportit të kombinuar gjë me të cilën 
do të ndihmohet në zvogëlimin e ndikimeve negative të automjeteve. 

Në suazat e organizimit të aktiviteteve programore ofertuesi duhet: 
 Të parashikojë një numër të madh evenimentesh (punëtori, ligjërata, promocione, manifestime dhe evenimente) me 

përmbajtje të ndryshme, pjesëmarrës dhe organizatorë, që do të jenë të lidhura me temën e manifestimit të sivjetmë, 
 Të përgatisë promocionin e të gjitha masave permanente të Qytetit të Shkupit nga fusha e transportit të qëndrueshëm dhe 

alternativ, kombinimin e transportit dhe mbrojtjes së ambientit jetësor, të lidhura me temën e evenimentit,  
 Të përgatisë pjesën përfundimtare të manifestimit – Ditë pa automobila dhe defile e biçikletave. 

Aktivitetet e parashikuara duhet të jenë inovative, adekuate me temën, frymëzuese, të sigurojnë pjesëmarrje masive të qytetarëve 
nga të gjitha moshat, të jenë edukative, argëtuese, interesante, me një fjalë java në të cilën mbahet në mënyrë tradicionale ENM 16.-
22.09, të jetë e kompletuar me një numër të madh evenimentesh të ndryshme. 

Si palë të interesuara në organizimin e evenimenteve mund të jenë: Sektorët e Qytetit të Shkupit, ndërmarrjet publike, institucionet 
nga fusha e kulturës, shkollat e mesme etj. 

2. Mjete të parashikuara gjithsej  
Për financimin e aktivitete programore të ofruara, në përputhje me thirrjen publike, do të shfrytëzohen mjetet nga Buxheti i Qytetit të 

Shkupit për vitin 2018, me vlerë të përgjithshme 500.000,00 denarë.  
3. Korniza kohore   
Afati përfundimtar për realizimin e projektit është 22 Shtator 2018. Afati për dorëzimin e raportit për realizimin e projektit është 22 

tetor 2018. Shfrytëzimi i mjeteve do të specifikohet në kontratën ndërmjet shoqatës civile dhe Qytetit të Shkupit. 
4. Kriteret themelore organizative  
Kriteret kryesore organizative të cilat duhet t’i plotësojnë shoqatat civile dhe fondacionet të cilat marrin pjesë në këtë thirrje janë: 
- Të jenë të regjistruara në përputhje me Ligjin për shoqata civile dhe fondacione me seli në Shkup; 
- Të merren me aktivitete dhe projekte të interesit publik; 
- Të mos kenë fituar mjete ose të mos kenë parashtuar fletëparaqitje nga/deri tek organe të administratës shtetërore ose burime 

të jera për të njëjtin qëllim dhe aktivitet për të cilin parashtrojnë fletëparaqitje, që do të nënkuptonte financim të dyfishtë të të njëjtave 
aktivitete nga burime të ndryshme.  

5. Dokumentacioni i detyrueshëm për aplikim 
Shoqatat dhe fondacionet të cilat marrin pjesë në thirrjen publike duhet të dorëzojnë: 
- Fletëparaqitje të plotësuara kompjuterike për përkrahje financiare të shoqatave civile dhe fondacioneve, të nënshkruara nga 

përfaqësuesi i shoqatës civile ose fondacionit të vërtetuar me vulë të shoqatës civile ose fondacionit; 
- Formular i plotësuar kompjuterik për propozim – projektin;  
- Statut i shoqatës civile ose fondacionit;  
- Fotokopje nga aktvendimi për regjistrimin e shoqatës civile ose fondacionit; 
- Raport për mjetet e fituara nga Buxheti i Qytetit të Shkupit në vitin e kaluar kalendarik dhe mënyrën e realizimit të tyre (nëse 

organizata ka qenë përfitues i mjeteve të ndara nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2017); 
- Raport vjetor i shoqatës civile ose fondacionit për vitin paraprak; 
- Fotokopje nga llogaria përfundimtare për vitin paraprak; 
- Vërtetim për pagimin e tatimeve të lëshuar nga organet tatimore. 
Vërejtje: Fletëparaqitjet me dokumentacion të paplotë ose të dorëzuara pas afatit të parashikuar nuk do të shqyrtohen! 
Shtojcat e dorëzuara nuk kthehen. 
6.  Dokumentacioni përcjellës: 

Shoqatat civile dhe fondacionet si shtojcë mund të dorëzojnë edhe këto dokumente përcjellëse:   
 Biografi profesionale e personave profesional që do të angazhohen në realizimin e projektit; 
 Listë referimi ose dëshmi (për shembull: kontratë të nënshkruar) për së paku 2 projekte të realizuara në fushën për të cilën 

aplikojnë; 
 Më së paku 2 mendime (referenca) nga partnerë ose donatorë për realizimin e projekteve të mëparshme;  
 Përkrahje me shkrim nga organizata tjera dhe/ose institucione për të cilat është planifikuar që të marrin pjesë në realizimin e 

projektit.  
7. Vlerësimi i kualitetit të projekteve  
Vlerësimin e propozimeve të arritura për projektet, do ta realizojë Komisioni i formuar nga Kryetari i Qytetit të Shkupit, në bazë të 

kritereve vijuese: 
KRITERET PËR VLERËSIM PIKËT 

MAKSIMALE 
1. Struktura organizative dhe resurset 40 
1.1. Kapaciteti i Organizatës në raport me resurset njerëzore për realizimin e projektit (të punësuarit, 
vullnetarët aktiv, personat e angazhuar me honorar) 

10 

1.2. Profesionaliteti i personave që marrin pjesë në realizimin  e projektit 10 
1.3. Përvoja e Organizatës në realizimin e projekteve të një volumi të tillë në fushën përkatëse 10 
1.4. Mundësitë hapësinore dhe teknike të Organizatës për realizimin e projektit 5 
1.5. Aftësia për udhëheqje me buxhetin (a e tejkalon vlerën e grandit buxheti vjetor i shoqatës civile dhe 
fondacionit për vitin e fundit kalendarik) 

5 

2. Kualiteti i projektit 60 
2.1. Sa do të kontribuojë qëllimi i përgjithshëm i projektit për realizimin e prioriteteve të caktuara, sa është i 
qartë, i realizueshëm dhe i përcaktuar në mënyrë adekuate  

15 

2.2. Zgjidhjet e ofruara cilësore dhe inovative për realizimin e qëllimeve programore 20 
2.3. Aktivitetet programore të përgatitura në mënyrë të detajuar 10 
2.4. Vlerësimi i justifikimit të shpenzimeve të propozim planit financiar (buxheti real në lidhje me aktivitetet 
dhe numrin e personave të angazhuar, përshkrimi i shpenzimeve sipas pozicioneve dhe sa të njëjtat 
korrespondojnë me çmimet e tregut) 

 
10 

2.5. Vlerësimi për pjesëmarrjen në organizimin e Projektit të paraparë me mjete financiare të siguruara nga 
burimet individuale dhe burimet tjera (për pjesëmarrje individuale prej 15%, aplikuesi fiton maksimum 15 
pikë) 

 
5 

Numri maksimal i përgjithshëm i pikëve 100 
8. Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve  
Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është data 15.06.2018  deri në  orën 15:00.  
Fletëparaqitja me dokumentacionin e plotë dorëzohen nëpërmjet postës, në adresën:  
Qyteti i Shkupit,  
Sektori për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës,  
bul. “Ilindenska” 82  
1000 Shkup,  
ose në arkivin e Qytetit të Shkupit nga ora 08.30 deri më 16.30. (me emërtim – Sektori për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe 

natyrës – Fletëparaqitje për thirrjen publike për OJQ për vitin 2018).  
Shoqatat civile ose fondacionet pjesëmarrëse në thirrjen publike do të informohen për rezultatet në afat prej 7 ditësh nga dita e 

sjelljes së Vendimit për shpërndarjen e mjeteve nga Buxheti i Qytetit të Shkupit për vitin 2018 të destinuara për financimin e aktiviteteve 
programore të shoqatave civile dhe fondacioneve.  

Fletëparaqjtja për përkrahje financiare të shoqatave civile dhe forndacioneve, si dhe Formulari për Propozim – projektin mund të 
merren në ueb-faqen e internetit të Qytetit të Shkupit www.skopje.gov.mk.  

Pyetje për sqarime plotësuese mund të parashtrohen në formë të shkruar ose nëpërmjet formës elektronike deri te Sektori për 
mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës në adresën: infoekologija@skopje.gov.mk. 

Kontakti: Sektori për mbrojtjen e ambientit jetësor dhe natyrës, tel: 02/ 3297 273; -mail adresa: infoekologija@skopje.gov.mk.

 
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 – 64/2018 
     për punësimin e  2  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Ministrinë e Kulturës “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për 
investime dhe sigurim, Sektori për çështje të 
investimeve 

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, shkenca juridike  

-   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: 28.277,00 denarë
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës 
për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 
2. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për 
kontabilitet dhe pagesa (përgjegjës i 
kontabilitetit), Sektori për çështje financiare 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas ECTS ose të kryer shkallën 
VII/1, shkenca ekonomike, shkencat organizative dhe administratë ( 
menaxhment)  

-   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: 28.277,00 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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Nga Hasan BAFTIJARI

Abdullah ibni Abbasi thotë:
dëgjova nga i Dërguari i Zotit se
Xhenneti nga viti në vit zbuku-
rohet për shkak të ardhjes së
muajit të Ramazanit. Po ashtu, i
Dërguari [sal-lall-llahu alejhi ve
sel-lem] ka thënë:

“Muaji i Ramazanit është muaji
i All-llahut në të cilin punët e mira
shpërblehen dyfish dhe falen
mëkatet. Muaji i Ramazanit është
muaji i bereqetit dhe shtimit,
muaji i pendimit dhe faljes së
mëkateve. Ramazani është muaji i
çlirimit nga zjarri i Xhehennemit
dhe arritje në Xhennet. Pra, o
njerëz, në muajin e Ramazanit lar-
gohuni nga çdo vepër e keqe dhe
haram, në këtë muaj lexoni shumë
Kur’an dhe gjithë kohën kaloni
duke kujtuar Krijuesin tuaj. Mos
muaji i Ramazanit tek ju të jetë
sikur muajt tjerë, sepse ky muaj
dallon nga muajt tjerë”.

S’do mend se agjërimi në
aspektin juridik i ka rregullat e veta
të cilave duhet t’u përmbahen
agjëruesit, por kjo përmbajtje
duhet të jetë domethënëse për
ata, përndryshe, humbja e këtij
kuptimi të agjërimit, më shumë do
të ishte uri dhe etje. Të agjërosh, në
Islam është të heqësh dorë nga
disa gjëra që në jetën e rëndomtë
janë të lejuara dhe jo vetëm kaq,
por ato janë të domosdoshme për
të jetuar. Ushqimi dhe pijet janë
elemente të rëndësisë vendimtare
për të vazhduar jeta fizike e indivi-
dit, ndërsa marrëdhëniet intime
bashkëshortore janë të domosdo-
shme për të vazhduar të jetojë lloji
njerëzor. Pra, prej këtyre gjërave të
domosdoshme duhet të abstenojë
agjëruesi për të fituar kënaqësinë
e All-llahut. 

Mu këtu qëndron porosia e
agjërimit. Abstenimi (për një kohë
të caktuar) nga e lejuara, që
nganjëherë është e domosdosh-
me, duhet të na mësojë që
përgjithmonë të heqim dorë nga e
keqja dhe e ndaluara. Kjo kohë e
Ramazanit është rast që njeriu të
ndryshojë në aspektin pozitiv, të
fitojë vetëbesim në procesin e lar-
gimit nga veset dhe veprat e kë-
qija, të kuptojë edhe praktikisht se
nëse ka mundësi që të durojë pa
ushqim dhe pije dhe gjëra të lejua-
ra për një kohë të caktuar, ai ka
mundësi të qëndrojë pa ato gjëra
të cilat jo vetëm që nuk i ka të do-
mosdoshme, por janë edhe të
dëmshme për të, edhe atë në kohë
të pacaktuar. Agjërimi i jep musli-
manit një vullnet dhe vendosmëri
të këtillë. Ai e bën atë që në
mënyrën më të lehtë dhe efikase t’i
nënshtrohet Krijuesit të qiejve dhe
tokës, All-llahut Fuqiplotë. 

Jeta në Ramazan është aq e
thellë dhe kuptimplotë, saqë çdo
fjalë e folur, çdo zë që dëgjohet,

njeriut i duket si një vjershë që bu-
ron nga zemra e tij; për më tepër,
ndjenjat tona fillojnë e shkrihen si
vargjet më të ëmbla. Ramazani e
bën shpirtin tonë të rihapet porsi
gonxhe, të zgjohen ndjenjat e fje-
tura në thellësi të vetes, na shëtit
në botën e ëndrrave më magjepse
e më të ëmbla. Ai na brumos me
nevojën e takimit dhe me dashuri
të zjarrtë; ai na bën të ndjejmë zh-
villimin e jetës së vërtetë në zemrat
tona.

Era e këndshme e jetës sh-
pirtëdhënëse të Ramazanit është
një çastet që i falë sërish shpirtit
të njeriut aftësi. Ramazani është
muaj i zbulesës, i qëndresës, i sh-
presës. Është muaj i mirësive, i be-
gative i fshehtësive. Ramazani
është muaji i barazisë, i afërsisë, i
pjekurisë, i gjallërisë. Është muaj i
vështirësive, i lehtësive, i befasive.
Ramazani është muaj i vlerave su-
periore, muaj që sjellë fitore, muaj
i Mëshirës Hyjnore, muaji kur ble-
ron pranvera shpirtërore... Rama-
zani është oaza e mëshirës.

Muaji i bekuar i Ramazanit i
ngjan një universiteti i cili punon
vetëm një muaj gjatë vitit dhe sjell
mësime shumë të dobishme. Një
universitet i llojit të cilin njeriu, me
gjithë mjetet materiale dhe shpen-
zimet e mëdha, nuk ka mundësi të
ndërtojë. Fjala e Zotit ka ndikuar
aq thellë në zemrat e muslimanë-
ve, sa që edhe pas kalimit të 14
shekujve nga shpallja e ajetit
kur’anor të agjërimit Pejgamberit
Muhammed [sal-lall-llahu alejhi
ve sel-lem], në muajin e mëshirës
ky universitet rihapet, me ç’rast me
miliona “studentë fillojnë studi-
min” në vende të ndryshme të
botës. 

Agjërimi në pamje të jashtme
është largim nga ngrënia, pija dhe
largim nga disa kënaqësi të kësaj
bote. Por, në të vërtetë, agjërimi
bëhet shkak i lulëzimit dhe
ngritjes shpirtërore te njeriu, është

afrim te Zoti, luftë ndaj epsheve
dhe forcim i vullnetit. Pra, personat
të cilët nuk e kënaqin shpirtin dhe
trupin e tyre me ibadetin e ëmbël,
agjërimin, dhe nuk durojnë pak uri
dhe etje, i ngjajnë gjelbërimeve të
buta dhe të pafuqishme që kulti-
vohen dhe që ndodhen pranë lu-
menjve. Nëse për disa ditë me
radhë këto gjelbërime nuk ujiten
ose shteret uji i lumit, do të thahen. 

Agjërimi e forcon njeriun për-
ballë vështirësive dhe probleme-
ve, dhe me kufizim të përkohshëm
shton aftësinë dhe vullnetin për
rezistencë ndaj ngjarjeve të vështi-
ra. Profeti Muhammed [sal-lall-
llahu alejhi ve sel-lem] thotë:
“Agjërimi është mbrojtje për agjë-
ruesin, çdo njëri prej jush që është
duke agjëruar të mos thotë fjalë
të këqija, të ngrejë zërin nga agre-
siviteti dhe armiqësia, dhe çdo
herë që dikush ta ofendojë atë ose
ta ftojë të përleshet, agjëruesi të
thotë: Unë agjëroj”. 

Gjithashtu, leximi i Kur’anit ka
një ndikim të veçantë në këtë muaj
të begatshëm. Thotë All-llahu i
Lartëmadhëruar në Kur’anin fisnik:
“Muaji i Ramazanit në të cilin zbri-
ti Kur’ani”, kurse në një hadith
thuhet: “Për çdo muaj ka nga një
edukues dhe edukuesi i këtij muaji
është Kur’ani”. Një ndër punët më
të mira në muajin e bekuar të Ra-
mazanit është leximi i Kur’anit fa-
melartë. Në hadithe dhe thënie të
shumta theksohet mbi afrimin me
Kur’anin famëlartë gjatë gjithë
jetës, e në veçanti gjatë këtij muaji
të bekuar. Leximi i Kur’anit në ketë
muaj ka shpërblim shumë herë më
të madh në krahasim me ditët tje-
ra të vitit.

Në ajetet 190 dhe 191 të sures
Ali Imran thuhet:

“Në krijimin e qiejve e të tokës,
në ndryshimin e natës dhe të ditës,
ka argumente të qarta për ata që
kanë arsye dhe intelekt. Për ata që
All-llahun e përmendin me përkuj-
tim kur janë në këmbë, kur janë
ulur, kur janë të shtrirë dhe thel-

lohen në mendime rreth krijimit
të qiejve e të tokës (duke thënë):
Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i
lartësuar qofsh, ruana prej dëni-
mit të zjarrit!” 

Thuhet se Muhammedi [sal-
lall-llahu alejhi ve sel-lem], natën
kur zgjohej për t’iu lutur Zotit,
drejtohej nga qielli dhe pëshpëri-
ste këto ajete. 

Disa nga njerëzit lexojnë disa
herë hatme Kur’anin gjatë muajit
të Ramazanit, gjë kjo që padyshim
është vepër e mirë, mirëpo nuk
duhet të jetë qëllimi vetëm që sa
ma shpejtë të kalohen faqet pa
përfituar asgjë nga ajo që është
duke u lexuar. Kur njeriu të lexojë
ndonjë ajet, ai duhet të ndalet e të
meditojë mbi të, duke i bërë pyetje
vetvetes për domethënien e atij
ajeti dhe t’i jep mundësinë zemrës
për t’u ndikuar e sjelljeve për të
ndryshuar. Transmetohet nga i
Dërguari i All-llahut, Muhammedi
[sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem], se
ka thënë: “Këto zemra forcohen
ashtu siç forcohet hekuri”. U pyet se
çka e zbutë atë, tha: “Leximi i Kur’a-
nit dhe përkujtimi i vdekjes”.

Rëndësi të madhe besimtari
gjatë muajit të Ramazanit duhet t’i
kushtojë namazit. Selman Farisiu
[radijall-llahu anhu] thotë: Një
ditë me të Dërguarin e All-llahut
ishim ulur nën një dru. Pejgambe-
ri [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem]
mori një degë të tharë nga druri, e
shkundi derisa i ranë të gjithë
gjethet. Atëherë më tha mua: “Sel-
man, a nuk pyet se pse veprova kë-
shtu?” I thashë: O i Dërguari i Zotit,
mezi po pres të kuptoj se ç’ishte
qëllimi juaj? Atëherë i Dërguari i
Zotit, Muhammedi [sal-lall-llahu
alejhi ve sel-lem], tha: “Kur musli-
mani të merr abdes, dhe mirë të
merr abdes, dhe të falë 5 kohët e
namazit, mëkatet e tij do të bien
ashtu si ranë gjethet e kësaj dege”.

Pra, kështu është edhe muaji i
Ramazanit, me mëshirën e madhe
që e posedon, nëse njeriu është i
kujdesshëm me namazet e tij, me

përmendjen e All-llahut dhe
ruajtjen e gjuhës që mos të flet
fjalë me të cilat hidhëron Krijuesin,
do te del në fund të këtij muaji, me
dëshirën e All-llahut Fuqiplotë, i
pastër nga mëkatet, ashtu siç u pa-
strua druri nga gjethet pasi që e
shkundi i Dërguari i Zotit.

Muaji i Ramazanit është muaj
i lutjes. Muaj në të cilin besimtari e
pastron zemrën dhe shpirtin nga
papastërtitë dhe me respekt dhe
afrim tek Krijuesi e shkatërron mu-
rin e mendjemadhësisë. Mjafton
që njeriu të ulet në tryezën e mirë-
sive shpirtërore të këtij muaji dhe
të përfitojë nga ajo.

Në muajin e bekuar të Rama-
zanit shtrohet tryeza e mëshirës
Hyjnore dhe Zoti i fton robërit e
vet që të marrin pjesë në këtë mik-
pritje. Rezet e diellit të Ramazanit
shndrisin mbi qiellin e zemrave
tona, prandaj ejani që t’i shfrytë-
zojmë këto rreze të kësaj mëshire.
Sa kënaqësi ka përkujtimi i Zotit
në këto ditë dhe këto net të cilat
nuk mund të gjenden në asnjë
kohë tjetër. Pra, të shpejtojmë që
të pastrojmë zemrën dhe shpirtin
tonë nga mëkatet dhe t’i mbushim
ato me mirësi. 

O Zot, me zemër të mbushur
plot shpresë në mirësinë Tënde
jemi nisur drejt oazës së mëshirës
Tënde, që të përfitojmë nga deti i
pafund i mëshirës Tënde. O Zot,
mos na kthe bosh duart tona që i
kemi zgjatur drejt Teje për nevojë
dhe na jep atë që mendon se na
takon prej Teje. O Ti që ke fuqi ab-
solute dhe dijeni mbi të gjitha
gjërat. O Ti që përpos Teje nuk
mund kush t’i falë mëkatet dhe
përpos Teje askush nuk mund të
largojë të keqen dhe shqetësimin.
O më i Mëshirshmi i mëshiruesve
dhe më i Madhi i Bujarëve, dërgo
mëshirë mbi Muhammedin dhe
familjen e tij dhe na prano agjëri-
min tonë; llogarite atë ndër ve-
prat e mira dhe pranoi përpjekjet
tona për të arritur kënaqësinë dhe
faljen Tënde. 

Ramazani, oazë e mëshirës
Muaji i Ramazanit
është muaj i lutjes.
Muaj në të cilin
besimtari e pastron
zemrën dhe shpirtin
nga papastërtitë dhe
me respekt dhe
afrim tek Krijuesi e
shkatërron murin e
mendjemadhësisë.
Mjafton që njeriu të
ulet në tryezën e
mirësive shpirtërore
të këtij muaji dhe të
përfitojë nga ajo
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Gjenerali i pensionuar ame-
rikan Wesley Clark, i cili kohët e
fundit në një artikull autorial për
“The Washington Post” tha se Bal-
lkani përsëri mund të thellohet në
krizë, dhe për këtë arsye SHBA-ja
dhe BE-ja duhet të reagojnë
urgjentisht, tani thotë se ai nuk
mendon se ka shumë mundësi për
konflikt, por mendon se ka forca
të huaja në rajon që krijojnë stres
dhe atë që dimë nga historia se Bo-
snja dhe Ballkani Perëndimor janë
shumë të brishtë.

Në një intervistë me televizio-

nin N1 me bazë në Sarajevë, Clark
thotë se "fjalët që shprehin zemë-
rim dhe veprimet agresive mund
të çojnë në konflikt në Ballkan më
shpejt se kudo tjetër në botë", tran-
smeton "Zëri.Info".

“Po, duhet të jemi të shqetë-
suar. Ballkani Perëndimor duhet
të sillet sa më shpejt në qytetëri-
min perëndimor dhe qytetërimin
transatlantik. Kanë kaluar 23 vjet
që kemi nënshkruar marrëveshjen

e Dejtonit, na mbetet të bëjmë më
shumë për zhvillimin në Bosnje
dhe Hercegovinë, dhe unë mendoj
se kjo po shkon mjaft vështirë”, tha
Clark, i cili ishte komandant i forca-
ve të NATO-s në Evropë gjatë bom-
bardimeve të Serbisë.

Duke folur për skenën gjeopo-
litike në Ballkan dhe rolin që kanë
Rusia, Turqia dhe Kina në rajon,
me referencë të veçantë në mitin-
gun e fundit zgjedhor që u mbajt

në Sarajevë, nga Presidenti turk
Recep Tayyip Erdogan, Clark thotë:
“Mendoj se kur liderët e huaj
shkojnë në një fushatë në vende
të tjera, si në këtë rast, kjo çon në
ngritje të tensioneve. Turqia dhe
Rusia po luftojnë shumë mes vete
në Ballkan.

Kjo nuk ndodh vetëm në Bo-
snjë dhe Hercegovinë, po ndodh
edhe diku tjetër.

Kjo ndodh në Bullgari, Rumani
dhe gjetkë”. Sa i përket ndikimit të
Kinës, Clark thotë se ajo vjen në
Ballkan me fonde investuese dhe,
siç tha ai, nuk duhet të habitemi
nëse këto fonde investimesh vijnë
"me lidhje politike".

Kur ju sjellni para kineze, ju
merrni një ndikim kinez, thotë
Clark dhe shpjegon se të tre ven-
det, Rusia, Turqia dhe Kina, "luajnë
lojë" që është sipas tij, "loja ballka-
nike".

“Ballkani është në pllakën tek-
tonike të racës njerëzore, është zona
ku qytetërimet historikisht janë për-
ballur dhe janë përleshur përsëri.
Pra, vlerësimi i saktë është se ne
duhet ta përdorim NATO-n për të
siguruar sigurinë ushtarake”, tha gje-
nerali i pensionuar i SHBA-së.

Luftën kundër
evazionit fiskal
do ta zhvillojnë
të huajt
Qeveria shqiptare, me munge-
sa në burime, ka nënshkruar
një marrëveshje me kompa-
ninë Ernst&Young; për të
marrë ndihmë në luftën
kundër evazionit fiskal dhe
krimeve të tjera ekonomike.
Kështu raporton agjencia e
njohur, Reuters.
Kryeministri shqiptar, Edi
Rama deklaroi se është katër-
fishuar sasia e pasurisë së
sekuestruar nga aktivitetet
kriminale, që kur ai mori qeve-
risjen në vitin 2013.
Sipas Reuters, ekonomia e
zezë në Shqipëri përllogaritet
të jetë sa një e treta e prodhi-
mit të përgjithshëm ekono-
mik, pavarësisht një fushate të
qeverisë që gjithkush të lë-
shojë fatura për mallrat e shi-
tur.
Evazioni fiskal mendohet se
është sa 8 përqind e GDP-së
ose 810 milionë euro, sa gja-
shtë herë buxheti për
mbrojtjen.
Agjencia Reuters shkruan se
ekipi i Ernst&Young në Sh-
qipëri drejtohet nga një ame-
rikan që ka punuar për Zyrën
Federale të Hetimeve (FBI)
dhe nga një gjerman, që ka
menaxhuar njësinë e krimit
ekonomik në vendin e tij.
Reuters thekson se Komisioni
Europian ka rekomanduar
hapjen e negociatave me Sh-
qipërinë, por disa shtete kanë
akoma dyshime tek aftësia e
Shqipërisë për të luftuar tra-
fikun e drogës dhe krimin e or-
ganizuar.

Vite më parë kishte filluar një di-
skutim që në reformën zgjedhore
të futeshin edhe ndryshimet për t’ia
mundësuar diasporës përfaqësimin
në institucionin më të lartë
ligjvënës, përmes vendeve të rezer-
vuara enkas për ta, por që kjo ka
mbetur vetëm në letër. Ministria e
Diasporës, por edhe vetë organiza-
tat që merren me të drejtat e ba-
shkatdhetarëve , e shohin të domo-
sdoshëm përfaqësimin e tyre në
Kuvend.

Zëvendësministri i Diasporës,
Arian Daci tha për KosovaPress se
janë duke punuar për strategjinë e
re për periudhën 2019-2024, në të
cilën do të jetë e paraparë që dia-
spora të ketë përfaqësues në legji-

slativin e vendit. Madje, sipas tij, dia-
spora duhet të jetë e përfaqësuar jo
vetëm në Kuvend, por edhe në
asamble komunale.

Edhe drejtoresha e organizatës
“Germin” për Kosovën, Liza Gashi,
organizatë kjo që merret me dia-
sporën thotë se e shohin shumë të
domosdoshme që bashkatdhetarët
të kenë përfaqësim në institucionet
me të larta të Kosovës. Sipas saj, dia-
spora duhet të njihet edhe me Kush-
tetutë, meqë është grupi më i madh
social që jeton jashtë vendit.

Por për mundësinë e përfaqësi-
mit të diasporës në Kuvend e shohin
pak me spekticizëm edeputetët dhe
shoqëria civile. Megjithatë, japin al-
ternativa të tjera, që sipas tyre janë

më të mira.Deputeti i Lidhjes De-
mokratike të Kosovës, Driton Sel-
manaj, ka thënë për KosovaPress, se
ideja për përfaqësim politik të dia-
sporës duhet analizuar shumë dhe
me kujdes, duke ditur se ba-
shkatdhetarët nuk janë të koncen-
truar vetëm në një shtet, por janë
në gjithë botën. Selmanaj thotë se
ka mendim ndryshe në këtë fazë. Si-
pas tij, shteti duhet të ndërrojë qasje
dhe t’u krijojë kushte mërgimtarëve
që të vijnë të investojnë në Kosovë,
që t’ua lehtësojnë udhëtimin për-
mes Kartonit të Gjelbër, por edhe
shumë aspekteve tjera.

Edhe Valmir Ismaili nga Demok-
racia Plus, e sheh të rëndësishme
përfaqësimin e diasporës kosovare

në institucionet e vendit, por, duhet
gjetur një alternativë, sepse përmes
rezervimit të vendeve në Kuvend,
është vështirë i realizueshëm. Ismai-
li ka kritikuar institucionet pasi nuk
kanë bërë shumë që nga përfundimi
i luftës për diasporën. Madje, sipas
tij, vetëm gjatë kohës kur vijnë mër-

gimtarët, institucionet mbushen me
folklor, por që nuk bëhet asgjë për
t’iu krijuar kushte qoftë për investi-
me, qoftë për ardhjen e tyre më të
lehtë në Kosovë, kur dihet se pa-
guajnë shumë të mëdha parash
duke mos pasur Kartonin e Gjelbër,
por edhe çmimi i biletave. /KP/

Mediat kosovare raportuan sot se Kosova
akoma nuk e ka njoftuar zyrtarisht shtetin ma-
lazez për ratifikimin e marrëveshjes së De-
markacionit me këtë shtet.Duke cituar autori-
tetet malazeze, mediat sqaronin se s’i Ministria
e Punëve të Jashtme kishte lënë pasdore këtë
gjë. Mirëpo, i menjëhershëm ka qenë reagimi
i ministrisë që punë kryesore e ka marrëdhë-
nien diplomatike me shtetet e tjera. Ministria
e udhëhequr nga Pacolli tha se sipas ligjit ka
afat 15 ditë nga publikimi në Gazetën Zyrtare,
ndërkohë që bëri të ditur se në këtë Gazetë
është publikuar më 15 maj.

“Ministria e Punëve të Jashtme sqaron opi-
nionin publik se njoftimi zyrtarë ndaj Institu-

cioneve respektive të Republikës së Malit të Zi
në lidhje me përfundimin e të gjitha procedu-
rave të brendshme ligjore të ratifikimit të
Marrëveshjes mbi kufijtë shtetërorë të mes të
dyja vendeve do të bëhet brenda afatit të për-
caktuar Ligjor, respektivisht 15 ditë pas publiki-
mit të kësaj Marrëveshje në Gazetën Zyrtare të

Republikës së Kosovës”, thuhet në njoftimin e
MPJ. “Publikimi i Ligjit mbi ratifikimin e Marrë-
veshjes së lartpërmendur është bërë në Ga-
zetën Zyrtare të Republikës së Kosovës më 15
Maj, 2018”, vazhdon përgjigja e MPJ, duke lënë
të nënkuptohet se ka mbetur vetëm edhe një
ditë për ta kryer këtë procedurë.

Ndërkohë, MPJ është zotuar se do ta për-
fundojë në afatet ligjore procesin e njoftimit
zyrtar të autoriteteve malazeze, duke bërë kë-
shtu që marrëveshja të hyjë në fuqi.

Ndryshe, Marrëveshja për Demarkacionin
me Malin e Zi u votua në Kuvend më 21 mars.
Kjo marrëveshje ishte bërë kriter për procesin
e liberalizimit të vizave. /Kosova Sot

Diaspora kërkon përfaqësim në Kuvendin e Kosovës 

Ende pezull ratifikimi i marrëveshjes së Demarkacionit

Gjenerali Wesley Clark: 
NATO duhet të ndërhyjë në Ballkan

“Ballkani është në pllakën
tektonike të racës
njerëzore, është zona ku
qytetërimet historikisht
janë përballur dhe janë
përleshur përsëri. Pra,
vlerësimi i saktë është se
ne duhet ta përdorim
NATO-n për të siguruar
sigurinë ushtarake”, tha
gjenerali i pensionuar i
SHBA-së.
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Dyshimet se samiti historik
mes presidentit të SHBA-ve Donald
Trump dhe Liderit të Koresë së Ve-
riut Kim Jong Un, mund të anu-
lohet, duket se kanë marrë fund.
Kjo pasi zyrtarë të Koresë së Jugut,
njoftuan këtë të hënë se në taki-
min historik që do të mbahet në
Singapor më 12 qershor, do të
marrë pjesë edhe presidenti i Kore-
së së Jugut, Moon Jae In.

Mediat amerikane shkruajnë se
pjesëmarrja e Moon varet nga ecu-
ria e bisedimeve të Phenianit me
Uashingtonin para samitit.

Të treja palët kanë punuar për
mbajtjen e samitit, pavarësisht le-
trës së publikuar nga shtëpia e
bardhë, për tërheqjen e presidentit

Amerikan nga takimi, gjë e cila
shkaktoi reagimin e Koresë së Ju-
gut. Axhenda mbetet ende e pa-
qartë, por ajo që dihet është se tre
liderët do të fokusohen në uljen e
tensioneve dhe denuklearizimin e
gadishullit.

Presidenti I Koresë së jugut
njoftoi të dielën se Kim Jong-un
rikonfirmoi angazhimin e tij për të
përmbushur denuklearizimin e ga-
dishullit Korean.

Deklarata erdhi pas takimit

surprizë në shtëpinë e paqes me
Kim Jong Un.

Nga ana tjetër, edhe presiden-
ti Trump ka lënë të kuptohet se
përgatitjet për për samitin e 12
qershorit po vijojnë rregullisht.
Një nga zyrtarët më të lartë të
regjimit të Kim Jong-Un plani-
fikohet të udhëtojë në SHBA, pasi
përgatitjet për një takim të mund-
shëm historik Trump – Kim Jong
Un kanë filluar. Agjencia korea-
nojugore e lajmeve Yonhap tha se

gjenerali Kim Yong-Chol do të
mundë të mbërrinte në SHBA të
mërkurën, nëpërmjet Pekinit.

Gjenerali Kim është planifikuar
të fluturojë në Nju Jork të
mërkurën, pasi bisedoi me zyrtarët
kinezë në Pekin, raportoi Yonhap,
duke cituar burime diplomatike. Ai
do të ishte zyrtari më i lartë i Kore-
së së Veriut që do të vizitonte
SHBA-në që nga viti 2000. Në
shkurt, ai u dërgua në ceremoninë
e mbylljes së Olimpiadës Dimëro-
re në Pyeongchang, ku ai u ul pranë
vajzës së Trump, Ivanka Trump. dhe
këshilltarit të tij.

Gjithashtu, të martën, një ekip
nga SHBA-të mund të takojnë zyr-
tarët e Koresë së Veriut në Singa-
por, thanë zyrtarët e SHBA-së. De-
tajet e takimit potencial
SHBA-Kore e Veriut mbeten të pa-
qarta, por diskutimet do të adre-
sonin programin bërthamor të
Phenianit dhe mënyrat për të ulur
tensionet në gadishullin Korean,
shkruan BBC

Komisioni Europian ka propo-
zuar një ndalim total për disa pro-
dukte plastike njëpërdorimëshe
dhe masa për të shkurtuar drastiki-
sht konsumin e disa produkteve të
tjera. Kjo është iniciativa më e fun-
dit nga Bashkimi Europian për të
reduktuar ndotjen nga plastika,
ndotjen e deteve dhe oqeaneve, si
dhe për të reduktuar emetimet e
karbonit.

Ndalimi do të zbatohet për
lugët, pirunjtë, pipëzat, përzierësit e
pijeve, shkopinjtë e tullumbaceve
dhe kunjat e veshëve. Ndërkohë sh-
tetet anëtare do të detyrohen edhe
të ulin përdorimin e kontejnerëve
plastikë të ushqimit dhe gotave

duke ndaluar shpërndarjen e tyre
pa para. Kjo do të thotë se për këto
produkte do të aplikohen taksa ose
do të rriten shumë çmimet.

“Plastika mund të jetë fanta-

stike, por ne duhet ta përdorim atë
me më shumë përgjegjshmëri. Pro-
pozimet e sotme do të ndihmojnë
bizneset dhe konsumatorët të lëvi-
zin drejt alternativave të tjera më

të qëndrueshme”, u shpreh zë-
vendëspresidenti i KE, Jyrki Katai-
nen.

BE u propozon kompanive të
ngrenë sisteme ripërdorimi që ga-
rantojnë riciklimin e plastikës, duke
ngritur skema rimbursimi për qy-
tetarët që depozitojnë produkte
plastike.

Përmes propozimit të KE, sy-
nohet që deri në vitin 2025, shtetet
të jenë në gjendje të grumbullojnë
90% të shisheve plastike për një
përdorim. Direktiva e re synon t’u
kursejë konsumatorëve rreth 6.5
miliardë euro në vit, si dhe të ulë
emetimet me rreth 3.4 milionë ton
dioksid karboni.

Izraeli do të
ndërtojë një
barrierë të re
nën det
Izraeli ka nisur ndërtimin e një
barriere të re nën det, në
zonën e Ashqelon, në veri të
Rripit të Gazës. Gjithçka për të
shmangur infiltrimin e terrori-
stëve të organizatës “Hamas”. I
gjithë ndërtimi do të përfun-
dojë brenda vitit 2018 dhe do
të garantojë mbrojtje për disa
vite. Ndërkohë Bashkimi Euro-
pian, gjatë mbledhjes së Kë-
shillit të Jashtëm, konfirmoi
mbështetjen për gjetjen e
zgjidhjes mes Izraelit dhe Pa-
lestinës, pa pasur humbje të
tjera në njerëz.
Situata mes Izraelit dhe Pale-
stinës u tensionua dhe u sho-
qërua me viktima, gjatë inau-
gurimit të ambasadës së
Shteteve të Bashkuara në Jeru-
zalem.
Të paktën 60 persona kanë
mbetur të vdekur dhe mbi një
mijë të tjerë janë plagosur nga
përplasjet mes ushtrisë izrae-
lite dhe palestinezëve.

Zhduken
në mënyrë
misterioze
princat 
e Arabisë
Saudite
Një numër ende i pacaktuar
princash janë zhdukur gjatë
javëvë të fundit në Arabinë
Saudite duke nxitur debatet
për një luftë të hapur të prin-
cit të kurorës Muhamed bin
Salman ndaj atyre që i cilë-
son kundërshtarë të marrjes
së pushtetit prej tij.
Njëri prej tyre, emri i të cilit
nuk bëhet ende i ditur është
zhdukur që prej 12 majit dhe
OKB ka kërkuar informacion
zyrtar nga Mbretëria e Ara-
bisë Saudite se çfarë është
duke ndodhur me të.
Ndërkohë, media të ndrysh-
me spekuluojnë se edhe vetë
Muhamed bin Salman, prin-
ci që do të marrë kurorën pas
babait të tij është zhdukur
që prej muajit prill. Në
Mbretërinë e Sauditëve ka
një përplasje të fortë për pu-
shtet kohët e fundit sipas
mediave ndërkombëtare, të
cilat portretizojnë Muha-
med bin Salman si personin
që po mbledh të gjitha pu-
shtetet në duart e tij,
ndërkohë që ka ndërmarrë
gjithashtu edhe shumë
reforma për modernizimin e
vendit.

“Rregulli themelor që ne do të
prezantojmë është se gjermani-
shtja do të bëhet çelësi për të hyrë”,
tha Kurz në një konferencë shtypi të
hënën. “Kjo do të thotë se kushdo
që ka aftësi të pamjaftueshme
gjuhësore nuk do të jetë në gjendje
të kërkojë përfitimin minimal të
plotë”, shtoi ai.

Megjithatë, njoftimi i së hënës
vendos Austrinë në konflikt me pje-
sën tjetër të Bashkimit Evropian, se-
pse rregullat e BE-së për lirinë e the-
melimit kërkojnë që të gjithë
qytetarët e shteteve anëtare të traj-
tohen në mënyrë të barabartë. Qe-
veria e koalicionit të Austrisë midis
Partisë Popullore konservatore dhe

Partisë së Lirisë së ekstremit të
djathtë u miratua në dhjetor pasi
zgjedhjet më 15 tetor nuk arritën të
japin rezultat përfundimtar. Fusha-
tat zgjedhore të partive u domi-
nuan nga kriza e migrimit në
Evropë, diçka që Partia e Lirisë anti-
imigracionale ka bërë gjatë fushatë,

përcjell GSh.Në vitin 2015, në kul-
min e krizës së emigrantëve në
Evropë, më shumë se 90,000 njerëz
kërkuan azil në Austri, shifër që
përbën më shumë se 1% të popull-
sisë së vendit. Fillimisht refugjatët u
mirëpritën, por gjendja shpirtërore
në vend ndryshoi shpejt.

BE propozon të ndalohen pjatat dhe pirunjtë plastikë 

Takimi i Singaporit do të
mbahet në 12 qershor

Presidenti i Koresë Jugore
Moon Jae-in i ka thënë
gazetarëve të dielën se
SHBA dhe Koreja Veriore
së shpejti do t’i fillojnë
bisedimet në nivel pune,
duke paralajmëruar
kështu takimin e
sotëm.Trump u lajmërua
në Twitter duke shkruar
se ekipi amerikan është
në Korenë Veriore dhe po
punon në atë që të
mbahet takimi me Kimin 

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

Austria zvogëlon ndihmat sociale për emigrantët
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



16 MARKETING
Koha, e mërkurë, 30 maj 2018 

 
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 – 63/2018 
     për punësimin e  2  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „EN Biblioteka Universitare Sh.Kliment Ohridski Manastir “për vendet e punës në vijim:  

 
1. KULL0102V01002 Këshilltar për punë 
administrative, të përgjithshme dhe juridike, 
Njësia - organizative - administrative dhe 
burimet 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 juridike, administratë publike dhe 
administratë  

-   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, frëngjisht, gjermanisht) 

 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 

- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 

Rroga neto: 20.579,00 denarë 

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

 
2. KULL0102V04008 Bashkëpunëtor i ri për 
burimet njerëzore, Njësia - organizative - 
administrative dhe burimet 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 VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, shkencat juridike, administratë publike dhe 
administratë, shkencat ekonomike  

-   me ose pa përvojë pune  

 
 
 

    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 07:30 - 15:30 

Rroga neto: 20.287,00 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.

 Republika e Maqedonisë 
MINISTRIA E PUNËS 
DHE POLITIKËS SOCIALE  
          Shkup 
 
 Në bazë të nenit 12 të Ligjit për dërgimin e punëtorëve nga Republika e Maqedonisë në vende të tjera për realizimin e 

punëve ndërtimore përmes marrëveshjeve projektuese dhe për kryerje të punëve të tjera sezonale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë nr. 166/12 dhe 30/16), Komisioni për detashman pranë Ministrisë së Punës dhe politikës sociale, publikon 

 THIRRJE TË PËRSËRITUR PUBLIKE 
 
Për grumbullimin e kërkesave nga subjektet e interesuara juridike për pjesëmarrje gjatë dhënies së të drejtës për dërgim të 

punëtorëve (detashman) për realizimin e marrëveshjeve projektuese në RF Gjermanisë për periudhën deri më 30 shtator 2018 edhe 
atë për: 

- 234 punëtorë të ndërtimtarisë  
- 53 punëtorë për montim dhe izolim  
 
-. 
1. Dhënës i së drejtës: 
Komisioni për detashman në  Ministrinë e Punës dhe politikës sociale të Republikës së Maqedonisë me seli në rr. “Dame Gruev“ 

nr. 14, Shkup; 
2. Kërkues: 
Në dhënien e të drejtës të kuotës së caktuar të punëtorëve për realizimin e punëve ndërtimore, montuese dhe izoluese përmes 

marrëveshjeve projektuese, mund të merr pjesë shoqëria tregtare e cila: 
- është e pajisur në mënyrë kadrovike dhe teknike për realizimin të pavarur të marrëveshjeve konkrete projektuese jashtë vendit 

dhe i cili plotëson kushtet e tjera të përcaktuara me këtë ligj; 
- ka të regjistruar veprimtari në fushën e ndërtimtarisë; 
- ka së paku dhjetë të punësuar për kohë të pacaktuar, gjashtë muaj para paraqitjes në thirrjen publike; 
- ka bonitet pozitiv në punë gjatë vitit të kaluar; 
- ka të paguar të gjitha tatimet, kontributet dhe pagesat e tjera publike; 
- kundër së cilës nuk është hapur procedurë falimentimi;  
- kundër së cilës nuk është vendosur procedurë për likuidim 
3. Lënda e dhënies: 
Ndarja e së drejtës së pashfrytëzuar për dërgimin e punëtorëve për punë në RF Gjermanisë, për realizimin e marrëveshjeve 

projektuese sipas personave juridik, në kuadër të ndarjes së të drejtës nga RF Gjermanisë, për periudhën deri më 30 shtator të vitit 
2018. 

Për pjesëmarrje në ndarjen e të drejtës së kuotës së caktuar të punëtorëve, shoqëria tregtare duhet deri në ministrinë e autorizuar 
për punë nga fusha e punës të dorëzojë: 

- kërkesë nga shoqëria tregtare me prezantimin e saj (emri, adresa, selia, personi i autorizuar i shoqërisë tregtare, telefon, faks, e-
mail, numri i punëtorëve për të cilët aplikohet dhe në cilën sferë); 

- dokument për veprimtari të regjistruar nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë ose dokument për gjendjen aktuale të 
subjektit juridik; 

- Formular -1/ -2 për numrin e përgjithshëm të punëtorëve të punësuar në shoqërinë tregtare, me shqyrtim të 
fletëparaqitjeve/fletlargimeve në sigurim të patjetërsueshëm social për shoqërinë, të dhënë nga Agjencia për punësim e Republikës 
së Maqedonisë për numrin e përgjithshëm të të punësuarve në shoqërinë tregtare, prej të cilëve së paku dhjetë punëtorë të ishin në 
marrëdhënie pune për kohë të pacaktuar, së paku gjashtë muaj para paraqitjes së shoqërisë tregtare në thirrjen publike; 

- dokument për bonitet të shoqërisë, të dhënë nga Regjistri qendror; 
- vërtetim nga Drejtoria për të hyra publike për tatimet e paguara, kontribute dhe pagesa të tjera publike; 
- vërtetim nga gjykata kompetente se nuk është hapur procedurë për falimentim; 
- vërtetim nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë se nuk është iniciuar procedurë për likuidim dhe 
- referenca të shoqërisë tregtare në vend dhe jashtë vendit. 
Dokumentet e theksuara nuk duhet të jenë më të vjetra se gjashtë muaj nga dita e dhënies, ndërsa dorëzohen në origjinal ose kopje 

të vërtetuar në noter me zarf të mbyllur. 
4. Afati dhe mënyra e dorëzimit të kërkesës: 
Afati për dorëzimin e kërkesës për pjesëmarrje në shpërndarjen e kuotës së shpërndarë në shpalljen publike nga shoqëritë e 

interesuara tregtare është 15 ditë duke llogaritur nga dita e ardhshme nga dita e publikimit të thirrjes publike. 
Kërkesat të cilat do të arrijnë pas afatit për dorëzim do të llogariten si të vonuara dhe nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
Kërkesat të cilat nuk i përmbajnë të gjitha të dhënat të theksuara në thirrjen publike do të llogariten si të pakompletuara dhe nuk do 

të merren parasysh. 
Kërkesat mund të dorëzohen përmes postës në adresën “Dame Gruev“ nr. 14, Shkup, ose të dorëzohen në arkivin e Ministrisë së 

Punës dhe politikës sociale të Republikës së Maqedonisë më së voni deri në ora 16:30, çdo ditë. 
Telefon për kontakt: 02 3106 659 

      KOMISIONI PËR DETASHMAN  
Në Ministrinë e punës dhe politikës sociale 

Në bazë të nenit 22 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/2005, 
106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 120/2011, 10/2012, 11/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 
113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 dhe 27/2016),  IPKÇF “Goce Dellçev” – Komuna e Ilinden publikon  

SHPALLJE  
Për punësim për kohë të pacaktuar  

  
1  realizues për vendin e punës – Gjellëbërës  
Me arsim të mesëm të mbaruar të hotelerisë – gjellëbërës (shkalla III ose IV) me ose pa përvojë pune  
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë:  

- Dëshmi për arsim të mbaruar përkatës (dëftesa, diploma, certifikata);  
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Certifikatë të mjekut; 
- Vërtetim për njohje të gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik  
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës;  
- Dëshmi se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilin është dënuar për 

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

- Dëshmi për përvojë pune  
 

Afati për parashtrimin e dokumenteve është 5 ditë pune, duke konsideruar nga dita e ardhshme e publikimit të 
shpalljes. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 45 ditëve të punës pas kalimit të afatit për paraqitje. 
Orari i punës është 40 orë në javë çdo ditë pune përveç ditës së shtunë dhe të diel dhe festave shtetërore të 
përcaktuara me ligj.  
Neto pagesa fillestare për gjellëbërës është 13.719 denarë.  
Fletëparaqitja së bashku me dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri në: 
IPKÇF “Goce Dellçev” Komuna e Ilindenit rr. 534 nr. 25 v.q. Marino – Komuna e Ilindenit  

                                                          IPKÇF “Goce Dellçev” 
                                                                                                    Komuna e Ilindenit   

Në bazë të nenit 128 paragrafi 3 nga Ligji për arsim fillor (Gazeta zyrtare e R.M. nr. 103/2008) dhe neni 82 paragrafi 1 nga Statuti i 
SH.F.K. "Dervish Cara" f. Pallçisht i P. Këshilli i shkollës publikon:  
 

SHPALLJE  PUBLIKE 
PËR EMËRIM TË DREJTORIT TË SHKOLLËS 

 
 KUSHTET: 
 Pos kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj, kandidati duhet ti plotësoj edhe këto kushte të veçanta:  
 
 - Të ketë të kryer së paku arsimim të lartë dhe ti plotësojë kushtet për arsimtar ose për bashkëpunëtor profesional në 
shkollën fillore; 
 - Të ketë 5  vjet përvojë pune në procesin edukativo-arsimore dhe 

- Të ketë dhënë provimin për drejtor. 
 
Kandidatët bashkë me kërkesën duhet ti dorëzojnë këto dokumente te nevojshme: 
- biografi të shkruar (CV e shkurt);  
- diplomën për arsimin e lartë të kryer të grupit lëndor ose klasor, pedagog, psikolog; 
- certifikatë për provimin e dhënë për drejtor, por nëse s’ka provim të dhënë për drejtor, obligohet që në afat prej një viti 

nga dita e emërimit ta japë provimin për drejtor 
- vërtetim me më së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në procesin edukativo-arsimor; 
- certifikatë nga libri amzë i të lindurve; 
- certifikatë për nënshtetësi; 
- certifikatë që nuk është i gjykuar dhe nën hetime; 
- certifikatë mjekësore; 
- program për punën 4 vjeçare; 
- të këtë certifikatë adekuate jo më të vjetër se pesë vjet, për njohje të gjuhës angleze TOEFEL IBT – më së paku 30 pikë, 

IELTS – më së paku 30 pikë, BULATS – më së paku 20 pikë, ose KET (Cambridge English) të kryer, dhe të ketë kryer testin 
psikologjik dhe testin për integritet. 
 Konkursi zgjat 8 (tetë) ditë nga dita e shpalljes në revistat ditore.  
 Kërkesa së bashku me dokumentacionin e kompletuar dorëzohet në adresën: SH.F.K. "Dervish Cara" f. Pallçisht i P.  

Dokumentet e pakompletuara si dhe ato të cilat do të arrijnë pas afatit të paraparë në shpallje, nuk do merren në shqyrtim. 



17DOSSIER
Koha, e mërkurë, 30 maj 2018 

Nga Qerim LITA

Si kundërpërgjigje ndaj mohi-
mit të vazhdueshëm të kërkesa-
ve për barazi nacionale, dy partitë
politike shqiptare, vendosën të
bojkotojnë Referendumin për sh-
palljen e pavarësisë, i cili u mbajt
më 8 shtator 1991, pastaj depu-
tetët shqiptar nuk e votuan Kush-
tetutën për shkak se me të shqip-
tarët u shpallën pakicë nacionale,
ndërsa paraprakisht qe bojkotuar
edhe regjistrimi i popullsisë, i cili
u dasht të mbahet në muajin maj
të atij viti.

Ndërkohë, më 27 dhjetor të vi-
tit 1991 me nismën e grupit parla-
mentar shqiptar dhe me përfaqë-
sues, këshilltarë nga kuvendet
komunale të 17 komunave të ba-
nuara me shqiptarë, në Gostivar
në zyrën e Partisë për Prosperitet
Demokratik u themelua Kuvendi
për shpalljen e Autonomisë Poli-
tiko-Territoriale të Maqedonisë
(në vazhdim APTShM-së). Neni 2
i vendimit përcaktonte numrin
dhe përbërjen e delegatëve: "Ku-
vendi përbëhet prej 51 delegatëve
atë e përbëjnë një grup të depu-
tetëve të Parlamentit të Maqedo-
nisë dhe nga tre këshilltarë të Ku-
vendeve komunale të: Shkupit,
Kumanovës, Tetovës, Gostivarit,
Strugës, Dibrës, Kërçovës, Ohrit,
Resnjës, Manastirit, Krushevës,
Makedonski Brodit, Prilepit dhe
të Tito Velesit", ndërsa neni 3 për-
caktonte strukturën udhëheqëse
të Kuvendit si dhe kompetencat e
tij, ku thuhej tekstualisht:

"Kuvendi për realizimin e re-
ferendumit zgjedh: Kryetarin,
Nënkryetarin dhe Sekretarin, sjell

- Statut të përkohshëm,
- Rregullore për punën e Ku-

vendit,
- Emëron Kryetar dhe anëtarë

të Komisionit qendror për realizi-
min e referendumit,

- Emëron trupa ndihmëse për
realizimin e referendumit,

- Bën mbikëqyrjen për mirë-
vajtjen e realizimit të referendu-
mit,

- Kryen punë të tjera që janë
në kompetencë të këtij Kuvendi. 

Gjithashtu, në mbledhje u
vendos që "më datë 11 dhe 12 janar

të vitit 1992 të mbahet Referen-
dum në 17 komuna të Maqedoni-
së të banuara me shqiptarë". Në
deklaratën e dalë nga kjo
mbledhje thuhej: 

"Shpresat se me proceset e
reja demokratike populli shqip-
tar do t’i gëzoj të drejtat e veta
legjitime nuk u realizuan nga pu-
shteti maqedonas. Në zgjedhjet e
para pluraliste demokratike po-
pulli shqiptar përsëri pati presio-
ne, nuk arriti t’i zgjedh deputetët
dhe këshilltarët sipas numrit të
votave; populli shqiptar nuk e pra-
noi regjistrimin e popullsisë se-
pse nuk u plotësuan kushtet e ne-
vojshme; gjithashtu nuk doli në
referendumin e 8 shtatorit jo pse
ishte kundër Maqedonisë dhe so-
vranitetit të saj, por nga se nuk u
realizuan premtimet e udhëhe-
qjes së Maqedonisë për barazi të
plotë të shqiptarëve me maqedo-
nasit; e njëjta gjë ndodhi edhe me
Kushtetutën e Maqedonisë, ku të
gjitha tentimet dhe përpjekjet që
shqiptarët të jenë subjekt i bara-
bartë në Maqedoni, nuk u përfil-
lën nga pushteti maqedonas dhe
kështu edhe me ndarjen e push-
tetit në Maqedoni..Duke u gjetur
në një situatë të tillë, populli sh-
qiptar, me të drejtë e shprehu vul-
lnetin e vet politik të patjetërsue-
shëm për shpalljen e
Referendumit për Autonomi Poli-
tike-Territoriale të Shqiptarëve në
Maqedoni". 

Më datë 30 dhjetor të vitit 1991
u mbajt mbledhja e dytë e Kuven-
dit në të cilën Gjyliaz Fejzullahu u
zgjodh kryetar i Kuvendit, Liman
Kurtishi nënkryetar dhe Naser Zy-
beri sekretar. Në kuadër të Kuven-
dit të APTShM-së, u formuan këto
komisione: 

Komisioni qendror për realizi-
min e referendumit në përbërje:
Neim Selmani, kryetar, Ibish Ka-
driu, zëvendës kryetar, Shehat
Shehu, sekretar, Rasim Dauti, zë-
vendës sekretar, ndërsa për anë-
tarë të komisionit u zgjodhën:
Xhelil Tahiri, Abdullah Ahmeti, Ar-
ben Begu, Kadri Pollozhani, Ser-

met Sulejmani, Halit Hajdari, Qa-
mil Atalko, Latif Karimani, Vebi
Rexhepi, Maliq Dauti, Naser Zibe-
ri, Agim Fazliu, Fergim Demiri, Ne-
vruz Hoxha dhe Faik Rushani;

Komisioni për biseda me krye-
tarin e Republikës, Kiro Gligorov,
në përbërje: Nevzat Halili, Iliaz
Halimi, Mitat Emini, Gjyliaz Fej-
zullau, Liman Kurtishi, Mersel Bi-
lalli si dhe tre deputet të cilët do t’i
përcaktoj grupi parlamentar;

Komisioni për hartimin e tek-
stit për ndryshimin e Kushtetutës,
në përbërje: Abdyraman Haliti,
Zudi Emini, Naser Ziberi, Mitat
Emini, Neim Selmani, Muhamed
Halili, Ismet Ramadani, Mersel Bi-
lalli dhe Olloman Sulejmani;

Komisioni për përcaktimin e
shtrirjes së Autonomisë: Shukri
Rahimi, Masar Kodra, Hamit Aliu,
Asllan Selmani dhe Vebi Xhemai-
li;

Komisioni për shpalljen e
zgjedhjeve: Gjyliaz Fejzullau, Na-
ser Ziberi, Liman Kurtishi, Ibish
Kadriu, Sermet Sulejmani, Ferit
Sadiku, Xhelil Tahiri dhe Reshat
Nexhipi;

Komisioni për e aktet e Auto-
nomisë: Neim Selmani, Shehat
Shehu, Avdi Murtezani, Musli Ha-
limi, Arif Xheladini dhe Agim Faz-
liu; 

Komisioni qendror për Infor-
mim: Ferit Fejzuallu, Nazif Selimi,
Abdylnaser Sinani, Sejdali Saliu,
Hidajet Elmazi, Qamil Atalko dhe
Gajur Ramadani; dhe,

Komisioni për çështje stra-
tegjike: Mit’hat Emini, sekretar i
përgjithshëm i PPD-së, kryetar,
ndërsa anëtarë tjerë ishin: kolo-
nel Naxhi Ahmeti, Ismet Shabani
– Shkupi, Shinasi Rexhepi, Abdyl-
vehap Ismaili, Dr. Ilir Luma, Resmi
Ejupi, Selam Elmazi, Samet Hysei-
ni, Sejdali Saliu, Sejdin Abazi, Zudi
Bilalli, Eugen Cami, Petrit Fetahu,
Arif Seferi, Naim Ibrahimi, Hysen
Haskaj, Ismet Berisha, Muhamet
Demiri dhe Fatmir Stavileci.

Po në këtë mbledhje u vendos
që referendumi të mbahet më
datë 11 dhe 12 janar të vitit 1992,

në vendbanimet që do t’i përcak-
toj Kuvendi me vendim të po-
saçëm. Ndërkohë, Komisioni qen-
dror për realizimin e
Referendumit, në mbledhjen e
mbajtur më 3 janar, solli vendi-
min për mbajtjen e Referendu-
mit, përmbajtja e të cilit ishte me
sa vijon:

"Neni 1
Për realizimin e referendumit

për Autonomi Politike Territoriale
të Shqiptarëve në Maqedoni, qyte-
tarët do të deklarohen në pyetjen:
‘A jeni për Autonomi Politike Terri-
toriale të Shqiptarëve në Maqedo-
ni’.

Qytetarët do të deklarohen në
mënyrë që në pyetjen e parash-
truar nga alineja 1 e këtij neni me
rrethimin e fjalës ‘PËR’ ose
‘KUNDËR’.

Neni 2
Ky vendim hy në fuqi në ditën

e aprovimit".
Ndërkohë, kryetari i Kuvendit

të APTShM-së, Gjyliaz Fejzuallau,
me shkresën Nr. 03-14/91 të datës
6 janar 1991, njoftonte kryetarin e
republikës, Kiro Gligorovin për
datën e mbajtjes së Referendumit,
dhe njëherit kërkon, t’i ndërmerr
të gjitha masat për zhvillimin nor-
mal të Referendumit:

"Ju njoftojmë se Kuvendi për
Autonomi Politik-Territoriale të
Shqiptarëve në Maqedoni, në
mbledhjen e mbajtur më 27 dhje-
tor 1991 duke u nisur nga Deklara-
ta e BE-së në Bukuresht më 17
dhjetor 1991, Projekt-dokumentin
e Konferencës të paqes për Jugosl-
lavi dhe Deklaratën e Kuvendit të
Maqedonisë, në lidhje me plotësi-
min e kushteve për pranimin
ndërkombëtar të Maqedonisë, sol-
li Vendim për shpalljen e Referen-
dumit për Autonomi Politik-Terri-
toriale të Shqiptarëve në
Maqedoni, i cili referendum do të
mbahet më datë 11 dhe 12 janar të
vitit 1992 dhe qytetarët shqiptarë
e të tjerë do të deklarohen për
pyetjen "A jeni për Autonomi Poli-
tik-Territoriale të Shqiptarëve në
Maqedoni". Prandaj Ju lusim të

ndërmerrni masa përkatëse për
krijimin e kushteve për zhvillimin
normal të referendumit".

Menjëherë pas kësaj shkrese,
filloi një fushatë e egër shtetërore
kundër Referendumit shqiptar, të
cilës fillimisht i paraprinë mjetet e
informimit në gjuhën maqedona-
se: RTV i Maqedonisë, shtypi, ra-
diostacionet lokale e tjerë, që më
pas të përfshihet edhe vetë qeve-
ria, në krye me kryetarin e atëher-
shëm Nikolla Klusev, si dhe të
gjitha partitë politike maqedona-
se, duke i akuzuar shqiptarët në
përgjithësi, e udhëheqjen e PPD-
së e të PDP-së në veçanti, se me
shpalljen e Referendumit, ata dë-
shirojnë "ta cenojnë integritetin
territorial të Maqedonisë", se me
këtë "mund të vij deri te gjak-
derdhja" etj. Në anën tjetër, policia
maqedonase, më 7 janar 1991 ba-
stisi Shtëpinë Botuese ku qe para-
parë të shtypet materiali i Refe-
rendumit, duke iu kërcënuar
pronarit të shtëpisë "se do të pësoj
shumë keq" nëse vazhdon me
shtypjen e atij materiali. Në prag
të mbajtjes së referendumit, me
urdhër të Ministrisë për Punë të
Brendshme, policia bastisi shtë-
pitë e disa aktivistëve për organizi-
min e Referendumit, një pjesë e
të cilëve edhe u privuan nga liria.

Mirëpo, as fushata antishqip-
tare e as represioni policor ndaj
aktivistëve të dalluar të çështjes
shqiptare, nuk qenë në gjendje ta
pengonin vullnetin e popullit sh-
qiptar. Kjo u pa që në mëngjesin e
ditës së parë të referendumit (11
janar), ku mijëra shqiptarë dolën
në vendvotimet e tyre, për të vo-
tuar "PRO" Autonomisë Shqiptare.
Komisioni qendror për organizi-
min e Referendumit, i raportonte
Kuvendit të APTShM-së, se në
ditën e parë të votimit, në ora
11,30, "filloi aksioni policor, duke
marrë kutitë dhe materialet vo-
tuese", për çka, votimi u ndërpre
për një kohë të shkurtë. Në vazh-
dim të raportit, thuhej se në tërë
Maqedoninë, ishin hapur 500
vendvotime, ndërsa në 260 prej
tyre kishte intervenuar policia. 

Në vendvotimet ku nuk pati
intervenime nga ana e policisë
"rrjedha e votimit është zhvilluar
pa asnjë ndërprerje", ndërsa në
vendvotimet ku policia kishte
konfiskuar tërë materialin
zgjedhor, "komisionet sërish janë
angazhuar dhe e kanë vazhduar
punën në gjysmëilegaliteti me të
vetmin qëllim që t’u mundësojnë
qytetarëve të deklarohen". 

(vijon në numrin e ardhshëm)

AUTONOMIA POLITIK-TERRITORIALE E SHQIPTARËVE NË MAQEDONI (2)

Themelimi i Kuvendit të Autonomisë
dhe organizimi i Referendumit 

Policia maqedonase, më 7 janar 1991 bastisi Shtëpinë Botuese ku qe
paraparë të shtypet materiali i Referendumit, duke iu kërcënuar pronarit
të shtëpisë "se do të pësoj shumë keq" nëse vazhdon me shtypjen e atij
materiali. Në prag të mbajtjes së referendumit, me urdhër të Ministrisë
për Punë të Brendshme, policia bastisi shtëpitë e disa aktivistëve për
organizimin e Referendumit, një pjesë e të cilëve edhe u privuan nga liria
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Në librin me titull “Caractères
physiologiques des Races humai-
nes considérés dans leurs rapports
avec l'histoire, lettre a M. Amédée
Thierry”, të etnologut William Fre-
deric Edwards (1777-1842), botuar
në Paris në vitin 1829, gjejmë një
përshkrim të veçantë të autorit në
lidhje me origjinën pellazge të sh-
qiptarëve, të cilin, Aurenc Bebja,
nëpërmjet Blogut “Dars (Klos), Mat
– Albania”, e ka sjellë për publikun
shqiptar :

“…Nga dy tipet (pellazgë dhe
helenë) që kemi folur, është e si-
gurt se i pari është i pastër; ndërsa
për të dytin, jo. Ky mund të jetë re-
zultat i një përzierjeje të të parit
me një tjetër, i panjohur për ne, se-
pse nuk më duket mjaft elegant
(uniform) apo origjinal. Duhet të
kërkohet në të gjithë Greqinë duke
i dhënë këtij emri kuptim më të
gjerë.

Një popull gjendet aty (në Gre-
qi) që nuk është studiuar mjaftue-
shëm. Ai flet gjuhën e tij; ne nuk e

dimë prej nga erdhi, as kur u ven-
dos aty; të paktën unë nuk kam
qenë në gjendje të mësoj asgjë
nga ata që ishin më të arsimuar.

Në disa aspekte, shqiptarët

janë në Greqi ashtu siç janë baskët
në të dyja anët e Pirenejeve, bre-
tonët në Francë, galët (uellsianët)
në Angli, dhe ata që flasin gjuhën
� erse � në Skoci dhe Irlandë, një
‘mbetje’ banorësh të lashtë.

Pse të mos i konsiderojmë si të
tillë, nëse është e vërtetë që nuk
gjejmë asnjë gjurmë të origjinës
së tyre të huaj qoftë në traditat e
tyre, në histori, apo në krahasimin
e gjuhëve ?

Pse të mos jenë pasardhësit e
Pellazgëve ? Kam parë shqiptarë
në Venedik, madje edhe i kam pik-
turuar (vizatuar) ; por unë nuk do
të përpiqem të vë në dukje idetë
që më kanë sugjeruar, se unë nuk e
di nëse kam parë tipin karakteri-
stik të këtij populli, dhe nëse infor-
macionet e origjinës së tyre që unë
sapo kam sjellë janë të vërteta apo
iluzione.

Le të shpresojmë që shkencë-
tarët e dërguar në të dy vendet, që
kanë qenë vatrat e para të rilindjes
në Evropë, do të ndërrmarin ni-
sma të reja ekspeditash shkencore,
të cilat do të rivalizojnë me ato të
lundruesve, në lidhje me përcakti-
min e saktë të llojeve të racave
njerëzore…”/Blogu © Dars (Klos),
Mat – Albania

Libri “The Intelligent Investor”
(Investitori Inteligjent), i shkruar
nga amerikano-hebreu Benjamin
Graham, i publikuar në vitin 1949,
konsiderohet si një librat nga më
të lexuar nga investitorët, një pje-
së e madhe të të cilëve sot janë mi-
liarderë, përfshirë Warren Buffet,
njeriu i tretë më i pasur në botë,
me 87,5 miliardë dollarë, pronarin

e Berkshire Hathaway, dikur një
nxënës i Graham.

Buffet e konsideron Graham,
si njeriun e dytë që ka influencuar
më shumë në jetën e tij, pas ba-
bait të tij.

“The Intelligent Investor” konsi-
derohet si bibla e “bursës”.

Benjamin Graham (1894-1976)
ishte një investitor, ekonomist dhe
profesor, është parë gjerësisht si
“babai i vlerës së investimit”.

Benjamin Graham, lindi në
Londër si Benjamin Grossbaum, në
një familje hebrenjsh. Kur ishte një
vjeç, familja e tij u vendos në Nju
Jork. Pas vdekjes së babait të tij, ai
provoi varfërinë. Benjamin
Graham u diplomua në Universite-

tin Kolumbia. Hodhi poshtë një
ofertë për të dhënë mësim në ma-
tematikë dhe filozofi, duke
zgjedhur të punojë në Wall Street,
duke themeluar kompaninë
“Graham-Newman Partnership”.

Ai kishte shkruar më parë, një
libër tjetër, “Security Analysis”
(1934), por “The Inteligent Investi-
tor”, mbahet si kryevepra e tij,
madje është ribotuar disa herë.

Filozofia e Benjamin Graham
në lidhje me investimet, ka të bëjë
me psikologjinë e investitorit, ana-
lizat thelbësore, shumëllojshmë-
rinë e bizneseve, blerjen në kufijtë
e sigurisë, mendimet e kundërta
rreth një projekti biznesi, borxhet
minimale, etj.

Ai shpiku personazhin e “Mr.
Market”, me të cilën lexuesit e librit
të tij, duhej të imagjinonin sikur
hynin në marrëdhënie biznesi, i cili
herë blen dhe herë shet aksione të
kompanive. Mr. Market vendoset
në disa situata, herë të sukseshme
dhe herë të dështuara, herë me
logjikë të fortë dhe herë emocio-
nal, si shembuj logjikë për lexuesit.

Libri i tij në menaxhimin dhe
investimin hapi rrugën e një vale
moderne në investimet e vlerave
monetare brenda fondeve të për-
bashkëta, krijimet e fondeve “hed-
ge”, diversifikimin e kompanive
holding. “Investitori dhe këshillat e
tij” është një nga shumë kapitujt
interesantë të librit.

Tirana mirëpret
teatro nga
vende të
ndryshme 
të botës
Tirana po kthehet në një
qendër të kulturës jo vetëm në
rajon, por edhe më gjerë.  Për
6 ditë me radhë, kryeqyteti
mirëpret “INTERNATIONAL
PUPPET THEATRE FESTIVAL
ALBANIA”  që po sjellë plot fre-
ski, origjinalitet, larmishmëri
dhe lojë nga teatro të ndrysh-
me të botës.
Teatro dhe Kompani Teatrore
nga Kina, Turqia, Spanja, Ru-
mania dhe Shqipëria do të
performojnë çdo ditë në Tea-
trin Metropol dhe sheshin
Skënderbej për të prezantuar
forma të ndryshme përdorimi
dhe komunikimi nëpërmjet
kukullave, shkëmbim ekspe-
riencash, traditash dhe kultu-
rash të vendeve të ndryshme.
Shfaqjet fantastike pritet që të
angazhojnë pjesëmarrjen dhe
imagjinatën e çdo grupmoshe,
ndërkohë që hyrja është falas.
Prej tre vitesh, Bashkia e Ti-
ranës i ka kushtuar një vë-
mendje të shtuar financimit
dhe mbështetjes së projekteve
të ndryshme të cilat synojnë të
pasurojnë jetën kulturore dhe
artistike në kryeqytet. Shfaqjet
në Teatrin Metropol, shfaqjet
e kukullave nëpër lagje, festi-
valet dhe koncertet, kanë qenë
një pjesë e aktiviteteve që qy-
tetarët e Tiranës kanë pasur
mundësi të ndjekin, ndërkohë
që nuk mungojnë dhe aktivi-
tetet e tjera në natyrë./ ATSH

Prishtinë, 29 tetor 2018 (MIA) -  Në
ambientet e Fakultetit të Arteve të
Universitetit të Prishtinës, më 25
maj 2018 u bë hapja e aktivitetit
tradicional kulturor "Ura me tri
harqe". Traditë kjo, tashmë e kon-
soliduar prej vitesh, që përmbush
misionin e saj përmes përvojave
artistike studentore dhe njëkohë-
sisht lidhë të tri universitetet pu-
blike shqiptare. Komunikimi për-
mes gjuhës së artit edhe këtë vit i
bëri bashkë studentët dhe peda-
gogët e Fakultetit të Arteve të Uni-
versitetit të Prishtinës, Universite-
tit të Tiranës dhe Universitetit të
Tetovës, njoftuan nga Zyra për

informim e Universitetit të Tetovës.
Me rastin e këtij manifestimi

para një audience me artdashës,
fjalë përshëndetëse mbajti Rekto-
ri i Universitetit të Prishtinës, Prof.
Dr. Marjan Dema. Ai tha se ky eve-
niment shumë i rëndësishëm mes
universiteteve ofron mundësinë e
zhvillimit dhe promovimit të ta-
lenteve të reja përmes këtyre
projekteve të përbashkëta ndëru-
niversitare. Ndërsa Dekani i Fakul-
tetit të Arteve i Universitetit të Pri-
shtinës, profesor Agim Selimi,
theksoi se në këtë ngjarje që po
zhvillohet në Prishtinë dhe në të
gjitha prurjet artistike vërehet një

evoluim dhe rritje në cilësi.
Në emër të Universitetit të Te-

tovës dhe Rektorit, prof. dr. Vullnet
Ameti, të pranishmit i përshënde-
ti Dekani i Fakultetit të Arteve të
Universitetit të Tetovës, profesor
Miftar Memeti. Sipas tij, kjo
ngjarje paraqet një mundësi unike
për të ndarë përvojën dhe promo-
vuar vlerat më të mira studentore
duke krijuar mundësinë e kultivi-
mit cilësor të arritjeve të tyre gjatë
studimeve.

Profesoresha e Fakultetit të Ar-
teve të Universitetit të Tetovës, Dr.
Jëlldëz Asani tha se projekti "Ura
me tri harqe" vazhdon me rotacion

dekadën e tij dytë të ndërveprimit
praktik, duke shtuar se pedagogët
dhe studentët e Fakultetit të Arte-
ve të Universitetit të Tetovës i janë
mirënjohës Rektorit Ameti, i cili
bën përpjekje për të plotësuar çdo
nevojë për brezin e ri, si investim
më i rëndësishëm për të ardhmen.

"Ura me tri harqe" ka ndikim
shumëdimensional në bashkëpu-
nimin dhe këmbimin e njohurive
që lidhen me fushat e artit figura-
tiv, muzikor dhe skenik njëkohësi-
sht ka për qëllim të inkurajojë dia-
log me universitetet, pedagogët,
studentët dhe publikun e gjerë.

"Ura me tri harqe", aktivitet i integrimeve kulturore

“Investitori inteligjent” konsiderohet libri më i lexuar
nga miliarderët

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Origjina pellazge e shqiptarëve
sipas etnologut francez
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Bujar KURTAJ

Shkup, 29 maj - Skuadra e Gostiva-
rit edhe sezonin tjetër do të jetë
pjesë e Ligës së dytë - Perëndim.
Të përzgjedhurit e trajnerit Men-
sur Jakupi edhe pse ishin kundër-
shtar më i mirë, fati ua ktheu sh-
pinën pas ekzekutimit të
penalltive (5-4), ku më të sukses-
shëm dolën futbollistët e Borecit.
Ndryshe, ndeshja gjatë 90-të mi-
nutave përfundoi baras 0-0. Kësh-
tu, gostivarasit humbën mundë-
sinë që të luajnë në balotazhin e
dytë dhe nëpërmjet Pobedës, të
kërkojnë plasmanin në Ligën e
parë. Pas kësaj kanë mbetur të
zhgënjyer futbollistët, stafi teknik
dhe tifozët, derisa këta të fundit
megjithëse eliminimit, me duar-
trokitje kanë përshëndetur futbol-
listët pas ndeshjes. Ndërkohë, për
gazetën KOHA, një ditë pas
humbjes, ka folur trajneri Mensur
Jakupi. "Ashtu siç kemi pritur edhe

doli të jetë ndeshje e rëndë. Reali-
sht kemi qenë më të mirë, por eki-
pit i mungoi guximi, ndërsa në
fund vendosën penalltitë, ku ne
nuk patëm fat dhe në fund dësh-
tuam për të kaluar sfidën e parë",
shprehet trajneri i skuadrës së Go-
stivarit. Jakupi pranon se sezoni ka
qenë shumë i vështirë ku ekipi
është ballafaquar me shumë pro-
bleme të ndryshme, ndërsa nuk ka
mundur të mos i anashkalon edhe
referët. "Ky sezon ka qenë shumë i
vështirë për ne për arsye se jemi
ballafaquar me probleme finan-
ciare në fund të sezonit pranveror,
ndërsa si rezultat i kësaj nga klubi
u larguan shumë futbollist. Mirë-
po, për fat të mirë arritëm të konso-
lidohemi dhe me disa përforcime
dhe atyre që i kishim, të bëjmë një
ekip, i cili do të synonte pozitën e
parë. Një ndër faktorët që na pen-
goi në këtë synim ka qenë referimi
skandaloz i cili na ka ndjekur në
kampionat, megjithatë ne në fund

arritëm të kapim balotazhin", shtoi
më tej Jakupi. Pas humbjes nga
Boreci, futbollistët janë lëshuar në
pushim, ndërsa gjatë ditëve në
vazhdim pritet të realizohet një
takim mes trajnerit Jakupi dhe
kryesisë së klubit për të diskutuar
të ardhmen e tij. "Lojtarët janë lë-
shuar në pushim të merituar pas
një sezoni të gjatë dhe të vështirë
që e kishin. Derisa në ditët në
vazhdim do të shoh se a do të
vazhdoj apo jo të jem trajner i KF
Gostivari. Kjo varet nga udhëhe-
qësit e klubit, ku më duhet të pra-
noj se edhe tek unë por edhe tek
ata, ekziston dëshira që ky ba-
shkëpunim të vazhdohet. Pastaj,
nëse unë mbetem trajner i KF Go-
stivari, në ekip do të mbeten edhe
shumica e futbollistëve pasi jam i
kënaqur me paraqitjen e tyre.
Mendoj se me dy apo tre përforci-
me eventuale, do të jemi edhe më
të fortë", përfundoi Mensur Jakupi,
trajneri i KF Gostivari.

30 milionë euro nga Liverpuli
për Thomas Strakoshën, është
ky lajmi i bujshëm që vjen nga
Anglia. Pas gafave të turpshme
që bëri Loris Karius gjatë fina-
les së "Champions League" por
edhe pasigurisë së shfaqur nga
Simon Mignolet përgjatë
gjithë sezonit, kanë bërë që Li-
verpuli të hyjë në merkato për
të gjetur një portier të denjë
për të mbrojtur portën e "The
Reds". Klopp kërkon një portier
të ri në moshë, por që përcjell
siguri dhe që ka instinkt të ja-
shtëzakonshme mes shtyllave,
karakteristika këto që i plotë-
son Thomas Strakosha. Portieri
shqiptar i Lacios është i prefe-
ruari i trajnerit gjerman aq sa
mediat në Itali shkruajnë se në
drejtim të Lacios ka mbërritur
tashmë një ofertë prej 30 mi-
lionë eurosh nga Liverpuli për
talentin e përfaqësues kuqezi.
Drejtori sportiv i bardhekaltër-
ve Igli Tare dhe presidenti
Klaudio Lottito po e marrin se-
riozisht në konsideratë ofertën
e të kuqve dhe mund të ulen
në bisedime pasi 30 milionë
euro është një shifër e konside-
rueshme për një portier për të
cilin Lacio ka shpenzuar vetëm
75 mijë euro për ta blerë nga
grekët e Panionios përpara 6
vitesh kur Strakosha ishte
vetëm 17-vjeç. Ajo që e bën
akoma edhe më të besueshme
këtë lëvizje është fakti se Igli
Tare ka nisur nga puna për të
gjetur pasuesin e 23-vjeçarit,
pasi ka kontaktuar veteranin
spanjoll Iker Kasilas. Strakosha
është gati të bëjë hapin e
madh në karrierë, pasi nëse
transferohet te Liverpuli jo
vetëm që do të jetë portieri ti-
tullar i një prej klubeve më të
titulluar në Angli por gjithash-
tu do të bëjë realitet ëndrrën e
tij për të luajtur në "Cham-
pions League" me një skuadër
të madhe të futbollit evropian.

Strakosha
drejt Anglisë 

Unai Emery nuk është duke llo-
garitur në shërbimet e mbrojtësit
shqiptar, Shkodran Mustafit. Me-
diat britanike raportojnë se traj-
neri spanjoll ka hartuar një listë
me lojtarët që do t’i largoj dhe me-
sin e tyre është edhe Mustafi. Ky i
fundit mund të ndryshoj edhe

ligën pasi që thuhet se do të tran-
sferohet te Juventusi. Sipas tri-
balfootball, shqiptari mund të
shkëmbehet me Benedikt Hove-
desin, i cili së fundi ka qenë i hua-
zuar te Shalke 04. Mustafi 26-
vjeçar ka qenë ndër lojtarët më të
kritikuar për dështimin e Arsenalit

këtë sezon. Ai mbetet jashtë
kombëtares gjermane për botëro-
rin Rusia 2018 shkaku i paraqitjeve
të dobëta me klubin anglez. Thek-
sojmë se "Gunners" kanë paguar
Valencian 41 milionë euro në vitin
2016 gjersa ka kontratë të vlefsh-
me deri në verën e vitit 2021.

Mustafi mund të transferohet te Juventusi
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

JAKUPI FLET PAS HUMBJES SË GOSTIVARIT NGA BORECI

Fati na e ktheu shpinën

"Ashtu siç kemi pritur
edhe doli të jetë
ndeshje e rëndë.
Realisht kemi qenë më
të mirë, por ekipit i
mungoi guximi, ndërsa
në fund vendosën
penalltitë, ku ne nuk
patëm fat dhe në fund
dështuam për të kaluar
sfidën e parë", shprehet
trajneri i skuadrës së
Gostivarit

Në ditët në vazhdim do të
shoh se a do të vazhdoj apo
jo të jem trajner i KF
Gostivari. Kjo varet nga
udhëheqësit e klubit, ku
më duhet të pranoj se
edhe tek unë por edhe tek
ata, ekziston dëshira që ky
bashkëpunim të
vazhdohet. Pastaj, nëse
unë mbetem trajner i KF
Gostivari, në ekip do të
mbeten edhe shumica e
futbollistëve pasi jam i
kënaqur me paraqitjen e
tyre. Mendoj se me dy apo
tre përforcime eventuale,
do të jemi edhe më të fortë

Koha

Shpresave të Shqipërisë do t’u
bashkohet këto ditë edhe një lojtar
tjetër. Bëhet fjalë për qendërsul-
muesin e skuadrës tetovare Shkën-
dija, Shefit Shefiti, i cili raportohet të
ketë marrë një ftesë për dy ndeshjet
e radhës miqësore, që kombëtarja
U-21 do të luajë ndaj Bjellorusisë më
5 dhe 8 qershor. Lajmin e ka pu-
blikuar vetë klubi kampion i Maqe-
donisë, në faqen zyrtare, ku sh-

prehet: Shefit Shefiti grumbullohet
nga Shqipëria U-21 për dy ndeshjet
e radhës kontrolluese. Në adresë të
Shkëndijës ka arritur ftesë zyrtare,
në të cilën thuhet se seleksionuesi i
Shpresave kuqezi, Alban Bushi, llo-
garit shërbimet e sulmuesit të ri të
Shkëndijës për miqësoret e qersho-
rit. Ndryshe, Shqipëria U-21 përbal-
let me Bjellorusinë më 5 dhe 8 qer-
shor, ndërsa të dyja takimet

miqësore do të luhen në “Elbasan
Arena”. Kjo ftesë, përveçse për fut-
bollistin, është mirënjohje edhe për
Shkëndijën, që krahas ekipit të parë,
vëmendje të madhe i kushton edhe
akademisë me kategoritë e reja”, –
thuhet në njoftimin e klubit.

Sulmuesi i talentuar ka luajtur
në 19 takime këtë sezon me skua-
drën e Shkëndijës në kampionatin
maqedonas të futbollit. Ai ka shë-

nuar 4 gola gjithsej, ndërkohë që ka
dhënë dhe 2 asistime për gol. Ai ka
dalë nga ekipet zinxhir të Shkëndijë
së Tetovës dhe premton shumë me
potencialin që ka. Tashmë që Koso-
va ka përfaqësuesen e vet, Shqipëria
po shton vëmendjen gjithnjë e më
shumë te futbollistët shqiptarë të
lindur në Maqedoni dhe që aktivi-
zohen për skuadrat shqiptare në sh-
tetin fqinj, apo dhe klube të huaja.

Bushi fton sulmuesin e Shkëndijës së Tetovës

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

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

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

S h p a l l j e
Shitet shtëpia në Gazi Babë me sipërfaqe prej 100m2, posedon 4 dhoma,

bodrum dhe oborr, e rinovuar në gjendje shumë të mirë, çmimi 52.000 euro
me mundësi për marrëveshje kontakt tel. 078-353-988

Në bazë të nenit 76-zh paragrafi 1, 2 dhe 3 alineja 2 pika 2 dhe 3, nenit 77-g, nenit 77-d, nenit 77-gj paragrafi 1 dhe 2 e Ligjit 
për kulturë (Gazeta Zyrtare e RM nr. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 
154/15, 39/16, 11/18 dhe 11/18), nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/14, 
199/14, 27/16 dhe 35/18), nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/05, 106/08, 161/08, 
114/09, 130/09, 149/09, 50/10, 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), Rregulloren për elementet e domosdoshme të shpalljes publike për plotësim të vendet të punës në 
sektorin publik përmes punësimit dhe të Fletëparaqitjes për punësim, si dhe formës, përmbajtjes dhe mënyrës së mbajtjes së 
regjistrit të personave që kanë dhënë të dhëna jo të sakta gjatë punësimit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 34/15), 
pëlqimit nga Ministria e financave nr. 18-4644/2 të datës 11.05.2018, INBU “Sv. Kliment Ohridski” – Manastir, publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE NR. 01/2018 

Për punësim për kohë të pacaktuar të punës 3 (tre) persona të personelit ndihmës-teknik  
 
Institucioni nacional – Biblioteka universitare “Sv. Kliment Ohridski” – Manastir publikon shpallje publike për punësim të 3 
(tre) personave në pozitat në vijim: 
 

I. 3 (tre) persona personeli ndihmës-teknik  
1. KUL 04 01 B02 002, Portier.....................................(1) një realizues  

      2. KUL 04 01 B03 001, Mirëmbajtës të higjienës... .....(2) dy realizues  
 
Kandidatët duhet të përmbushin në vijim: 
Kushtet e përgjithshme: 

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

ose detyrës. 
Kushtet e posaçme për vendin e punës nën numrin rendor I. pika 1: 

- PMP – 4 vjet, PMP – 3 vjet (elektroteknik, teknik i bujqësisë, teknik i hotelerisë-turistik)  
- Me dhe pa përvojë pune  

Kushtet e posaçme për vendin e punës nën numrin rendor I. pika 2: 
- PMP/Arsim fillor  
- Pa përvojë pune  

Orari i kohës së punës për numrin rendor I. pika 1: 
- Ditët e punës    e hënë – e premte  
- Orë të punës në javë    40 
- Orari i punës – ndërrimi i parë  prej 7,00 deri më 15,00 
- Orari i punës – ndërrimi i dytë  prej 14,00 deri më 22,00  

Orari i kohës së punës për numrin rendor I. pika 2: 
- Ditët e punës    e hënë – e premte 
- Orë të punës në javë    40 
- Orari i punës – ndërrimi i parë  prej 7,00 deri më 15,00  
- Orari i punës – ndërrimi i dytë  prej 12,00 deri më 20,00 

Neto shuma në të holla  
- Për numrin rendor I pika 1   12.735,00 denarë  
- Për numrin rendor I pika 2   12.000,00 denarë 

 
VËREJTJE: Punësimet e parapara për numrin rendor I pika 1 dhe 2 në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2018 
janë për: Maqedonas(e). 
 
Kandidatët për punësim paraqiten në shpalljen publike përmes plotësimit të fletëparaqitjes dhe parashtrimit të dëshmive për 
përmbushje të kushteve për vendin e punës. Fletëparaqitjen për punësim kandidatët mund ta marrin në INBU “Sv. Kliment 
Ohridski” – Manastir ose në UEB faqen e Bibliotekës www.nuub.mk. 
Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duket të parashtrojnë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter: 
- Certifikatë të shtetësisë  
- Dëshmi për aftësinë e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës  
- Dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës  
- Dëshmi për arsim të mbaruar  
-Dëshmi për përvojë pune  
 
Shpallja publike zgjatë 15 ditë nga dita e publikimit të saj në shtypin ditor. 
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. Fletëparaqitjen me 
dokumentet e kompletuara kandidat mund ta parashtrojnë drejtpërdrejtë në arkivin e Bibliotekës deri në ditën e fundit në ora 
15:30 ose përmes postës me zarf të mbyllur me shenjë “Për shpallje” në adresën INBU “Sv. Kliment Ohridski” – 
Manastir, rr. Pece Matiçevski nr. 39, 7000 Manastir.  

Në bazë të nenit 20 g paragrafi 1 të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
27/2014, 199/2014 dhe 27/2016), nenit 22 paragrafi 1 dhe nenit 23 paragrafi 1 dhe 4 të Ligjit për 
marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/2005......27/2016), nenit 143 të Ligjit për mbrojtje të 
fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/82013......21/18), Lajmërimit nga Ministria e financave për mjetet 
e siguruara financiare numër 18-3960/2 të datës 04.04.2018 dhe 18-4868/2 të datës 04.05.2018 dhe 
Vendimit për punësim numër 04-86/1 të datës 28.05.2018, u. d Drejtori i IPKÇF “Gonça Tufa” – 
Krushevë, publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 2/2018 
Për punësim të dy realizuesve për kohë të pacaktuar të punës në Institucionin publik komunal për 

fëmijë – Çerdhja për fëmijë “Gonça Tufa” – Krushevë  
 

 1. Emri i vendit të punës: Përkëdhelës – (2) realizues  
 -Numri rendor i vendit të punës në aktin për sistematizim të vendeve të punës:  9 
 -Shifra e vendit të punës: DE  03 03 G01 001  
1.1. Kushtet e përgjithshme: 
-Dëshmi për shtetësi (jo më të vjetër se 6 muaj); 
-Vërtetim mjekësor se personi është i shëndosh psiko-fizikisht; 
-Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik; 
-Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të 
vjetër se 6 muaj) 
-Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me çka është dënuar për 
vepër penale për dhunë familjare, marrje të personit të mitur, moskujdes ose keqtrajtim të personit të 
mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht 
sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është përcaktuar sjellje diskriminuese (jo më të 
vjetër se 6 muaj); 
1.2. Kushtet e posaçme: 
-Lloji i arsimit: Arsim të mesëm të mbaruar katërvjeçar; 
- Përvoja e punës: pa përvojë pune  
- Licencë valide për përkëdhelës. 
1.3 Orari i punës  
-Orari javor i punës: 40 orë (prej ditës së hënë deri ditën e premte); 
-Orari ditor i punës: 8 orë, orari i shkallëzuar gjatë ditës së punë; 
1.4 Neto pagesa fillestare: 14.780,00 denarë 
  

Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme për përmbushje të kushteve të kërkuara 
në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, të parashtrohen përmes postës ose personalisht në 
arkivin e IPKÇF “Gonça Tufa” – Krushevë në rrugën “8 Septemvri” pn – Krushevë. Telefoni për kontakt: 
048/477-805. 

 
Procedura për përzgjedhje të kandidatëve do të realizohet nga ana e komisionit tre anëtarësh 

për përzgjedhje në dy faza edhe atë: 
-faza e parë: kontrollim të fletëparaqitjeve dhe dëshmive; 
-faza e dytë: intervistë.  

 Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve: 5 ditë nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor; 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 8 ditëve nga dita e përfundimit të shpalljes; 

IPKÇF “Gonça Tufa” – Krushevë  

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 34/2014, 
113/2014) dhe nenit 80 dhe nenit 82 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 103/2008, 33/2010, 
116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,116/2014 dhe 135/2014) dhe 
vendimit nr. 04-162/1, u. d Drejtori i SHFK “Kiril i Metodi” f. Oraovicë publikon  
 

SHPALLJE 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 2017/2018 deri më 31.08.2018 

 
1. Pedagog – 1 realizues – 4o orë punë në javë, pagesa bazë 20.000,00 denarë, 
2. Bibliotekist – 1 realizues – 8 orë punë në javë, pagesa bazë 4.000,00 denarë, 
3. Mësimdhënës të gjuhës maqedonase – 1 realizues – 16 orë mësimore, pagesa bazë 16.000,00 denarë, 

zëvendësim të u.d drejtorit të SHFK “Orce Nikollov” f. Oraovicë.  
 

Orari i punës së mësimdhënësve është prej ditës së hënë deri ditën e premte, në një ndërrim, gjegjësisht fillon në ora 
07,30 ndërsa përfundon në ora 13,30, ndërsa në pajtim me orarin dhe numrin e orëve mësimore, ndërsa i bibliotekistit 
dhe pedagogut prej ora 07,00 deri në ora 15,00. 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara në LMP, si dhe kushtet e posaçme të caktuara me 
nenin 80 në Ligjin për arsim fillor, si dhe kushtet e parapara në Rregulloren për organizim dhe sistematizim të vendeve 
të punës.  
Kandidatët të cilët do të paraqiten në lidhje me shpalljen për vendet e punës prej 1 deri në 3 së bashku me 
fletëparaqitjen duhet të dorëzojnë edhe dokumentet në vijim: Diplomë ose Certifikatë për arsimin e mbaruar (fotokopje 
të vërtetuar në noter ose origjinal), Certifikatë të shtetësisë, Certifikatë për provim të dhënë profesional (nëse e 
posedojnë). 
Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në SHFK “Kiril i Metodi” f. Oraovicë. 
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara në lidhje me shpalljen e publikuar nuk do të merren 
parasysh gjatë shqyrtimit. 
Zgjedhja do të bëhet gjatë 30 ditëve. 

Telefoni për kontakt: 032 641-005 
SHFK “KIRIL I METODI” F. Oraovicë                                                        
 

Në bazë të nenit 126 paragrafi 7 i Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e RM nr. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 
100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 dhe  64/18) dhe nenit 65 paragrafi 7 i Statutit të SHFK 
“Petar Musev” – Bogdanci, si dhe pas vendimit të sjellë më herët për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit nga ana e 
Kryetarit të Komunës së Bogdancit me nr. 04-1049/1 të datës 17.05.2018 si dhe Vendimit për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të 
drejtorit të sjellë nga Këshilli i shkollës së SHFK “Petar Musev” – Bogdanci me nr. 02-260/2 të datës 22.05.2018, Këshilli i shkollës pranë 
SHFK “Petar Musev” – Bogdanci publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për zgjedhje të drejtorit  

1. Për drejtor të shkollës fillore zgjidhet person i cili krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune i 
përmbushë edhe kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollë fillore. 

2. Kandidatët për drejtor të shkollës duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- Fletëparaqitje me biografi profesionale CV, 
- Diplomë me çka vërtetohet arsimi sipëror, 
- Dëshmi se kundër kandidatit nuk është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje – ndalesë për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës në momentin e emërimit, 
- Vërtetim për pesë vjet përvojë pune në punë edukativo-arsimore, 
- Certifikatë për provim të dhënë për drejtor në shkollë fillore, 
- Certifikatë të shtetësisë, 
- Dëshmi se kandidati për drejtor nuk ka aktakuzë që është futur në fuqi juridike të dhënë nga Gjykata themelore (dëshmia të mos jetë 

më e vjetër se 6 muaj),  
- Programi për punë për periudhë prej katër vjet dhe  
- Dokument për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet. 
3. Shpallja publike publikohet në shtypin ditor dhe zgjatë tetë ditë pune, ndërsa fillon të rrjedhë nga dita e ardhshme e ditës së 

publikimit. 
4. Zgjedhja do të realizohet në afatet e përcaktuara me nenin 132 të Ligjit për arsim fillor, ndërsa më së voni në afat prej 42 ditëve pas 

përfundimit të shpalljes publike. 
5. Dokumentet e nevojshme parashtrohen në zarf të mbyllur, në origjinal ose kopje të vërtetuar noter, mund të parashtrohen 

personalisht ose përmes postës deri në SHFK “Petar Musev” – Bogdanci, rr. Krushevska nr. 64 Bogdanci, me shenjë deri te Këshilli i 
shkollës së SHFK “Petar Musev” – Bogdanci për shpallje publike për zgjedhje të drejtorit.  

6. Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit do të refuzohen dhe nuk do të shqyrtohen nga ana e Komisionit.  
 

Këshilli i shkollës së SHFK “Petar Musev” – Bogdanci 
Kryetar 

ik li k il
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Liverpuli transferon
Fabinjon 
AS Monako ka marrë 50 milionë euro duke
përfshirë bonuset nga skuadra e Premier
Ligës Liverpul për mesfushorin Fabinjo, dhe
këtë e ka konfirmuar nëpërmjet "Twitter".
Atletiko Madrid gjithashtu raportohej se ish-
te në negociata me Monako, por Liverpuli ka
arritur ta mbyllë marrëveshjen në kohë
rekord. Mançester Junajted kishte muaj që
përflitej për një transferim të brazilianit, dhe
thuhej se ishte në kontakt të vazhdueshëm
me përfaqësuesit e Fabinjos, të cilët mesa
duket nuk kanë gjetur akordin me Djajtë. Në
mbrëmjen e së hënës, Liverpuli ishte në për-
parësi për firmën e lojtarit, duke bërë një
ofertë që  është pranuar menjëherë nga Mo-
nako, dhe tani "Anfield" do të jetë destina-
cioni i radhës së lojtarit.

Alaba zbulon 
të ardhmen
David Alaba thotë se nuk ka asgjë konkrete
në raportet që e transferojnë nga Bajern Mu-
nih te Real Madridi. Babai dhe agjenti i Ala-
ba, Xhorxh,  sugjeruar në fillim të muajit se
Madrid është i interesuar për të transferuar
austriakun, i cili mund të luajë në shumë po-
zicione. “Për momentin nuk ka asgjë konkre-
te,” shprehet Alaba. “E di se në futboll gjërat
ndryshojnë shpejtë. Por për momentin, jam
i fokusuar te kombëtarja dhe më pas, faza
përgatitore me Bajernin. Ndihem mirë,
shumë mirë në Munih dhe vazhdoj të besoj
se do të qëndroj aty”, deklaroi Alaba. 

Arsenali pas
mbrojtësit të
Dortmundit
Arsenali shpreson ta mbyllë shpejtë opera-
cionin për mbrojtësin grek të Borussia Dort-
mund, Sokratis Papastathopoulos. Klubi lon-
dinez ka ofruar 14 milionë euro për
29-vjeçarin, por Dortmundi vazhdon të
këmbëngulë te 18 milionë euro. Drejtori i rek-
rutimeve Sven Mislintat kërkon t’i japë Unai
Emery një opsion për të punuar në pikën më
të dobët të ekipit. Bisedimet vazhdojnë prej
disa javësh tashmë dhe pritet që shumë sh-
pejtë dy klubet të bien dakord. 

Napoli dhe 
Uest Hem në garë 
për yllin e Milanit
Napoli dhe Uest Hem janë interesuar për të
blerë mesfushorin e Milanit, Fabio Borini,
raporton "calciomercato.com". Milani vetëm
këtë muaj ka shfrytëzuar opsionin e huazi-
mit duke e blerë përfundimisht lojtarin për
6 milionë euro, por trajneri i ri i Napolit Kar-
lo Ançelotti e ka përfshirë në listën e merka-
tos së verës që mund të përforcojë napoli-
tanët. Borini dhe Ançelotti kanë një
marrëdhënie të shkëlqyer pas eksperiencës
së përbashkët te Çellsi dhe ai beson se ba-
shkëkombësi i tij do të ishte ideal për Napo-
lin. Uest Hemi gjithashtu është duke moni-
toruar situatën e italianit, i cili nuk do të
largohet lehtë nga Milani..

LAJME
SHKURT

Sipas “Il Corriere della Sera”, është ende
e paqartë nëse Juventusi, apo Interi kanë
qenë të parët, që e kanë propozuar shkëm-
bimin, por “lëngu” nuk ndryshon. Të dyja
klubet po arsyetojnë një fazë ende para-
prake të shkëmbimit sensacional mes
Gonzalo Higuain dhe Mauro Ikardi, me një
bilanc ekonomik në favor të zikaltërve prej
rreth 50 milionë euro. “Fantamercato”? A
do të bëhen negociata? Është ende herët
dhe, siç e dimë, merkatoja po evoluon nga
ora në orë. Por, pse Interi nuk u ul në
tryezën e bisedimeve dy vite më parë dhe
sot kompania “Suning” ka hapur një marrë-
veshje të mundshme? E thjeshtë: buxheti
kërkon 45 milionë euro fitime kapitale deri
më 30 qershor dhe tregu i zikaltërve është
i etur për fonde. Për ta shitur Ikardin te Ju-
ventusi, për t’u takuar me Higuain dhe 50
milionë euro, do të ishte si dhënia e një
shkopi magjik për problemin e FFP (fair
play financiar), duke mbledhur një fitim
kapital prej rreth 100 milionë euro (për të

kuptuar vlerësimin e saktë të “El Pipita”).
Dëshmia e negociatave aktuale është edhe
fakti se Vanda Nara dhe i njëjti Mauro Ikar-
di janë “të tronditur dhe të tradhtuar” (siç
ende raporton “Corriere della Sera”) nga
hapja e Interit ndaj Juventusit. Lojtari
argjentinas ka fituar më në fund pjesë-
marrjen në Ligën e Kampionëve dhe tani
ka mbetur i habitur nga ky skenar merka-
toje. Lojtari ishte i habitur, edhe pse, siç
ndodh pothuajse çdo vit, Vanda Nara ka
trokitur sërish për të kërkuar një rritje të re
të pagës. Ikardi ka një kontratë, e cila për-
fundon më 2021 dhe me sigurimin e ven-

dit në Ligën e Kampionëve, ai do të fitojë
rreth 6 milionë euro. Por, gruaja-agjente e
argjentinasit, në vend të kësaj, kërkon të
paktën 8 milionë euro në sezon. Në njëfarë
kuptimi, edhe nëse duket si fantashkencë,
marrëveshja mes Juventusit dhe Interit do
t’i bënte të gjithë të lumtur. E gjitha kjo,
nëse ndodh ndonjëherë, duhet të bëhet
deri më 30 qershor, relativisht shpejt. Inte-
ri do të rregullonte “fair play financiar”, pa
pasur nevojë të çmendet për fitime të më-
tejshme kapitale. Zikaltrit do të kenë 50
milionë euro për të investuar në treg, plus
40 nga Liga e Kampionëve.

Samuel Umtiti, i cili ka qenë i
lidhur ngushtë me Mançester Junaj-
tedin, ka pohuar se Barcelona do të
duhet të “nxjerrë nga dera”, në
mënyrë që të bëhet një transferim
veror. Mbrojtësi ndërkombëtar i
Francës ka një klauzolë lirimi prej
60 milionë eurosh në kontratën e
tij, e cila është duke u tërhequr nga
klube jashtë “Camp Nou”. Te Barce-
lona janë të etur për ta ngritur këtë
çmim, duke kërkuar pajtimin e ku-
shteve të reja, por ende nuk është
arritur marrëveshja. Umtiti nuk ka
ofruar asnjë shenjë se do të kërkojë
një lëvizje, pasi e ka deklaruar më
parë dashurinë e tij për Barcelonën
dhe tani ka sugjeruar se do të lar-
gohet vetëm nëse konsiderohet i
tepërt te skuadra katalanase. “Unë
jam në një klub, që më lejoi të kup-
toja ëndrrën time për të luajtur atje.
Jam ende në kontratë për momen-
tin. Pra, për mua, që të largohem,
ose duhet të më hedhin jashtë dere,
ose vetë vendos të largohem”, i tha
24-vjeçari “L’Equipe”. Kontrata e tani-
shme e Umtitit do të zgjasë deri në
vitin 2021. Derisa, bisedimet lidhur
me një marrëveshje të re do të vazh-
dojnë në Katalonjë, por për mo-
mentin vëmendja është duke u
kthyer në çështjet e Kupës së Botës.

Franca është ndër favoritet kryesore
për të shkuar deri në fund të rrugës
në Rusi, ku Umtiti do të bashkohet
me rivalin e Real Madridit, Rafael
Varane, në zemër të skuadrës së Di-
dier Deshamps. Megjithatë dalli-
met e brendshme në La Liga, Umti-
ti është i bindur se partneriteti i tyre
mund të përparojë. “Ne e dimë se
puna jonë do të jetë shumë e rëndë-
sishme. Gjatë kohëve të fundit ishim
në gjendje të luanim një ndeshje së
bashku, ndërsa rrallë kemi qenë së
bashku para kësaj. Kjo ka të bëjë me
gjetjen e reflekseve automatike në
mbrojtjen qendrore, sepse
nganjëherë nuk keni kohë të flisni
me njëri-tjetrin. Prandaj, ke nevojë
për lojëra dhe dialog. Rafaeli është
shumë inteligjent. Ai luan për një
nga klubet më të mëdha në botë.
Kështu që nuk mendoj se do të kemi
ndonjë problem në gjetjen e një
mënyre për të plotësuar njëri-tje-
trin”, deklaroi mbrojtësi i Barce-
lonës.

Nuk është ende e qartë, aspak, e ardhmja e Gigjio
Donnarumma. Portieri i Milanit nuk po kalon momen-
tin e tij më të mirë dhe, pas shumë gabimesh në pak nde-
shjet e fundit të sezonit me kuqezinjtë, erdhi edhe para-
qitja e ngathët me kombëtaren, kundër Arabisë Saudite.
Dje, kemi dëgjuar disa deklarata befasuese nga Mino
Raiola, ku vështirë të gjendet kufiri në mes të vërtetës
dhe ironisë: “Donnarumma mund të qëndrojë te Mila-
ni përjetë. Kjo ka qenë gjithmonë kërkesa e tifozëve.
Ironi apo jo, unë nuk e di.  Është më e lehtë për kinezët,
që të largohen nga ai”, mësohet të ketë thënë Raiola.
“Corriere dello Sport” tregon se agjenti i Donnarumma
është mjaft i irrituar nga zgjedhjet e klientit të tij. Një vit
më parë ai kishte presion mbi djaloshin, për ta lënë Mi-
lanin. Edhe këtë vit, ai është i gatshëm për të provuar për-
sëri. Bordit drejtues të kuqezinjve u ka ardhur një ofertë
nga Liverpuli për rreth 60-70 milionë euro. Jurgen Klopp
do të kishte dhënë “dritën jeshile”, sidomos pas gafave të
Karius në finalen e Kievit, por Donnarumma nuk është
i bindur për të bashkuar në Premier Ligë dhe do ta shtyjë
vendimin e tij, duke vazhduar të mendojnë për të ardh-
men. Ndërkohë, Gattuso fillon të shqetësohet, sepse
dëshiron të kuptojë se çdo të bëhet me portierin. Në
këtë moment të ndërlikuar, Milani ka nevojë për siguri,
të paktën për fushën dhe rolin në dispozicion.

Juventusi ofron
Higuainin dhe 50 mln
euro për Ikardin

Vetëm dy ditë më parë ju
treguam për merkaton e
bujshme që do të qëndrojë
mes Interit dhe Juventusit për
Mauro Ikardi. Se sulmuesi
argjentinas i pëlqen “Zonjës
së Vjetër”, ky nuk është një
mister, pasi bardhezinjtë u
përpoqën të trokasin në
derën e zikaltërve edhe dy
vjet më parë. Nëse ndonjë gjë
është befasia e vërtetë e
këtyre negociatave, kjo ka të
bëjë me atë që po përpiqet të
ndërtohet mes dy ekipeve

Largohem vetëm nëse
konsiderohem i tepërt

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

Nuk dëshiron të
transferohet te Liverpuli
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A
ndres Iniesta, protagonist
me një intervistë të gjatë
për revistën “GQ”, ku foli
për tema të ndryshme. Pa

dyshim që fokusi ishte në Kupën e
Botës, ku ai bashkë me Spanjën do
të kërkojnë të përsëritin suksesin e
vitit 2010. Ish-mesfushori i Barce-
lonës për më shumë se 15 vjet men-
don me modesti se “La Roja” e ka
thuajse të pamundur të triumfojë
në “Rusi 2018”. “Duhet t’i vlerësojmë
si duhet rrethanat dhe të jemi të
vetëdijshëm që është thuajse e pa-
mundur për ta fituar Botërorin.
Është shumë e vështirë.  Të shkosh
atje dhe t’i kalosh raundet një e nga
një nuk është aspak e lehtë. Ajo që
na ndodhi para katër vitesh në Bra-
zil duhet të na shërbejë në Rusi. Do
të shkojnë në Botëror me këmbë në
tokë”. Iniesta e ka të qartë se Spanja

është një përfaqësuese e madhe, që
shihet si pretendente, por për të fa-
voritë janë të tjerë. “Jemi në një
etapë tjetër, me një trajner dhe staf
të ri. Janë grumbulluar shumë loj-
tarë të rinj së fundmi. Është një për-

zierje e mirë mes lojtarëve me ek-
speriencë dhe atyre të rinj. Ky është
një plus i madh. Spanjën e konside-
rojnë pretendente, por unë mendoj
se favoritë janë skuadrat e zakon-
shme, Brazili, Franca, Gjermania,

Argjentina… Pastaj gjithmonë del
një emër surprizë. Të gjithë i respek-
toj njësoj.” I pyetur për golin e tij hi-
storik në finalen e 2010-ës me Ho-
landën, Iniesta tha: “Mund ta ndiej
sikur ka ndodhur dje. Thonë që koha
bën të ndryshosh mënyrën se si i
sheh gjërat, por unë e kujtoj njësoj
gjithmonë. Është momenti unik i
një jete të tërë”, përfundoi Iniesta. 

Çellsi përjetoi një sezon të vësh-
tirë, por nuk ishte faji i trajnerit An-
tonio Konte. Këtë e thotë ish-trajne-
ri i kësaj skuadre, Ruud Gullit.
Holandezi kaloi dy vite në krye të
“Stamford Bridge”, 1996-1998, dhe
vlerëson vështirësitë e veçanta të
menaxhimit të klubit. Në vend që
të shigjetonte teknikun italian për
humbjen e vendit në Ligën e Kam-
pionëve, sezonin e ardhshëm, ai e
drejtoi gishtin te bordi drejtues për
menaxhimin e dobët. “Nuk e fajë-
soj Konten, – tha Gullit për “Goal”.

"Unë jam duke fajësuar thashethe-
met mediatike nga fillimi, nëse ai
do të duhet të largohet apo jo.
Askush në katin e sipërm nuk bëri
asgjë për këtë. Askush nuk tha: Hej,
çfarë janë këto fjalë, kjo nuk është
e vërtetë. 

Ai është trajneri ynë. Kjo nuk
ndodhi. Lojtarët që po luajnë, aty-
re nuk u intereson, por lojtarëve që
nuk luajnë, shohin një mundësi që,
nëse ai largohet, ndoshta mund të
gjejnë vend në formacion. Pra, kë-
shtu krijohen shumë probleme në

dhomat e zhveshjes. Kështu nuk
mund të punojë një trajner. Ka
qenë si kripa në plagë", vazhdoi më
tej Gullit. "Ka qenë një sezon shumë
i vështirë. Nëse mund ta shkëm-
bejnë vendin e Ligës së Kampionë-
ve për 'FA Cup', do ta bëjnë atë. Nëse
fitoni diçka, atëherë jeni në rrezik te
Çellsi. Ai që nuk fitoi asgjë, qëndroi
më gjatë, Klaudio Ranieri. Ai ishte
atje për katër vite. Të gjithë të tjerët
duhej të largoheshin. Është më
mirë të mos fitosh asgjë!”, deklaroi
ish-futbollisti holandez. 

Abramoviç
bëhet izraelit
për t’u kthyer
në Angli
Roman Abramoviç duket se ka
gjetur një zgjidhje për t’u kthyer
në Britaninë e Madhe pasi qeve-
ria angleze nuk i ka rinovuar
vizën, për shkak të lidhjes së tij të
ngushtë me Vladimir Putin. Por,
falë origjinës së tij, ai mund të
marrë një pasaportë izraelite dhe
të kthehet te Çellsi. Izraeli, në
fakt, nuk është në listën e zezë të
qeverisë angleze. Një gjetje
origjinale, që mund ta lejojë pre-
sidentin e “Bluve” të kthehet
shumë shpejt dhe të merret me
bizneset e shumta që ka në Brita-
ninë e Madhe. Por edhe për të
mbyllur çështjen e trajnerit të ri,
që duhet të jetë Maurizio Sarri.
Ky lajm ka bërë xhiron e botës
dhe ka shkaktuar shumë reagi-
me në rrjetet sociale. Një nga
këto ka vënë në dukje se Abra-
moviç do të bëhej më i pasuri i Iz-
raelit, ndërsa një tjetër, tifoz i
Makabi Netanja, ekip i kategori-
së së dytë, i ka kërkuar të blejë
skuadrën e tij të zemrës.

RUUD GULLIT MBRON ANTONIO KONTEN 

Nëse fiton diçka, atëherë je në rrezik te Çellsi

LeBron Xhejms ka lënë sërish gjurmë me
paraqitjen e tij në parket këtë sezon të NBA-
së, duke kualifikuar skuadrën e Klivlend Ka-
valirs në finalet për titullin kampion. Kjo
është hera e 9-të që “mbreti Xhejms” del në
finalet e plej of-it, e teta radhazi, një basket-
bollist që bëhet nga sezoni në sezon më i
mirë, më i fortë dhe lider i padiskutueshëm.
“Jam si vera, që me kalimin e kohës bëhet
më e mirë. Ashtu edhe unë, me kalimin e

viteve jam më i pjekur, kam më shumë për-
vojë dhe menaxhoj më mirë aftësitë e mia”,
tha LeBron Xhejms për mediat. Ndryshe, Le-
Bron realizoi 35 pikë në finalen e shtatë të
plej of-it në Lindje ndaj Boston, duke i dhënë
titullin kampion në këtë Konferencë skua-
drës së Klivlend. “Unë nuk jam i vetëm. Kur
isha 9 vjeç mësova se basketbolli është një
sport i skuadrës dhe se pa një skuadër që të
ndjek e mbështet nuk fiton dot. Nuk më pël-

qen kur kritikojnë skuadrën, pasi të gjithë
janë të jashtëzakonshëm”, thotë Xhejms.
“Askush nuk mendonte se do të arrinim deri
këtu, por ia dolëm mbanë. Ky sezon ka qenë
sa 6 sezone bashkë. Tani nis edhe xhiro e
fundit, ajo për titullin. Kemi edhe në shanset
tona për ta fituar titullin, pavarësisht se kë
ekip do të kemi përballë (Golden Stejt apo
Hjuston). Unë jam gati për sfidën finale”,
deklaroi LeBron Xhejms për mediat.

Jam si vera, sa më shumë plakem aq më i mirë bëhem

ANDRES INIESTA TREGOHET MODEST

Thuajse e pamundur 
që Spanja të fitojë Botërorin

“Jemi në një etapë tjetër, me një trajner
dhe staf të ri. Janë grumbulluar shumë

lojtarë të rinj së fundmi. Është një përzierje
e mirë mes lojtarëve me eksperiencë dhe

atyre të rinj. Ky është një plus i madh.
Spanjën e konsiderojnë pretendente, por

unë mendoj se favoritë janë skuadrat e
zakonshme, Brazili, Franca, Gjermania,

Argjentina", pohon Inieta

Mos ka ardhur koha që t’i rikthehet
shkëlqimi ekipit të kategorisë së katërt
gjermane Viktoria 1889? Klubi historik
(kampion më 1908 dhe 1911), sipas infor-
macioneve të "Bild", ka tërhequr vë-
mendjen e një investitori të fuqishëm ki-
nez. Me ndihmën e tij klubi mund të
fillojë ngjitjen. Më 29 prill, Viktoria kish-
te të ftuar disa biznesmenë kinezë në

stadiumin "Lichterfelde" ndaj Kottbus
(kapaciteti 4300 vende). Zërat për një
blerje të klubit nga kinezët për 90 mi-
lionë euro janë shtuar. Gazeta gjermane
"Bild" ka pyetur drejtorin e përgjithshëm
të klubit, i cili nuk ka mohuar por as nuk
ka pranuar interesin e kinezëve. Pritet që
në ditët e ardhshme të kuptohet më
shumë.

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

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

Kinezët duan klubin e kategorisë së katërt gjermane
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U
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UNIVERSITETI
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NË FRANCË
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PEMË 

TROPIKALE
M MOBILE INFRARED 

TRANSMITTER

ISH FUTBOLLISTI 
I ISHUJVE, DANIEL
----------------------------

SHPATULLA
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BASKETBOLLISTI 

KROAT, 
PETAR

I MOSHËS SË RE
-----------------------------

KËNGËTARJA,
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MORAL
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REPUBLIKAN

L
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E VOGËL

-----------------------------
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I FSHEHTË KOHA

ZGJIDHJET: Ç, M, I ARTË, SOLO, FLE, KATRAN, KUPAT, DINGA, TEL AVIV, AL, ESHLI, ENKAS, XHAKA, 
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DASHI 21. mars - 20. prill
Do bëni çmos qe ta ruani qëndrueshmërinë dhe harmo-

ninë ne jetën tuaj ne çift gjate kësaj dite. Edhe partneri, pavarësisht
se nuk do ketë shume kohe te lire, do mundohet t’ua beje qejfin. Be-
qaret do kenë takimin qe aq shume kane pritur dhe do ndihen me se
miri. Financat do jene te mira, kështu qe mund te kryeni investimet
qe keni menduar prej kohesh.

DEMI 21. prill - 21. maj
Planetët nuk do kenë ndikim shume te madh gjate kësaj

dite ne jetën tuaj ne muft, prandaj ju mund te bëni atë qe dëshiro-
ni ne mënyrë qe ambienti te ngrohet me tepër. Beqaret do mbësh-
teten gjithë kohës nga Marsi dhe do e takojnë personin e ëndrrave.
Rrethanat do jene te përshtatshme edhe për te përmirësuar buxhe-
tin. Do jeni shume te zotet ne këtë fushe.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dita e sotme do jete e mire për te dashuruarit edhe pse

pasioni nuk do jete aq i zjarrte sa mendohej. Përfitoni për te folur me
partnerin mbi te ardhmen. Beqaret do kenë shume sukses ne dashu-
ri dhe do e gjejnë personin qe do iu përshtatet me se miri. Ne pla-
nin financiar do arrini te kryeni investimet e duhura dhe situata do
jete serish jo problematike.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Një klime goxha e ngrohte do mbizotërojë gjate kësaj

dite ne jetën tuaj sentimentale. Do e keni me te lehte te flisni liri-
sht me partnerin dhe do i shprehni ndjenjat qe para disa kohesh
nuk keni mundur. Beqaret duhet te presin edhe disa dite për te gje-
tur dashurinë e madh. Financat nuk do jene ne gjendjen me te
mire, prandaj bëni mire te kujdeseni me shume për shpenzimet.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dite e mbushur me surpriza te shumta kjo e sotmja për

ata qe janë ne një lidhje. Shfrytëzojeni ditën deri ne sekondën e fun-
dit dhe pranoni te bëni ndonjë çmenduri te vogël. Beqaret do kenë
dashuri me shikim te pare dhe me ne fund do i japin fund vetmisë.
Situata financiare do jete e favorshme edhe për te kryer ndenje sh-
penzim me tepër.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
As mos e mendoni ta tradhtoni partnerin tuaj gjate kësaj

dite sepse reagimi i tij nuk do iu pëlqejë aspak. Nëse nuk e doni me
mire ja shprehni drejtpërdrejt. Beqaret do kenë takime te ndryshme,
por asnjeri nuk do ua mbushe mendjen aq sa për te krijuar një lidhje.
Ne planin financiar duhet te bëni shume sakrifica qe te ruani një si-
tuate te qëndrueshme.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
As mos e mendoni ta tradhtoni partnerin tuaj gjate kë-

saj dite sepse reagimi i tij nuk do iu pëlqejë aspak. Nëse nuk e doni
me mire ja shprehni drejtpërdrejt. Beqaret do kenë takime te
ndryshme, por asnjeri nuk do ua mbushe mendjen aq sa për te
krijuar një lidhje. Ne planin financiar duhet te bëni shume sakri-
fica qe te ruani një situate te qëndrueshme.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Kujdes me xhelozinë e tepruar gjate kësaj dite sepse

mund te keni probleme serioze me partnerin. Mos kërkoni ta dety-
roni atë te qëndrojë vetëm pranë jush, por lëreni te dale edhe me
miqtë e ngushte. Beqaret do vazhdojnë te jene ne kërkim, por nuk
do e gjejnë personin e duhur. Financat do jene ne gjendje shume
me te mire nga sa mendohej.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do jeni shume kërkues ndaj partnerit tuaj sot dhe nuk

do kënaqeni me aq sa ai do iu japë. Mendohuni njëherë se sa i keni
dhënë ju atij. Beqaret nuk duhet te pranojnë asnjë takim për sot
sepse personat qe do ua kërkojnë këtë nuk do jene te përshtat-
shëm për ta. Ne planin financiar do iu pushtoje optimizmi. Pak nga
pak do filloni ta përmirësoni buxhetin.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite shume e zakonshme dhe pa asgjë te veçante kjo

dite për ata qe janë ne një lidhje. Do vazhdoni ta jetoni jetën ashtu
si t’iu vije. Beqaret do kenë një dite te mbushur me takime dhe
emocione. Do argëtoheni pa fund me personat qe do njihni. Ne pla-
nin financiar mos dëgjoni këshillat e te tjerëve, por veproni ashtu si
ju mendoni ne mënyrë qe ta përmirësoni këtë sektor.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Nëse partneri juaj tregohet i rrepte me ju dhe e tepron

me ngritjen e zërit tregojani menjëherë vendim, mos prisni qe si-
tuata te ndërlikohet edhe me shume. Beqaret me shume gjasa do
nisin një histori dashurie te sinqerte dhe te bukur. Situata finan-
ciare do jete shqetësuese, prandaj do iu duhet te merrni disa
masa strikte ne këtë plan.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Nëse kohet e fundit marrëdhënia me partnerin ishte

ftohur paksa, sot gjithçka do marre një tjetër drejtim. Do flisni
hapur dhe do sqaroni çdo keqkuptim qe keni pasur. Për beqaret nuk
ehte momenti i duhur për te filluar angazhime serioze. Prisni edhe
pak kohe me tepër. Perspektivat financiare janë goxha te mira. Do
shpenzoni aq sa doni dhe serish buxheti do jete i mire.
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1498 - Kolombo niset me 6 anije
në udhëtimin e tij të tretë drejt Ame-
rikës.

1842 - John Francis tenton të vrasë
Mbretëreshën Viktoria.

1854 - Themelohen territoret e
Kansasit dhe Nebraskës.

1912 - Marinsët amerikan dër-
gohen në Nikaragua.

1913 - Përfundon Lufta e Parë Bal-
lkanike:Traktati i Londrës.

1925 - Mbahen protesta në Kinë
kundër Fuqive të Mëdha për shkeljen
e sovranitetit të Kinës.

1959 - Kryetari Somoza përfundon
krizën emergjente në Nikaragua.

1966 - SHBA lancon Surveyor 1 për
në Hënë.

1967 - Biafra shpall pavarësinë nga
Nikaragua.

1967 - Mbreti Hussein i Jordanisë
viziton Kajron.

1982 - Spanja bëhet anëtarja e 16 e
NATO.

1992 - OKB voton për sanksionet
kundër Serbisë për të ndaluar lufti-
met.

NUSJA NË TETOVË
Një nuse e re në një familje tetovare
donte ti jepte gji fëmijës, por ai nuk
pranonte.
Vjehrri, për ta trembur i thotë: Do ta
pajsh tej apo ta paj unë?

Leximi i librave është si të ve-
shësh rrobat dimërore; të mbu-

lojnë dhe të ngrohin trupin e
shpirtit lakuriq. (Munia Khan)

Tashmë dihet që vitamina D ndih-
mon në ndërtimin e shëndetshëm
të eshtrave, megjithatë ky nuk
është përfitimin i vetëm i saj. Të
dhënat e fundit tregojnë për be-
nefite të tjera, siç janë problemet
me harresën si dhe mbrojtja ndaj
disa llojeve të kancerit, siç është ai
i gjirit dhe zorrës së trashë. Në stu-
dime të zhvilluara tek kafshët
shihen disa mënyra se si vitamina
D lufton kancerin. Kjo vitaminë
stimulon sistemin imunitar, i cili si
rezultat i kësaj sulmon qelizat
kancerogjene, si dhe vitamina D
lufton inflamacionet dhe proceset
e tjera që nxisin rritjen e tumore-
ve. Megjithatë ende ka nevoje për
studime dhe hulumtime të më-
tutjeshme për potencialin e vita-
minës D.
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Çfarë dendësie të popullsisë ka Zvi-
cra? Edhe sa ka vend? Studiuesit thonë
se banorët më shumë janë të përqen-
druar në zonat rreth qyteteve të tilla si
Cyrihu, Bazeli, Gjeneva dhe Berna. Shi-
frat e fundit tregojnë se rreth 3.7 milionë
prej aktualisht 8.4 milionë banorë je-
tojnë në aglomeratet urbane  në qytetet

e mëdha nga Cyrihu deri në St.Gallen. 
Dendësia e popullsisë është më e

lartë në Gjenevë me 1063 banorë për ki-
lometër katror. Një vlerë ende modeste
në krahasim me dendësinë e popullsisë
për shembull të Amsterdamit që numë-
ron 2500 banorë për një kilometër ka-
tror. Sipas shifrave të fundit të Zyrës Fe-

derale të Statistikave, më shumë se 8.4
milionë njerëz jetojnë në Zvicër. Srf ka
pyetur ekonomistët Patrik Schellen-
bauer nga Avenir Suisse dhe Mathias
Binsëanger, profesor i ekonomisë. Pikë-
pamjet e tyre ndryshojnë në masë të
madhe. I pari thotë se nëse Zvicra si vend
i emigracionit do të organizohet më
mirë, atëherë mund të strehojë pa pro-
bleme 10 milionë banorë ”. 

A ka në të vërtetë ende hapësirë në
Zvicër? Teorikisht përgjigja është po.
Dhe a mund ta marrim shembullin e
Amsterdamit, shkruan Srf. Holanda
është një shembull i mirë i një madhësie
të krahasueshme: një madhësi përafër-
sisht e barabartë me të Zvicrës. Pra, çfarë
ndodh kur dendësia e popullsisë e Am-
sterdamit shumëzohet me fushën e zo-
nave urbane aglomerate në Zvicër? Re-
zultatet mund t`i gjeni në një grafikon
të Srf.

A ka vend Zvicra për më shumë banorë?

“Coca-Cola” ka dështuar të përballet
me dëmin mjedisor që ka shkaktuar nga
prodhimi i mbi 100 miliard shisheve të
plastike çdo vit, sipas një analize të
“Greenpeace”, cituar nga “Independent”.
Në prill, kompania për pije ishte vënë
në thumb të kritikave pas refuzimit për
të zbuluar se sa shishe plastike ka
prodhua. Kjo ka ndodhur në një anketë
të bërë në mesin e gjashtë prodhuesve të
pijeve, të kryer “Greenpeace”.  Organiza-
ta ambientaliste ende nuk ka zbuluar
përdorimin e shisheve  plastikeve nga
“Coca-Cola”. Ajo ka  ekzaminuar të dhë-
nat mbi shitjet vjetore të linjave të pro-
dukteve të caktuara të një kompanie dhe
përqindjen e tyre në paketa totale nga
vitit 2012. Bazuar në këtë metodë,
“Greenpeace” përfundon se “Coca-Cola”

shet në mes të 108 dhe 128 miliardë shi-
she plastike në vit.  Sipas anketës, shishet
e disponueshme të kompanisë më të
madhe të pijeve në botë përbëjnë gati
60% të mbushjes së shisheve globale të
“Coca-Cola” dhe numri i tyre është rritur
me 14% nga viti 2008 në vitin 2017. “Në
mungesë të të dhënave të plota të ‘Coca-
Cola’, vlerësojnë se ajo prodhon më
shumë se 100 miliardë shishe plastike,
ose mbi 3400 shishe për sekondë, duke
refuzuar që të marrë përgjegjësinë për
rolin e saj në krizën e ndotjes. Oqeanet
tona thjesht nuk mund të pranojnë më
shumë plastikë  të ‘Coca-Cola’”, thonë në
Greenpeace.  Rreth 16 milionë shishe
plastike përfundojnë në natyrë çdo ditë
në Britani të Madhe, thekson organiza-
ta mjedisore. 

Finlanda është emëruar vendi më i si-
gurt në botë për pushuesit që dëshirojnë
ta vizitojnë këtë shtet, thuhet në një ra-
porti të ri prestigjioz. Emiratet e Bashkua-
ra Arabe dhe Islanda u radhitën e dyta
dhe e treta respektivisht në një listë e cila
shikon se cili vend është më i rrezikshëm
për turistët, duke përfshirë faktorët si
dhuna dhe terrorizmi. Mbretëria e Ba-
shkuar u radhit në vendin e 78-të nën
Zimbabve. Pavarësisht popullaritetit si
një nga destinacionet më të mira të turiz-
mit, SHBA u radhit në vendin e 84-të.
Omani u radhit në vendin e katërt,
ndjekur nga Hong Kongu, Singapori dhe
Norvegjia në vendin e pestë, gjashtë dhe

të shtatë respektivisht. Zvicra u radhit në
vendin e tetë, Ruanda në vendin e nëntë
dhe Katari hyri në vendin e dhjetë. Ra-
porti për vendin më të sigurt doli nga Fo-
rumi Botëror Ekonomik. Ndryshe, Sh-

qipëria u radhit më lartë se Mbretëria e
Bashkuar dhe SHBA-ja, duke zënë vendin
e 46-të. Mali i Zi doli në vendin e 75-të,
Maqedonia në vendin e 56-të dhe Serbia
në vendin e 72-të.

Pse disa njerëz 
nuk i mbajnë 
mend emrat
Disa njerëz nuk i mbajnë mend emrat e
personave tjerë. Ata i ngatërrojnë
shumëherë, saqë thonë shumë emra
tjerë deri sa të arrijnë te i duhuri. Të har-
rosh emrat e miqve, familjarëve që nuk
i takon shpesh, kushërirave të largët,
ndodh shpesh por sipas ekspertëve kjo
nuk paraqet ndonjë problem të madh.
Arsyeja pse ndodh kjo është për shkak të
stresit dhe kohës shumë të ngjeshur me
punë e aktivitete të ndryshme. Duke har-
ruar emrin e personit që ke përballë apo
duke e ngatërruar me të vëllait apo
dikujt tjetër nuk do të thotë se truri juaj
e ka humbur këtë informacion, por thje-
sht ngarkesa e ka bërë këtë. Mirëpo, nëse
harron emrat e personave që takohesh
shpesh me ta, e qëndroni në shumicën e
kohës bashkë atëherë ky është një pro-
blem tjetër dhe më serioz. Nëse kjo
bëhet e përsëritur, zgjat në kohë dhe
shoqërohet me gjëra të tjera, duhet parë
sepse mund të jetë dhe paralajmërim
apo shkak për ndonjë sëmundje. Tek dia-
betikët kjo ndodh më shpesh. Personi
mund të mos e kuptojë, mund të ketë
thjesht një gjendje konfuzioni, një
gjendje harrese dhe duke bërë thjesht
një glicemi mund të dalin shumë proble-
me tjera në shesh. Në këtë rast duhet
konsultuar menjëherë me mjekun.

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

Finlanda, vendi më i sigurt në botë!

Coca-Cola në çdo sekondë 
prodhon mbi 3400 shishe plastike!


