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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 3 korrik - Kur të dalat buxhetore janë më
të larta se të hyrat buxhetore, atëherë sipas ek-
spertëve ekonomik krijohet një diferencë që i
kalojnë të ardhurat e mbledhura në buxhet.
Për pasojë, kjo e bënë të pamenduar funksioni-
min e shtetit i cili është i detyruar të futet në
borxhe të reja si në tregun financiar
ndërkombëtar ashtu edhe në tregun financiar
vendor. Këtë situatë financiare në vend për ga-

zetën tonë e sqaron ish ministri i Financave,
Trajko Slaveski, sipas të cilit një shtet si Maqe-
donase me deficit dhe borxh publik të lartë,
është e pamundur të funksionojë pa gjetur qe-
veria para të reja që të mund të përballon sh-
penzimet. “Alternativë tjetër për të dalë nga si-
tuata e rëndë financiare, si pasojë e borxheve të
mëparshme, që Maqedonia gjendet me vite,
nuk ka përveç se të marrësh...

Borxhe të reja, pa i shlyer të vjetrat

15 DEN
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Faqezinjtë, 
si jashtëqitje
publike

Jo se në Shkup e Tetovë, nuk ka
faqezinj, por mediat e Tiranës ia
nxorën fundin duke e reklamuar
njëfarë Olsi Faqeziun. E kanë bërë
herifin protagonist yll shëtitës
nëpër studio dhe lehjeve të tij
tash më ua kanë lakmi edhe
qentë më të zgjebosur. A ju kuj-
tohet ai tipi në Shkup që e bënte
haram shërbimin në armatë dhe
polici. Ndonjë të rrjedhur nga
truni si ky, mund...
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Pjetri dhe
Armendi, 
dy shqiptarët
që bëjnë pica
të zeza
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Transportit 
publik nuk 
i shihet fillimi  
�

Zhvendosja e paraleleve nga shkollat amë sigurisht që nuk është diçka që e rrit cilësisë e shkollimit,
pasi në një rast të tillë disperzimi i paraleleve do të ishte kthyer në standard të cilin do ta dëshironin
të gjithë. Pra, edhe shkollat maqedonase do ti kishin shpërngulur paralelet e tyre profesionale - ca
në njërën shkollë e ca në shkollën tjetër. Mirëpo, nuk ndodh një gjë e tillë. Rastësisht ose jo,
shembujt e disperzimit i gjejmë vetëm kur janë në pyetje nxënësit shqiptarë
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Drini i Zi buron nga burimi i Shën Naumit dhe
rrjedha e tij kalon mes përmes Liqenit të Ohrit
deri në qytetin e Strugës të cilin lumi e ndanë
në dy pjesë. Urat e shumta që lidhin dy brigjet
e Drinit të Zi i japin Strugës epitetin “Qyteti i
Urave” nëse e kini dëgjuar. Lumi rrjedh në veri
në drejtim të qytetit të Dibrës në një zonë
malore. Shënon një pjesë të kufirit Republika
e Maqedonisë - Shqipëri, për të kaluar pastaj

në territorin e Shqipërisë. Në pjesën e
Maqedonisë rrjedha e lumit është e ndërprerë
nga dy liqene artificiale, të cilat shërbejnë për
përfitimin e rrymës elektrike. 
Pranë qytetit të Kukësit Drini i Zi bashkohet
me Drinin e Bardhë duke formuar lumin e
bashkuar Drini që ka derdhje në Detin
Adriatik. Gjatësia e përgjithshme e lumit
është 149 km.

A MOS JANË TREDHUR QË TË GJITHË?! 
“Marrëveshja për emrin ratifikohet më 5 korrik, kurse
Ligji për gjuhën shqipe është mashtrimi më i madh që
u është bërë ndonjëherë shqiptarëve. Më 5 korrik,
bashkë me Marrëveshjen me Greqinë për emrin, me
votim të dyfishte - të përsëritur, mundet të kalojë edhe
Ligji për gjuhën shqipe, mirëpo ky veprim nuk do të
bëhet derisa ‘dërzhava’ të pranohet në OKB me emrin e
ri me ç'rast - në tabelën e OKB-së do të shkruhet vetëm
një gjuhë, pa qenë aty edhe gjuha shqipe si gjuhë
zyrtare. Këtu fle lepuri, por ku janë përfaqësuesit tanë.
A ka ndonjë me k... aty apo janë të tredhur që të gjithë”,
shkruan në profilin e tij në Facebook, veprimtari
Shpëtim Pollozhani.

DIALOGU DHE MARRËVESHJA PËRFUNDIMTARE
“Zhvillova një bisedë telefonike me Ndihmës-
Sekretarin e Shtetit të SHBA-së për Çështje Evropiane
dhe Euroaziatike, Wess Mitchell, me të cilin
bashkëbiseduam për forcimin e marrëdhënieve
bilaterale dhe për fazën e fundit të dialogut ndërmjet
Kosovës dhe Serbisë. Ne u pajtuam për intensifikimin e
dialogut dhe domosdoshmërinë e arritjes së
marrëveshjes përfundimtare, ligjërisht obliguese me
Serbinë. Dialogu dhe marrëveshja përfundimtare janë
mënyrë e vetme për t’i hapur rrugë integrimeve
euroatlantike për Kosovën dhe për të siguruar paqen
dhe stabilitetit afatgjatë në Ballkanin Perëndimor.
Kosova, si gjithmonë, gëzon mbështetjen e palëkundur
amerikane edhe në fazën e fundit përfundimtare të
këtij procesi të vështirë, por jo të pamundur për t’u
përmbyllur me marrëveshje”, shkruan në profilin e tij
zyrtar në Facebook, presidenti Hashim Thaçi.

HUNGARIA 
DO T'I DHUROJË
MALIT TË ZI TEL ME
GJEMBA PËR NË
KUFIRIN ME
SHQIPËRINË
Ministri i Punëve të Jashtme
dhe Tregtisë së Hungarisë,
Peter Szijjarto, tha se
Hungaria do t'i dhurojë Malit
të Zi gardh me gjemba në
gjatësi prej 25 kilometrash
për ta mbrojtur kufirin e
përbashkët me Shqipërinë
prej refugjatëve. Szijjarto, i cili
realizoi vizitë zyrtare në Mal
të Zi, tha për Agjencinë e
Lajmeve Maxhar (MTI) se
fluksi i refugjatëve në
Ballkanin Perëndimor ka
filluar të rritet dhe t'i ngjajë
situatës në vitin 2015.
Ministri hungarez tha se kanë
marrë informacione se
gjendja në Greqi është edhe
më e keqe se ajo e vitit 2015,
ndërsa theksoi se për dallim
nga situata e para tre vitesh,
fluksi i refugjatëve ndikon
edhe në Shqipëri, Mal të Zi
dhe Bosnjë e Hercegovinë.
Szijjarto më tej tha se
refugjatët kanë krijuar
itinerare të reja dhe shprehu
mbështetjen e shtetit të tij
për Malin e Zi në menaxhimin
e fluksit të refugjatëve.
"Është në interes të
Budapestit që Mali i Zi të
ruajë kufijtë e tij. Forcat
policore janë dakorduar për t'i
siguruar Podgoricës tel me
gjemba në gjatësi prej 25
kilometrash për ta ndaluar
migrimin ilegal dhe për ta
ruajtur zonën më të
prekshme të kufirit mes Malit
të Zi dhe Shqipërisë", shtoi
ministri hungarez. Ndryshe,
Hungaria njihet si vend që ka
marrë masa kundër
refugjatëve, duke vendosur
forca policore dhe ushtarake
shtesë në kufirin me Çekinë,
Poloninë dhe Sllovakinë.
Hungaria po ashtu ka
vendosur tel me gjemba në
kufirin me Serbinë dhe
Kroacinë për ta ndaluar
fluksin e refugjatëve dhe ka
shpallur gjendje të
jashtazakonshme në zonat
kufitare, duke rritur
gjithashtu dënimet për
kalimet ilegale.
Përmes një ligji të miratuar
vitin e kaluar në parlament,
vendi e bëri të detyruar
mbajtjen e refugjatëve në
kampe në zonat kufitare
gjatë procesit të azilkërkimit
dhe njoftoi largimin jashtë
kufirit të migrantëve të kapur
brenda territorit të tij. 

(Anadolu Agency, 3 korrik)
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Jo se në Shkup e Tetovë, nuk ka faqezinj, por mediat e Tiranës ia
nxorën fundin duke e reklamuar njëfarë Olsi Faqeziun. E kanë
bërë herifin protagonist yll shëtitës nëpër studio dhe lehjeve të tij
tash më ua kanë lakmi edhe qentë më të zgjebosur. 

A ju kujtohet ai tipi në Shkup që e bënte haram shërbimin në ar-
matë dhe polici. Ndonjë të rrjedhur nga truni si ky, mund të gje-
sh edhe gjetkë nëpër kasabatë tona në Kosova a Pollog, mirëpo
mediat atyre nuk ju japin hapësirë, siç po veprojnë disa drejtues
emisionesh-limonada, teksa po jargaviten demek në bashkëbise-
dim me gjithologun e idiotësirave antishqiptare, njëfarë Olsi Fa-
qezi, pa asnjë pikë të bardhë në moral dhe ndërgjegje. Ka kohë që
i ndjek mastrurbimet televizive të këtij idioti, por asnjëherë nuk e
kam marrë seriozisht, sepse, në radhë të parë, e kam përjashtuar
nga lista e “insanëve” shqiptarë dhe e kam futur në listën e hajvanë-
ve që taxhinë e huaj e bluan në barkun e mbushur me tru jashtë-
qitjeje dhe së dyti kinse-tezat e tij janë aq të tymosura me temjan
paragjykimesh sa nuk ia vlen ta harxhosh as prapanicën e goma-
rit për të bërë ison e pordhëzimeve ligjëruese.

Nuk është i panjohur në botë fenomeni i inxhinjeringut publik që
si funksion primar ka klonimin e figurave kontroverse për nevoja
të maxi-marketave të tallavasë mediatike, dedikuar një publiku me
shije të vobekta kulturore e estetike. Por, të nënçmosh paturpësi-
sht inteligjencën e publikut tënd, duke imponu turli Faqeziu nëpër
studio televizive, flet për një deficit të madh etik e profesional të
atyre që krizën e ideve mundohen ta kompensojnë me “akade-
minë” e lehjeve qen-kuptimshe. Pse gjithë ky maltretim i bëhet pu-
blikut shqiptar, ndërkohë që tema e probleme shumë më prima-
re dhe emergjente ngelin nën hijen e paraqitjeve neboluze të
Olsigjim Karadyzen Faqeziut? Nëse mediat e Tiranës kanë rënë në
atë derexhe sa të ngrejnë kuotat e shikueshmërisë me tipa të til-
lë që bateritë klinike paranormale i karikojnë nëpër studio televi-
zive, atëherë është mirë të shpallet një plan operativ në rang
kombëtar që do të merrej me shpëtimin e publikut nga diversio-
net e tilla shpirtërore e psikologjike që iu bëhen.

Përsëritja në Tiranë e tezave idiotike që më parë ishin plasuar në
studio paçavure të Shkupit e Beogradit, flet për një përmbysje të
dhimbshme të vlerave fundamentale të profesionit të gazetarisë.
Nëse edhe një serbi normal të Beogradit i duken tepër të marra
idetë që plason Faqeziu shqipndotës, nuk e kemi të qartë se si një
mendermethëne moderatori të Tiranës i duken normale ato ide.
Apo ndoshta, kompleksi për të dëgjuar sharje vetëm në gjuhë të
huaj, tani është shndërru disi në një kompleks tjetër që sharjes i
jep shqipfolësi faqezinjësh dhe nuk ka nevojë të shkohet në Shu-
madi për të prek nga afër urrejtjen antishqiptare kur atë e ke
këmbëkryq në studiot e Tiranës. Një shikues i painformuar që
nuk e kupton serbishten për të depërtuar më thellë në psiko-
logjinë kolonialiste serbe, mjafton të ulet para televizorit dhe të
dëgjojë shqip nga goja e Olsigjim Karadyzen Hundqenef Faqezi,
përkthimin e asaj që me shekuj e kishin projektuar ideologët e gje-
nocideve antishqiptare. Aferim juve që po na shani shqip dhe po
na përkujtoni se zgjatimet gebelsiane të propagandës sllave mund
t’i gjejmë edhe në ndonjë studio të Tiranës ku ardhacakëria e sh-
qiptarëve në shek. e 15 promovohet paturpësisht shqip nga një
monstër Surratzi që zanatin e lehjes po e ushtron për mrekulli, pa
qenë nevoja të pengohet nga moderatorët kozmopolit dhe tepër
të “hollë” në shijet e tyre publikbërëse. Aferim Juve që po na i më-
soni fëmijët se si krijohet modeli i monstrës social-kulturore që
natën ushqehet me kakërdhia minjsh eksperimental nëpër labo-
ratorët e huaj, kurse ditën bëhet sikur i takon një komuniteti që s’i
kupton idetë e tija djallëzore. 

Faqezinjtë, si
jashtëqitje publike
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Emin AZEMI

KU KALON DRINI I ZI?

MISIONARËT E FACEBOOK-ut
“Të gjithë janë të ngulur në një hu dhe duan që edhe ty të
shohin po ashtu të ngulur diku. Gati secili individ që
poston një mendim të vetin apo të huajin, duket se ka
një mision të caktuar. Njëmijë miq në Facebook - 900
prej tyre misionarë! Njeriu që fyen në mënyrën më të
vrazhdët tjetrin, në vend që të injorohet e të mos i jepet
vëmendje, ti e sheh se është bërë hero i mijëra njerëzve.
Si mund ta aplaudosh dikë që shan tjetrin vetëm pse
mendon apo beson ndryshe? Si mund ta pëlqesh dike që
çdo ditë kujdeset për ta karikuar deri në ekstrem besimin
apo idhullin e tjetrit?! Pse nuk lihen njerëzit rehat me
idhujt e tyre?
Nuk janë idhujt ata që i shtyjnë njerëzit për të bërë vepra
të këqija, por është pikërisht paragjykimi që kanë për të
tjerët. Ne duhet të ç ‘mësohemi nga mësimet e këqija
sipas të cilave bota është e përbërë nga ne dhe të këqijtë!
Nëse nuk e bëjmë këtë ne do ta gjejmë armikun në njëri
tjetrin nga paragjykimi dhe paranoja se ai më urren pse
nuk jam si ai. Apo, ai më urren, sepse unë e urrej atë!!!
Për mendimin tim ne shqiptarët sot jemi subjekt
potencialisht i prekshëm i radikalizmit dhe ekstremizmit
të çfarëdo lloji qoftë ai, politik, fetar a kulturor. Kështu si
sot kurrë nuk kemi qenë më parë. Kjo tregon krizën tonë
morale dhe intelektuale ku kemi rënë. Dhe jemi njerëz
shumë me fat që terrorizmi i vërtetë ende nuk ka trokitur
në derën tonë. A nuk e shihni se si po ia shtrojmë udhën
çdo ditë me opinionet tona ekstreme dhe radikaliste. Ne
po zbrazim mijëra bomba fjalësh kundër njëri tjetrit.
Dhe, kur ndodh një akt terrori që merr shpirtra njerëzish,
secili po dalim me statuse se sot qenkemi me viktimat! A
s’është kjo një hipokrizi!?”, shkruan në profilin e tij në FB,
publicisti Liri Loshi.
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Marrëveshja të
ketë shumicë
më të madhe
parlamentare
Athinë, 3 korrik - Qeveria do të
qëndrojë në atë që e parashikon
Marrëveshja, ndërsa dëshirë
është të ekzistojë shumicë më e
madhe e mundshme parlamen-
tare, komentojnë  nga Kabineti i
kryeministrit grek Aleksis Cipras
lidhur  me Marrëveshjen me Ma-
qedoninë.
"Dëshirë e Qeverisë është Marrë-
veshja  për zgjidhje të problemit
që me vite e vështirësonte poli-
tikën tonë të jashtme të ketë
shumicë më të madhe të mund-
shme në Parlament. Sapo pala
tjetër t'i përmbushë obligimet që
dalin nga Marrëveshja, Qeveria
do të marrë vendime që kanë të
bëjnë në mënyrë kolektive me
procesin e ratifikimit, gjithmonë
duke i respektuar obligimet
ndërkombëtare dhe Kushtetutën
e vendit", komentojnë nga Kabi-
neti i kryeministrit grek. Siç njof-
toi korrespondentja e MIA-s nga
Athina, nga Kabineti i Ciprasit
përkujtojnë se pala greke dha
pëlqim për fillim të negociatave
për vendin tonë,  të cilat do të re-
zultojnë  me protokollin për inte-
grim, "vetëm derisa me sukses të
përfundojnë  reformat kushte-
tuese dhe referendumi", diçka që
më herët do të përfundojë në
fund të vitit.
"Pastaj, Qeveria greke do t'i sjellë
për ratifikim në Parlamentin
grek si Marrëveshjen, që hyn në
fuqi  vetëm pas ratifikimit  edhe
nga të dyja palët,  si dhe pro-
tokolli për integrim  të fqinjit në
NATO, që do të dalë vetëm për-
derisa fqinji  i plotëson  kushtet e
lartpërmendura. Qeveria greke
është qeveri e koalicionit,  nga të
dyja partitë dhe funksionon në
mënyrë kolektive,  gjithmonë në
kornizat që i përcaktojnë Kushte-
tutën dhe ligjet", kumtojnë nga
Kabineti i kryeministrit grek. Në
komentin e Kabinetit të Ciprasit
dërgojnë kritika deri te lideri i
Demokraci së Re opozitare,
Kirjakos Micotakis se vazhdimi-
sht kërkon  burime,  i porosisin se
Qeveria do ta përfundojë man-
datin katërvjeçar dhe thonë
"dikush ta përkujtojë në pro-
verbën me bariun dhe delet në
fund do të vijë ujku dhe askush
të mos i besojë bariut".
Kumtesa-koment i Kabinetit të
kryeministrit të Greqisë vijoi
prejse lideri i Grekëve të Pavarur,
partner  i koalicionit në Qeveri
dhe ministër i Mbrojtjes Panos
Kamenos mbajti pres konfe-
rencë të jashtëzakonshme dhe
në të cilën tha se  për Marrëve-
shjen e Prespës duhet të vendo-
së populli në referendum ose
zgjedhje, derisa nuk votohet me
shumicë të rritur prej 180 depu-
tetëve.

Fatos RUSHITI

Shkup, 3 korrik - Procesi i skriningut,
siç njihet ndryshe “acua komunita-
res” zyrtarisht pritet të fillojë më 17
korrik pas takimit që do të ketë në
Shkup kryeministri Zoran Zaev me
Komisarin evropian për fqinjësi të
mirë dhe negociata për zgjerim,
Johanes Han. Paraprakisht, Qeveria
në Maqedoni do të vendosë kalen-
darët për fillimin e skriningut me ç’-
rast bashkë më përfaqësuesit e BE-
së, do të konstatojnë se çfarë është
bërë deri më tani në procesin e har-
monizimit të legjislacionit vendor
me atë të së drejtës së Bashkimit
Evropian. Siç dihet, Skriningu është
vlerësim teknik dhe përbëhet nga
takimet mes dy palëve ku delega-
cioni evropian e prezanton “të
drejtën” e BE-së për secilin kapituj
(gjithsej janë 35), derisa Maqedo-
nia e prezanton nivelin e harmoni-
zimit të ligjvënësit të brendshëm,
progresin dhe ajo çfarë ngelet të
bëhet në të ardhmen. 

“Komisioni Evropian (KE) do të
vazhdojë me përkushtimin e saj të
fuqishëm që ta përkrah IRJ Maqe-
doninë në përpjekjet reformuese
në përgatitjen e fillimit të negocia-
tave në qershor të vitit 2019, në
kontekst të fillimit me punën për-
gatitore. Ajo përfshin kontroll ana-
litik të legjislacionit vendor, por
edhe përgatitjen e kornizës nego-
ciuese”, deklaroi për MIA, zëdhënë-
sja e Komisionit Evropian, Maja Ko-
cijançiq. Burimet nga KE-ja
sqarojnë se bëhet fjalë për proces
të detajuar që do ta udhëheq vet
KE me qëllim që ta përgatit vendin
për bisedimet me BE-në. 

“Skriningu i mundëson vendit
kandidat që të njihet plotësisht me
legjislacionin e BE-së, ndërkaq KE-
së i mundëson që të vlerësojë nive-
lin e përgatitjes së vendit kandidat
dhe planet për harmonizim me të
drejtën e BE-së”, thonë burimet nga
KE. Procesi zgjat më shumë se një

vit dhe paraqet bazë solide të infor-
matave ndaj së cilës - vendet anëta-
re të BE-së më pas i miratojnë ven-
dimet në procesin e bisedimet me
Maqedoninë”, thonë nga KE. Çdo
kapitull ka të bëjë me politikë të
caktuar të Evropës, nga mjedisi
jetësor deri te pronësia intelektua-
le, bujqësia ose transporti. Këto
janë edhe kapitujt të cilat duhet të
hapen vitin e ardhshëm, në pajtue-
shmëri me qasjen e re të BE-së ndaj
vendeve kandidate. Nga pala e Ma-
qedonisë vlerësohet se fillimi i skri-
ningut me këto dy kapituj është e
rëndësisë së madhe dhe në lidhje
me kushtet të cilat i janë parash-
truar Maqedonisë për datën e bise-
dimeve, Evropa kërkon reforma në
shërbimet e kundërzbulimit dh
luftën kundër krimit dhe korrupsio-
nit. 

Ndryshe, përvoja e BE-së me
vende si Rumania, Bullgaria, Kroa-
cia ka bërë që BE-ja ta ndryshonte
strategjinë e zgjerimit sa i përket
renditjes së kapitujve negociues,
pra të fillohej me kapituj 23 dhe 24
që kanë të bëjnë me sundimin e
ligjit dhe luftën kundër krimit dhe
korrupsionit. Në qoftë se vendet
anëtare nuk tregojnë progres në
lidhje me këto kapituj, atëherë nuk
mund të hapen kapitujt e rinj,
madje procesi i negociatave mund
të ndalet plotësisht. Një ndryshim
tjetër është se nga vendi kandidat
pritet që para se të anëtarësohet
në BE, të përmirësojë qeverisjen

ekonomike dhe fuqinë konkurrue-
se. Dhe qasja e tretë është përforci-
mi i institucioneve demokratike të
vendit kandidat për në BE. Kur jemi
tek lufta kundër korrupsionit, mini-
strja e Drejtësisë, Renata Desko-
ska, të martën ka paralajmëruar
Ligj të ri për luftimin e korrupsionit,
me qëllim që, siç tha ajo - të kemi
një komision që është funksional
me të gjitha kapacitetet e tij dhe
do të ndjek korrupsionin në të
gjitha format e paraqitjes. Mëdy-
shja ishte nëse ia vlen që të for-
mohet Komisioni për Anti-Korru-
psion në afat të shkurtër, sipas
ligjeve të deritanishme, ose të for-
mohet Komision i cili do të ketë ka-
pacitet. 

Ndryshe, në mars të këtij viti,
ish-anëtarët e Komisionit për Anti-
Korrupsion, Igor Tanturovski, Go-
ran Milenkov, Sejdi Halimi, Zhakli-
na Dimçevska dhe Farije Aliu kanë
dhënë dorëheqje pasi u zbardh ra-
porti nga revizioni i brendshëm se
ka dyshime për pagesën rrugore
dhe harxhime të parave të buxhe-
tit. Raporti i revizorit të DAP-it ka
treguar se në vitin 2016 anëtarëve
të Komisionit u janë paguar harxhi-
met rrugore sepse kanë ardhur në
seanca dhe pagesa është bërë në
bazë të urdhrave të udhëtimit jo të
besueshëm. Nga funskioni nuk
kanë dhënë dorëheqje Suzana Ta-
skova Axhikotareva dhe Najdo
Spasevski.

MË 17 KORRIK HAN VIZITON MAQEDONINË

Skriningu nis me sundimin e ligjit
dhe luftën kundër korrupsionit
Përvoja e BE-së me vendet
si Rumania, Bullgaria dhe
Kroacia ka bërë që ajo ta
ndryshojë strategjinë e
zgjerimit sa i përket
renditjes së kapitujve
negociues, pra të fillohej
me kapituj 23 dhe 24 që
kanë të bëjnë me sundimin
e ligjit dhe luftën kundër
krimit dhe korrupsionit.
Këto dy kapituj do të jenë
të parat me të cilat do të
nisë vlerësimi teknik i le -
gjislacionit të Maqedonisë

AKOMA NUK ËSHTË KONFIRMUAR REFERENDUMI  
Nuk dihet pyetja e referendumit. Me faktorët politikë dhe sektorin civil
do të konfirmojmë nëse referendumi do të jetë konsultativ apo
obligues, por në çdo rast rezultati do të jetë i obligueshëm, tha
Kryeministri Zoran Zaev në pyetjet e gazetarëve gjatë vizitës së punës
në Prilep. "Për këtë çështje nuk kemi biseduar. Me siguri, presim të
përfundojnë integrimet, gjegjësisht 11 dhe 12 korrik kur janë pritjet tona
për ftesën në aleancën e NATO-s. Menjëherë pastaj shteti do ta hapë
debatin, do ta konfirmojmë me siguri edhe afatin për mbajtjen e
referendumit, pyetjen e referendumit dhe stilin e vetë referendumit",
tha Zaev. Me siguri, siç shtoi, do të mbeten afatet, fundi i shtatorit dhe
fillimi i tetorit për referendum dhe në të do të ndihmojnë Komisioni
Shtetëror Zgjedhor dhe ekspertë në Parlament. "Së bashku me të gjithë
faktorët politikë dhe me sektorin civil do të vendosim nëse referendumi
do të jetë konsultativ apo obligues, po ajo që duhet të gjithë ta dinë
është se rezultati do të jetë i obligueshëm. Kjo do të thotë se nëse
referendumi kalon do të duhet ta respektojmë vullnetin e qytetarëve, të
votojmë në Parlament dhe të punojmë, posaçërisht në reformat dhe në
proceset të cilat vijojnë", tha Zaev.  

KURC: BALLKANI PERËNDIMOR NË KRYE TË LISTËS SË PRIORITETEVE 
Kancelari austriak Sebastian Kurc në seancën plenare
në Parlamentin Evropian ka prezantuar prioritetet e
presidencës austriake të BE-së e cila ka filluar më 1
korrik dhe do të zgjas deri më 31 dhjetor të këtij viti,
duke theksuar se Ballkani Perëndimor do të jetë në
krye të listës. "Projekti evropian do të jetë i plotë kur
Ballkani Perëndimor do t'i përkasë bashkësisë tonë të
kombeve", deklaroi Kurc. Ai shton se vendet e
Ballkanit Perëndimor "jo vetëm që kanë perspektivë
evropiane të cilën e merituan, por e merituan edhe
anëtarësimin në BE dhe për këtë e mbështesim

procesin e inkuadrimit". "Jam i kënaqur që kontesti
me emrin përfundimisht u zgjodh dhe që Shqipëria
dhe Maqedonia janë tani në pozitë të hapin
negociata edhe pse deshëm proces më të shpejtë",
thekson Kurc. Ai pohon se nevojitet progres i
vazhdueshëm në rrugën drejtë anëtarësimit në BE
dhe se vetëm kështu Unioni do të arrij t'i
kundërshtojë vendet tjera të cilat po e rrisin ndikimin
e tyre në rajon. "Duhet të sigurohemi se do ta
kompletojmë projektin e BE-së dhe t'i inkuadrojmë
këto vende në BE", nënvizon kancelari austriak.

Koha
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Laura PAPRANIKU

Shkup, 3 korrik - Shpërngulja apo di-
sperzimi i paraleleve të mesme pro-
fesionale nga shkollat amë në
shkolla të tjera të kryeqytetit vazh-
don të praktikohet sot e kësaj dite.
E, kur jemi te arsimi i mesëm profe-
sional në shkollat e kryeqytetit, kjo
vlen vetëm për paralelet me mësim
në gjuhën shqipe. Zhvendosja e pa-
raleleve nga shkollat amë sigurisht
që nuk është komponentë, e cila rrit
cilësisë e shkollimit, pasi në një rast
të tillë - disperzimi i paraleleve do të
ishte kthyer në standard të cilin do
ta dëshironin të gjithë. 

Pra, edhe shkollat maqedonase
do ti kishin shpërngulur paralelet e
tyre profesionale - ca në njërën

shkollë e ca në shkollën tjetër. Mirë-
po, nuk ndodh një gjë e tillë. Rastë-
sisht ose jo, shembujt e disperzimit
i gjejmë vetëm kur janë në pyetje
nxënësit shqiptarë. 

Deri tani, në Shkup, vetëm për
nxënësit shqiptarët është ofruar si
zgjidhje e problemit formimi i pa-
raleleve të një shkolle të caktuar në
një shkollë tjetër. Kështu, hapja e
paraleleve të mjekësisë nëpër gjim-
naze apo shkolla të mesme të eko-
nomisë bëhet vetëm për paralelet
me mësim në gjuhën shqipe. Fati i
njëjtë i ka ndjekur për më shumë se
një dekadë edhe paralelet e mesme
të komunikacionit, të cilat në vend
që të formohen në shkollën amë
“Vllado Tasevski”, ato disperzohen
në shkollën e mesme teknike “8 Sh-
tatori”. Kjo ndodh sot e kësaj dite. 

Në vitin shkollor 2009/2010, pa-
ralelet shqipe të cilat nuk lejohe-
shin të formohen në shkollën e me-
sme të mjekësisë “Pançe
Karagjozov”, u formuan në gjimna-
zin “Zef Lush Marku”. Kështu u ve-
prua për katër-pesë vite me radhë

dhe tani në ZLM gjenden ende pa-
ralelet e mjekësisë, të cilat u for-
muan në vitin shkollor 2015/2016
dhe duhet të përfundojnë në vitin
2018/2019. Hapja e paraleleve të
mjekësisë në gjimnaz sigurisht se
nuk ishte një punë edhe aq e lehtë
në aspektin procedural. Madje, që
të arrihet kjo, u desh të harxhohet
kapital politik për të ndryshuar Sta-
tutin e shkollës nga “gjimnaz” në
“shkollë e mesme profesionale” dhe
i njëjti të miratohet në Këshillin e
Qytetit të Shkupit dhe në Ministrinë
e Arsimit dhe Shkencës. Reagimet
që pasuan në opinion ishin negati-
ve, pasi në ZLM nuk ka as kushte
elementare për këtë lloj shkollimi.
MASH dështoi të sigurojë kabinete
dhe laboratorë të nevojshëm për
lëndët profesionale, prandaj të
gjithë e vlerësuan si hap të gabuar
politik hapjen e paraleleve të
mjekësisë, respektivisht si gabim
me pasoja të Qytetit të Shkupit dhe
MASH-it. 

Pesë vite më vonë, kur u dësh-
mua se ky ishte vërtetë një hap i pa-

menduar mirë, u vendos që të ndër-
pritet formimi i paraleleve të
mjekësisë në ZLM. Mirëpo, për ha-
binë e të gjithëve, ai gabim u tran-
sferua në një shkollë tjetër gjitha-
shtu joadekuate, në shkollën e
mesme të ekonomisë “Cvetan Di-
mov”. Kështu, nga vitit shkollor
2016/2017 formimi i paraleleve sh-
qipe të mjekësisë nisi në këtë shkol-
lë. Kuptohet që kushtet për arsim
mjekësor janë shumë larg kushteve
të shkollës mjekësore “Pançe Ka-
ragjozov” dhe nuk është rastësi që
në “Cvetan Dimov” interesimi për
paralelet e mjekësisë është shumë
i vogël dhe që këtu regjistrohen me
sukses më të ulët të notave kraha-
suar me nxënësit që regjistrohen
në shkollën profesionale të mjekë-
sisë. Por pavarësisht të gjithave, për
vitin shkollor 2018/2019, në “Cve-
tan Dimov” janë planifikuar të for-
mohen katër paralele të drejtimeve
të mjekësisë edhe atë dy për infer-
mieri dhe nga një për teknik
dhëmbësh dhe teknik laboratorik-
farmaceutik.

Shkup, 3 korrik - Për herë të parë, de-
putetët e pozitës dhe opozitës
bëhen bashkë lidhur më projekt-
ligj mbi fshirjen e kamatave të
borxheve të vjetra, të cilat tanimë
janë si lëndë përmbarimi te përm-
baruesit. Në debatin publik që dje
filloi në Komisionin parlamentare
për financa dhe buxhet, deputetët u
shprehen se do ta përkrahin pro-
pozim-ligjin për fshirjen e kamata-
ve të borxheve të vjetra ndaj kredi-
torëve siç janë kompania
energjetike EVN, operatorët e te-
lefonisë fikse dhe celulare, ndër-
marrjes publike “Ujësjellësi”, si dhe
operatorëve kablovike. Deputeti
Panço Minov theksoi se propozim-
ligji është nënshkruar nga 72 depu-
tetë të partive në Parlament dhe ka
të bëjë më ndryshimin e proceduar-

ve të reja ligjore, sidomos sa i përket
ndryshimit të disa neneve të Ligjit
aktual për përmbarim e që kanë të
bëjnë më fshirjen e kamatave për të
gjitha borxhet e mbetura  nga viti
2011. “Ky propozim-ligj do ta ketë
mbështetjen e numrit më të madh
të deputetëve si nga pozita dhe
opozita, sepse bëhet fjalë për një
problem që qytetarët e Maqedoni-
së po përballen që nga viti 2011, kur
vendimet e gjykatave u transfe-
rohen noterëve dhe pastaj përfun-
dojnë tek përmbaruesit. Ky proces i
transferimit të lëndëve nga gjykatat
së pari te noterët e më pas te përm-
baruesit, ku viktima ende  janë qy-
tetarë të cilët janë përballur me ka-
mata shumë të lartë dhe atë 10 herë
më të lartë se sa borxhi bazë sido-
mos për lëndët  gjyqësore që nuk

kanë qenë në kohë të informuar qy-
tetarët”, tha Minov. Ndryshe nëse
propozim-ligji pas debatit publik
merr dritë jeshile nga anëtarët e
Komisionit për financa dhe buxhet
dhe më pas i dorëzohet Parlamen-
tit për miratim, do të përfshijë të
gjitha ato lëndë që janë në fazë të
përmbarimit te përmbaruesit nga
viti 2011. Sipas propozimit-ligjit për
fshirjen e kamatave, në nenin 7 pa-
rashihet të reduktohen për 50 për
qind shpenzimet administrative
të përmbaruesve, ndërsa faturat e
mbetura të shërbimeve komunale
si faturat e energjisë elektrike, ujit,
faturat e mbetura të operatorëve
të telefonisë fikse dhe celulare dhe
operatorëve kablovik, si dhe  ndër-
marrjes publike “Ujësjellësi”, t’ju
fshihen kamatat dhe të paguajnë

vetëm borxhin bazë të mbetur. Ky
propozim njëherësh është përk-
rahur nga institucionet komunale
që ofrojnë shërbime të ndryshme,
ndërsa janë shprehur të gatshëm
se nëse qytetarët paguajnë
borxhin bazë të mbetur, atëherë
ata këtë mund ta bëjnë pa kamata.
Pas miratimit të Ligjit dhe hyrjes
në fuqi, qytetari që ka borxh të
mbetur dhe në afat prej 15 ditëve
dorëzon dëshmi deri te firma të
cilës i ka borxh se ka paguar
borxhin bazë, ndërsa firma është e
detyruar që në afat prej 8 ditëve
të fshijë kamatat dhe me shkrim ta
informojë noterin dhe përmbarue-
sin se qytetari nuk ka borxh, kësh-
tu që menjëherë përmbaruesi
duhet të ndërpret procesin e
përmbarimit. (Z.V)

Shumica e
deputetëve
mbështesin
“Maqedoninë
e Veriut”
Athinë, 3 korrik - Për
Marrëveshjen ekziston
shumicë deputetësh në
Parlament, sipas asaj të
cilën e kanë deklaruar
vetë, thotë ministri i Punë-
ve të Jashtme i Greqisë,
Nikos Koxias në intervistën
për radion greke "Sto kaki-
no" dhe refuzoi të komen-
tojë qëndrimet e partnerit
të koalicionit në qeveri, Pa-
nos Kamenos. "Nuk kam
ndërmend të komentoj
Kamenos, nuk është kom-
petencë e imja. Marrëve-
shja është shumë e mirë,
nuk prek sovranitetin
kombëtar që të vendosen
si parakusht 180 votues në
Kuvend. Kamenos i di këto
punë dhe bën përzgjedhje
politike", tha shefi i diplo-
macisë greke në intervistë.
Siç raportoi korrespon-
dentja e MIA-s nga Athina,
Koxias, duke folur për
zgjidhjen e arritur midis
Maqedonisë dhe Greqisë
tha se nuk është arritur
vetëm që vendi ynë të hyjë
në BE dhe NATO, por sepse
është gjithashtu e dobish-
me edhe për Greqinë. "Ne e
zgjodhëm problemin se-
pse konsiderojmë se ka
dobi kombëtare, pavarësi-
sht nëse ekziston BE dhe
NATO, e dobishme është të
zgjedhim problemet të
cilët na mbajnë "të robë-
ruar" në histori, që të mun-
demi së bashku me popujt
të shohim drejt ardhmëri-
së. Kemi dy opsione. Cilët
janë opsionet tona? Duam
që në veri të kemi miq apo
armiq? E dyta: Konside-
rojmë se problemet të cilët
i kemi me miqtë në veri
kanë rëndësi më të madh
dhe më të fuqishme gjeo-
politike dhe gjeostra-
tegjike nga ato me Tur-
qinë? T'i zgjidhim
problemet me Turqinë dhe
t'i përqendrojmë forcat
tona drejt Shkupit ose t'i
zgjidhim problemet me
Shkupin dhe t'i përqen-
drojmë forcat tona ndaj
asaj që tanimë një shekull
quhet "çështje lindore"?,
tha Koxias në intervistën.
Shefi i diplomacisë greke
sqaroi se në fillim të bise-
dimeve, sipas hulumtime-
ve të opinionit publik "ar-
miqtë e Marrëveshjes"
kanë qenë 80 për qind dhe
më shumë, ndërsa tani
shumica e qytetarëve e
përkrah zgjidhjen e arritur.

LIGJI PËR FSHIRJEN E BORXHEVE TË VJETRA NË DEBAT PUBLIK

Bashkë kundër kamatave për qytetarët

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

STANDARDET E DYFISHTA ARSIMORE

Disperzimi vetëm për shqiptarët 
Zhvendosja e paraleleve
nga shkollat amë sigurisht
që nuk është diçka që e rrit
cilësisë e shkollimit, pasi
në një rast të tillë
disperzimi i paraleleve do
të ishte kthyer në
standard të cilin do ta
dëshironin të gjithë. Pra,
edhe shkollat
maqedonase do ti kishin
shpërngulur paralelet e
tyre profesionale - ca në
njërën shkollë e ca në
shkollën tjetër. Mirëpo,
nuk ndodh një gjë e tillë.
Rastësisht ose jo,
shembujt e disperzimit i
gjejmë vetëm kur janë në
pyetje nxënësit shqiptarë

Koha
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Aksidentohet rëndë 
një motoçiklist
Të hënën mbrëma rreth orës 20 e 20 minuta, në
autostradën Shkup-Tetovë, në afërsi të mbika-
limit për në fshatin Trebosh, motoçikleta e tipit
“Suzuki” pa targa, të cilën pa leje adekuate e ka
drejtuar 33 vjeçari C.A. nga Tetova, ka humbur
kontroll dhe ka fluturuar nga rruga. Gjatë aksi-
dentit, C.A. ka marrë lëndime të rënda trupore,
më shumë thyerje në pjesë të ndryshme të tru-
pit dhe gjakderdhje të brendshme. Me anë të
autoambulancës është dërguar në Spitalin kli-
nik të Tetovës, ku pas dhënies së ndihmës
mjekësore, si rast urgjent është dërguar në Kli-
nikat e Shkupit. Janë kryer të gjitha hetimet,
ku si shkak i aksidentit fillimisht është konsta-
tuar shpejtësia e papërshtatshme, sipas kush-
teve në rrugë.

Kamioni godet
motoçikletën, dy të lënduar
Në udhëkryqin e rrugës “Ivo Lola Ribar” në Te-
tovë, të martën mbrëma ka ndodhur një aksi-
dent në të cilën pjesëmarrës kanë qenë, kamion
i tipit “Mercedes” me targa të Tetovës i drejtuar
nga 62 vjeçari M.A. nga fshati Kapazhdoll i Te-
tovës dhe motoçikleta e tipit “Truva” gjithashtu
me targa të Tetovës, të cilën pa leje për vozitje e
ka drejtuar 19 vjeçari F.H. nga Tetova. Me anë të
veturave tjera, motoçiklisti dhe bashkudhëtari i
tij 16 vjeçari nga Tetova, janë dërguar në Spita-
lin klinik të Tetovës, ku pas dhënies së ndihmës
mjekësore janë mbajtur në mjekim të mëtutje-
shëm. Pas kryerjes së hetimeve, punohet në
zbardhjen e shkakut të aksidentit, dhe detajeve
tjera në veçanti lidhur me aksidentin.

Përfshihet nga zjarri 
një lokal në Tetovë
Të martën është përfshirë nga zjarri objekti ho-
telerik “Erdo” që ndodhet në rrugën e “Jashtë
Vardarit” në Tetovë, pronë e 34 vjeçarit N.M. nga
Tetova. Zjarri së pari ka filluar tek banaku i loka-
lit në katin përdhes të shtëpisë, ku me shpejtë-
si të madhe është zgjeruar në të gjitha anët,
dhe janë djegur, 13 dritare, 3 dyer, një frigorifer,
tepih dhe pajisje të tjera, kurse i gjithë objekti
është mbuluar nga tymi. Me intervenimin e eki-
pit të zjarrfikësve të Tetovës, zjarri është lokali-
zuar. Fatmirësisht nuk ka persona të lënduar,
ndërsa dëmi i përgjithshëm material llogaritet
të jetë në 1 milion e 200 mijë denarë. Punohet në
zbulimin e shkakut të përhapjes rrethanave dhe
të gjitha detajet lidhur me zjarrin.

Plakut i vidhen 13 mijë
denarë në Tetovë
Të martën 71-vjeçari R.B. Nga fshati Bogovinë,
ka denoncuar se në një barnatore në rrugën
“Iliria” në Tetovë, deri sa ka qenë duke blerë bar-
na dhe në dalje të barnatores është takuar me
një person të panjohur i cili me shpejtësi ka
kryer vjedhje ku nga xhepi i palltos i ka vjedhur
13 mijë denarë. I panjohuri është afruar shumë
ndaj tij, gjoja se ti ndihmojë që të mos bjerë
përtokë dhe në këtë mënyrë e ka kryer vjedhjen.
Për një kohë të shkurtër është arrestuar 53
vjeçari M.I. nga Tetova, dhe është dërguar në
Stacionin policor Tetovë, ku është mbajtur në
procedurë të mëtutjeshme, me dyshimin se i
njëjti është kryerësi i vjedhjes në fjalë. (U.H) 

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 3 korrik - Ministria e Drejtësisë pu-
non në përgatitjet e një ligji të mirëfilltë
dhe të qëndrueshëm në luftën kundër
korrupsionit. Më konkretisht për këtë ni-
smë njoftoi të martën ministrja Reneta
Deskovska, e cila tha se dikasteri i saj
është i angazhuar në krijimin e një gru-
pi punues, detyrë e të cilit do të jetë de-
finimi i modelit të ri të Komisionit anti-
korrupsion. Gjatë prezantimit të “Masave
efektive në luftën kundër korrupsionit”,
ajo shtoi se Komisioni i ri do të përbëhet
nga një ekip ekspertësh, i liruar nga çdo
ndikim politik dhe me kompetenca rea-
le të realizimit të detyrë në mënyrën e
duhur.

“Qëndrimi im është të kemi reforma
thelbësore. Dilema e shtruar ka të bëjë
me atë se vallë Komisioni anti-korru-
psion duhet të formohet në afat të
shkurtë, në bazë të dispozitave aktuale
ligjore apo të krijohet një Komision me
kapacitet të plotë. Vlerësoi se reformat në
këtë drejtim nuk duhet të jetë pro-formë,
përmes të cilave do të plotësoheshin
kërkesa të caktuara, me çka do të ten-
tohej të tregohet se kinse diçka është
bërë. Me të vërtetë interesi dhe dëshira
është që të kemi një Komision të plotë në
luftën kundër korrupsionit”, tha mini-
strja Deskoska.

A DO TË KORRUPTOHEN GJYKATAT?
Deri në vjeshtë të këtij viti, sipas ana-

lizave paraprake të Ministrisë së Drejtë-
sisë pritet të formohet Komisioni ekspert
për luftën kundër korrupsionit në Maqe-
doni, respektivisht për zbatimin dhe pro-
cedimin e rekomandimeve nga institu-
cionet e BE-së, të cilët shpesh herë
raportojnë për ngecjet e institucioneve
në luftën kundër këtij fenomeni global.
Ministrja e Drejtësisë, Deskovska, duke
folur për këtë çështje theksoi se vendi
ynë një pjesë të konsiderueshëm të reko-
mandimeve të “GREKOS” që datojnë nga
vitit 2013 lidhur me mekanizmat për
luftën kundër korrupsionit nuk i ka
përmbushur.

Pushteti gjyqësor, pa dyshim para-
qet një prej faktorëve kryesor në luftën
kundër korrupsioni, por, sipas ministres
Deskovska, duhet përqendruar vë-
mendjen nëse në periudhën që vjen vër-

tetohen elemente të korrupsionit brenda
këtyre institucioneve, të cilët realisht
janë institucionet që më së tepërmi
duhet ta luftojnë korrupsionin.

Ish gjykatësja e Gjykatës Supreme të
Maqedonisë, Millka Ristovska, tha se pa-
randalimi i korrupsionit në sistemin gjy-
qësor duhet të bëhet përmes trajnimit
dhe edukimit të gjykatësve dhe proku-
rorëve. Duke e njohur mirë kornizën
ligjore dhe duke e përforcuar integritetin
e të punësuarve në sistemin e drejtësisë
në vend, sipas ish gjykatëses Ristovska,
do të kontribuohet në krijimin e masave
preventive për prezencën e korrupsionin
në gjyqësor.

”Krijimi I instrumenteve efektive në
luftën kundër korrupsioni në gjyqësor
vlerësoj se duhet të bëhet nëpërmjet
konstituimit të përgjegjësisë kundër aty-
re personave që kanë tentuar të ndikojnë
mbi vendimet e gjykatësit në lëndë të
caktuar. Në kuadër të reformave vijuese
në gjyqësor nevojitet që të ndërmerren
masa më radikale, me çka mbi bazë të
ligjit do të realizohet ri-evaulimi i punës
të çdo gjykatësi dhe prokurori, qoftë nga
aspekti i profesional I punës apo nga ne-
voja e kontrollit të gjendjes së tij pronë-
sore, përfshi çdo anëtari të familjes, gjatë
kohës sa ka qenë në krye të detyrës”, tha
ish gjykatësja, Ristoska.

PARAKUSHTE PËR NXITJEN 
E “INFORMATORËVE” 

Ndryshe, ajo nënvizon se institucioni
i cili do kryekëput do të merret me pro-
blemet e korrupsioni që janë prezent në
shoqëri, përfshi edhe gjyqësor, si pro-
blem i prioritetit më të lartë, duhet të
përbëhet nga profesionist të përshtat-
shëm, të cilët në një nivel të lartë të
njohurive profesionale dhe integritetit
të tyre do t’i shqyrtojnë lëndët e caktua-
ra.

Panelistët në këtë tryezë, në mesin e të
cilëve edhe profesor universitar, thanë se
Qeveria dhe Ministria e Drejtësisë duhet
të krijoj parakushte për nxitjen “informa-
torëve” në institucione që të paraqesin ra-
stet të korrupsioni dhe shkelje tjera ligjo-
re. Mos funksionimi i Ligji për mbrojtjen e
informatorëve edhe dy vite pas miratimit
të tij, sipas ekspertëve të kësaj fushe është
për arsye se i njëjti nuk është mjaftë i pro-
movuar brenda organeve shtetërore. Pasi

që me ndryshimet e fundit të Ligjit për
mbrojtjen e informatorëve (të miratuara
në shkurtë 2018), Ministria e Drejtësisë
është organi kompetent për monitorimin
e zbatimit të këtij ligjit, panelistët thek-
suan se e njëjta duhet të konstatoj nëse se
vallë institucionet publike brenda tyre
kanë vendosur persona të posaçëm për
pranim të denoncimeve nga “informa-
torët” ose jo.

NË PRITJE TË KOMISIONIT TË RI ANTI-KORRUPSION

Punë ekspertësh, 
pa ndikime politike

Komisioni i ri anti-
korrupsion do të
përbëhet nga një ekip
ekspertësh, i liruar nga
çdo ndikim politik dhe
me kompetenca reale
të realizimit të detyrë
në mënyrën e duhur

Qëndrimi im është të kemi
reforma thelbësore. Dilema e
shtruar ka të bëjë me atë se vallë
Komisioni anti-korrupsion duhet
të formohet në afat të shkurtë, në
bazë të dispozitave aktuale ligjore
apo të krijohet një Komision me
kapacitet të plotë. Vlerësoi se
reformat në këtë drejtim nuk
duhet të jetë pro-formë, përmes të
cilave do të plotësoheshin kërkesa
të caktuara, me çka do të tentohej
të tregohet se kinse diçka është
bërë. Me të vërtetë interesi dhe
dëshira është që të kemi një
Komision të plotë në luftën kundër
korrupsionit  

RENATA DESKOVSKA 

Krijimi и in s tru m e n te v e
efektive në luftën kundër
korrupsioni në gjyqësor vlerësoj se
duhet të bëhet nëpërmjet
konstituimit të përgjegjësisë
kundër atyre personave që kanë
tentuar të ndikojnë mbi vendimet
e gjykatësit në lëndë të caktuar. Në
kuadër të reformave vijuese në
gjyqësor nevojitet që të
ndërmerren masa më radikale, me
çka mbi bazë të ligjit do të
realizohet ri-evaulimi i punës të
çdo gjykatësi dhe prokurori, qoftë
nga aspekti i profesional I punës
apo nga nevoja e kontrollit të
gjendjes së tij pronësore, përfshi
çdo anëtari të familjes, gjatë kohës
sa ka qenë në krye të detyrës 

MILLKA RISTOVSKA 

Koha



Zejnulla VESELI

Shkup, 3 korrik - Kur të dalat buxhe-
tore janë më të larta se të hyrat
buxhetore, atëherë sipas ekspertë-
ve ekonomik krijohet një diferencë
që i kalojnë të ardhurat e
mbledhura në buxhet. Për pasojë,
kjo e bënë të pamenduar funksio-
nimin e shtetit i cili është i dety-
ruar të futet në borxhe të reja si në
tregun financiar ndërkombëtar
ashtu edhe në tregun financiar
vendor. 

Këtë situatë financiare në vend
për gazetën tonë e sqaron ish mini-
stri i Financave, Trajko Slaveski, si-
pas të cilit një shtet si Maqedona-
se me deficit dhe borxh publik të
lartë, është e pamundur të funk-

sionojë pa gjetur qeveria para të
reja që të mund të përballon sh-
penzimet. 

SI TË NGADALËSOHEN
HUAMARRJET NË TREGUN

FINANCIAR? 
“Alternativë tjetër për të dalë

nga situata e rëndë financiare, si
pasojë e borxheve të mëparshme,
që Maqedonia gjendet me vite, nuk
ka përveç se të marrësh borxhet te
reja. Kështu veprojnë edhe shtetet
me ekonomi të zhvilluar. Si çdo qe-
veri në botë për shkak të shpenzi-
meve që i kalojnë të hyrat në
buxhet dhe nuk arrin të paguaj
pensionet, rrogat si dhe detyrimet
fiskale ndaj biznesit, atëherë dety-
rohet të sigurojë më shumë para,
kryesisht përmes huamarrjeve në
tregun financiar ndërkombëtar
apo detyrohet të emeton bono të

thesarit në tregun vendor, gjegjësi-
sht në bankat komerciale vendore
dhe fonde te ndryshme”, thotë Sla-
vevski. Sipas tij, rritja e borxhit të ja-
shtëm apo të brendshëm ndikon
negativisht në ekonominë e vendit
sepse kur harxhimet janë më ta lar-
ta se të hyrat rritja ekonomike fillon
të ngadalësohet . 

“Mekanizmi i vetëm që shteti
mund të redukton borxhin e ja-
shtëm apo të brendshëm është të
ngadalëson huamarrjet në tregun
financiar ndërkombëtar dhe atij
vendor dhe të krijon strategji se si
të ul deficitin buxhetor. Pra duhet
të fillohet të menaxhohen drejtë
me të hyrat në buxhet gjegjësisht
parat e buxhetit të shpenzohet më
së shumti për realizimin e investi-
meve kapitale siç janë projektet pri-
mat të infrastrukturës rrugore në
vend që më vonë mund të gjene-

rojnë më shumë ta ardhura në
buxhet. Njëherit shteti duhet të
bënë çmos që të tërheq më shumë
investitorë të huaj si mënyra më
efikase që Maqedoni në të ardhme
të mund të huazon më pakë kredi
dhe kështu të hyrat nga investimet
e huaja të shkojnë në larjen e
borxheve të vjetra dhe jo të futet në
borxhe të reja për të kthyer borxhet
e vjetra ”, thotë Trajko Slaveski, ish
ministër i Financave.

SHLYERJA E BORXHEVE 
PËRMES KREDIVE

Edhe ish ministri i Ekonomisë,
Nikolla Popovski vlerëson se fakto-
ri i vetëm që do të mund të reduk-
tonte borxhin publik është ulja e
deficitit buxhetor. “Nuk ekziston
Borxh publik i lirë. Brengosës është
fakti që edhe qeveria aktuale po
vazhdon me marrjen e borxheve

të reja pavarësisht se më çfarë ka-
mata merren sepse servisimi i
borxhit publik është ngarkesë për
ekonominë e vendit dhe e gjithë
kjo varet se si shteti ka riproga-
muar kthimin e borxheve të vje-
tra”, thotë Popovski. Sipas Popov-
skit është shumë e qartë se
alternativë tjetër për ngadalësimin
e futjes në borxhe të reja në tre-
gun financiar të jashtëm apo të
brendshëm nuk ka por se duhet
shteti të këtë kujdes sidomos në
këto kushte kur vazhdimisht po fu-
tet në borxhe të reja, mënyra më e
mirë do të ishte marrja e borxheve
të reja më interes të ulët për
shlyerjen të një kredi të mëparsh-
me me normë interesi më të lartë. 

“Në pamundësi të zgjedhjes së
një rruge tjetër të reduktimit të
borxhit publik do të ishte mirë të
aplikohet mënyra tjetër për reduk-
timin e borxhit. Thelbi qëndron në
atë që të merret një kredi me inte-
res të ulët për shlyerje borxhi të
një kredie me interes të lartë. Në
këtë kuptim, një borxh i lartë është
pengesë e drejtpërdrejtë për
rritjen ekonomike që njëherit pa-
sqyrohet dhe në përkeqësimin e
politikave sociale”, thotë Nikolla
Popovski profesor në universitetin
“FON” të Shkupit. Ndryshe të dhë-
nat e fundit të Bankës Popullore të
Maqedonisë rezultojnë se vitin
2017 Maqedonia e mbyll vitin me
borxhin bruto të jashtëm në vlerë
prej rreth 7.5 miliard euro që është
më i lartë për 187 milion euro më
shumë se në vitin 2016. 

Shkup, 3 korrik - Banka Botërore fillon
me përgatitjen e strategjisë së re për
partneritet me Republikën e Maqe-
donisë, në të cilën bujqësia është
lartë në listën e sektorëve prioritarë.
Kjo, siç kumtoi Ministria e Bujqësisë,
Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujëra-
ve ishte temë e takimit të sotëm të
punës të ministrit të Bujqësisë, Pyl-
ltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave,
Lupço Nikollovski me drejtorin e
Bankës Botërore për Maqedoninë,
Marko Mantovaneli. Pas disa viteve
Banka Botërore emëroi person
përgjegjës për bujqësi në zyrën në
Shkup, i cili nga java e ardhshme së
bashku me MBPEU do të punojë në
analizën e prioriteteve të cilat mun-
det financiarisht t'i mbështet në pe-
riudhën e ardhshme. Person
përgjegjës për bujqësinë në zyrën e
Bankës Botërore, është emëruar Si-
via Mauri. Në takim ministrit Nikol-
lovski, i informoi përfaqësuesit e
Bankës Botërore për reformat ak-

tuale dhe të ardhshme të cilat do t'i
zbatojë MBPEU, në politikën tokëso-
re, shfrytëzimin e mjeteve nga Pro-
grami IPARD, investimet e kapitalit
në infrastrukturën e ujit, transfor-
mimin në sektorin pyjor, ballafaqimi
me ndryshimet klimatike dhe refor-
mat në sistemimin këshilldhënës.
Theks i posaçëm u vendos në kriji-
min e kushteve për prodhim të
dakorduar të organizuar, përmirë-
sim i cilësisë dhe standardeve dhe
strategjisë për eksport të prodhime-
ve bujqësore ushqimore të Maqe-
donisë. Nga Banka Botërore thek-

suan se në këtë fushë posedojnë ek-
spertizë dhe mundësi të sigurojnë
mjete për investime në qendrat
blerëse-distribuese. Mes tjerash,
Banka Botërore javën e ardhshme
do të nënshkruajë marrëveshje me
Bashkimin Evropian, për zbatimin
e analizës funksionale të Ministrisë
së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekono-
misë së Ujërave, prej së cilës duhet të
dalin drejtimet tjera për funksionim
sistemor të Ministrisë si institucione
me qëllim të sigurimit të shërbime-
ve në kohë dhe cilësore dhe infor-
macione për qytetarët. (F.P)

Shkup, 3 korrik - Seanca e djeshme
gjyqësore për lëndën e Prokurori-
së Speciale Publike "Titanik", është
shtyrë për më 16 gusht për shkak të
mungesës së të akuzuarës Gorda-
na Jankulloska e cila, siç njoftoi
avokatja e saj Sanja Aleksisq është
në spital pas lindjes. Gjyqtari
Osman Shabani tha se e akuzuara
Jankulloska ka të drejtë 45 ditë të
thirret në seanca gjyqësore, për
shkak të së cilës e shtyu gjykimin
për "Titanik" për më 16 gusht. Edhe
seanca e kaluar për "Titanik" ishte
shtyrë për shkak të mungesës së
të akuzuarës Gordana Jankulloska,
atëherë për shkak të shtatzënisë
së rrezikshme. Në "Titanik" të aku-
zuar janë ish-kryeministri Nikolla
Gruevski dhe ish-funksionarët
Martin Protugjer, Kiril Bozhinov-
ski, Mile Janakieski, Gordana
Jankullovska, Biljana Brishoska
Boshkovski, si dhe Ilija Dimovski,
Munir Pepiq, Edmond Temelko,
Leko Ristoski, Kiril Todorovski, Ka-
terina Velovska, Stanko Korunov-

ski, Kosta Markovski, Dragçe
Dragçeski, Marjan Nakevksi, Goce
Janevski, Xhezmi Amet, Robert
Davitkov, Dalibor Aleshkoviq dhe
Lenka Rashajkovska. Ata janë të
dyshuar nga PSP-ja për shoqërim
kriminel, shpelje të së drejtës vo-
tuese, lëndim të së drejtës së cak-
timit të votuesve, mitmarrje gjatë
zgjedhjeve dhe votimit, shkatërri-
min e materialit zgjedhor dhe ke-
qpërdorim të mjeteve për finan-
cim të fushatës zgjedhore të vitit
2012.

KUR HARXHIMET JANË MË TA LARTA SE TË HYRAT 

Borxhe të reja, pa i shlyer të vjetrat
Të dhënat e fundit të
Bankës Popullore të
Maqedonisë rezultojnë se
vitin 2017 Maqedonia e
mbyll vitin me borxhin
bruto të jashtëm në vlerë
prej rreth 7.5 miliard euro
që është më i lartë për 187
milion euro më shumë se
në vitin 2016. Një borxh i
lartë është pengesë e
drejtpërdrejtë për rritjen
ekonomike që pasqyrohet
dhe në përkeqësimin e
politikave sociale

MARRËVESHJE PËR PARTNERITET

Banka Botërore përgatit Strategji të re,
bujqësia prioritet

"Titanik" shtyhet 
për më 16 gusht
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Urim HASIPI

Tetovë, 2 korrik - Komuna e Tetovës
vazhdon të insistojë që autobusët
për ndërmarrjen publike për tran-
sport publik duhet që t’i sigurojë
Qeveria, pasi siç arsyetohet Tetova,
në të kaluarën - Qeveria i ka blerë
autobusë qytetit të Shkupit. Sipas
autoriteteve të Komunës së Te-
tovës, duhet që më në fund Qeveria
të gjejë mundësi që të furnizojë
tetë autobusët e nevojshëm për fil-
limin me punë të transportit pu-
blik.

“Për sa i takon furnizimit me
tetë autobusë, ju keni pasur
mundësi të ndiqni përgjigjen e
kryeministrit Zoran Zaev kur ishte
në debat publik me qytetarët e Te-
tovës, dhe në atë debat publik ai
shfaqi pozicionin e tij , megjithatë
ne si Komunë e Tetovë në krye me

kryetaren Arifi mendojmë që Ko-
munës i duhet një transport pu-
blik, për shkak se do ta lehtësonte
jashtëzakonisht komunikacionin
dhe normalisht me Qeverinë e re
reformatore, ne jemi jashtëzako-
nisht optimist që do të gjejmë mo-
dalitete të kësaj natyre dhe do të
merremi vesh që ashtu siç i janë si-
guruar Shkupit autobusët në qeve-
risjen paraprake, komunës së dytë
më të madhe urbane në Maqedoni
- Tetovës, t’i sigurohen këto tetë au-
tobusë urban”,tha zëdhënësi i Ko-
munës së Tetovës, Armend Fazliu.

Mungesa e transportit publik
ka bërë që shumë qytetarë të për-
dorin automjetet private edhe për
pak punë që kanë në qytet, përde-
risa i tërë komunikacioni është për-
qendruar në pjesën qendrore të Te-

tovës, ku edhe jo rrallë herë ka
shumë kaos në komunikacion, por
njëkohësisht do të ndikonte edhe
në uljen e ndotjes. 

“Ne si institucion edhe atëherë
kur nuk kemi mundur të gjejmë
mirëkuptim me Qeverinë e Maqe-
donisë, i jemi kyçur vet punës siç
është çështja me ujin, ujësjellësin
e Tetovës, filterstacionin me IPA

Fondet dhe kështu me radhë. Do të
shqyrtojmë disa modalitete, mund
të jetë partneritet publiko-privat,
megjithatë ne konsiderojmë se
ndërmarrjet publike janë në shër-
bim të qytetarit me fleksibilitetin
dhe me dinamikën më të madhe”,
theksoi Fazliu. Megjithatë, nuk
përjashtohet mundësia që të
shkohet edhe në partneritet pu-

bliko-privat për të gjetur zgjidhje.
“Opsionet janë të shkohet në

partneritet publiko-privat , vetëm
linjat domethënë të dalin në
ankand publik dhe kompanitë pri-
vate të menaxhojnë me ato linja,
të operojnë në qytet ‘de fakto’ siç e
kanë shumica e qyteteve, por ne
konsiderojmë se themelimi i ndër-
marrjes për transport publik nga
ana e Komunës së Tetovës është
një aset mjaft i rëndësishëm, i cili
nuk duhet humbur, prandaj edhe
me ndërmarrjen me parkingjet e
qytetit nuk kemi shkuar me part-
neritet publiko-privat siç e ka për
shembull Manastiri, por kemi
shkuar me ndërmarrje publike ko-
munale, e cila do të ofronte shërbi-
me më të lira dhe shërbime më
kualitative për qytetarët”, deklaroi
Fazliu.  Përndryshe, zgjidhja e tran-
sportit publik mbetet ende vetëm
një dëshirë për shkak të aspekteve
teknike infrastrukturore ngase
shumë rrugë dhe bulevarde janë
të ngushta, mos hapja e bulevar-
deve të reja, mos pasja e pikave të
stacioneve ndaluese të autobusë-
ve, prandaj edhe ekziston skepti-
cizëm se për një kohë të gjatë nuk
do të zgjidhet problemi i transpor-
tit publik.

Gostivar, 3 korrik - Pas përfundimit të fazës
përgatitore për rikonstruktim dhe zgje-
rim të rrugës rajonale Gostivar-Sërmnovë
në pjesën ndërmjet fshatrave Llakavicë
dhe Sërmnovë, sot (e mërkurë) do të fillojë
gërryerja dhe asfaltimi i segmentit në
gjatësi prej 1967 metra. Ndonëse rruga
Gostivar - Llakavicë si rrugë rajonale është
nën menaxhimin e shtetit, më së shumti
mjete investon Komuna e Gostivarit, me
qëllim që tu dilet në ndihmë qytetarëve të
kësaj ane të cilët prej shumë vitesh balla-
faqohen me një rrugë tejet të dëmtuar,
ku mezi shihen gjurmët e asfaltit të dikur-
shëm. Rikonstruktimi i një pjese të seg-
mentit rrugor Llakvicë – Sërmnovë është
projekt i përbashkët i Komunës së Gosti-
varit, Byrosë për Zhvillim Rajonal, Qen-
drës për Zhvillim Planor të Rajonit të Pol-
logut, si dhe banorëve dhe mërgimtarëve
të kësaj ane të cilët kanë kryer punë në
vlerë prej 150 mijë eurosh, respektivisht
kanë zgjeruar rrugën për 1,5 metra në
gjithë gjatësinë e saj prej mbi 8 kilometra.
Për të ndjekur nga afër punimet, dje dolën
në terren kryetari i komunës së Gostivarit,
Arben Taravari, drejtori i Byrosë për Zhvil-

lim Rajonal, Ramiz Rexhepi, si dhe ba-
norët e fshatit Sërmnovë. “Kontratës që
kishim me Byronë për Zhvillim Rajonal
dhe Qendrës për Zhvillim Planor të Pollo-
gut , i shtuam një aneks me të cilin ne si
Komunë u pajtuam që të rrisim shumën e
participimit, kështu që projekti në fjalë
arrit vlerën prej 10,3 milion denarë, pa
mos llogaritur këtu koston e punimeve që
u financuan nga vetë banorët lokalë. Pra,
participimi i komunës për këtë fazë të pu-
nimeve arriti vlerën prej 6 milion denarë.
ndërsa i Byrosë 4,3 milion denarë. Po ash-
tu, pranuam kërkesën e banorëve që të
zvogëlohet gjatësia e segmenti që rikon-
struktohet në favor të gjerësisë, që të

mundësohet përkalimi i papenguar i dy
automjeteve”, theksoi Taravari. Pjesa e
asfaltuar e rrugës do të ketë gjerësi prej
4,5 metrash, që nënkupton se shtresa e
përgjithshme e asfaltit të ri do të jetë me
sipërfaqe të përgjithshme prej 8850 me-
tra katrorë, ndërsa në vijim Komuna e Go-
stivarit do të bëjë mbushjen dhe arnimin
e gropave në pjesën e mbetur të rrugës.
Taravari, u premtoi banorëve të kësaj ane
se në rast se nga NP “Rrugët e Maqedoni-
së, nuk përmbushin obligimin e tyre për
vendosjen e sinjalistikës horizontale dhe
vertikale, Komuna e Gostivarit është e gat-
shme që ta bëjë edhe këtë, megjithëse
nuk është obligim i saj.

Shkup, 6 aksidente 
për 24 orë
Shkup, 3 korrik - Dy persona janë lënduar më
lehtë në një nga gjithsej gjashtë aksidente
të regjistruara gjatë ditës së djeshme në
rajonin SPB-së të Shkupit, ndërsa në pesë
aksidente është shkaktuar dëm material.
Nga MPB informojnë se  gjatë fundjavës po-
licia rrugore ka zbuluar dhe sanksionuar një
numër të madh të shkeljeve. Dyzet e nëntë
shoferë kanë lëvizur me shpejtësi më të
madhe nga e lejuara, një  shofer ka dhënë
përparësi për kalim të këmbësorëve dhe një
shofer për renditje në mënyrë të parregullt,
si dhe katër shoferë për mos shfrytëzim të
kaskës mbrojtëse. është sanksionuar edhe
një këmbësorë të cilët kanë kaluar jashtë ka-
limit për këmbësorë dhe një këmbësor i cili
ka kaluar në dritë të kuqe. Janë hasur edhe
63 automjete të parkuara në mënyrë të par-
regullt. Nga trafiku janë përjashtuar dy sho-
ferë të cilët kanë drejtuar automjetin nën
ndikim të alkoolit, 18 shoferë para se ta mar-
rin patentën, dy shoferë fillestarë, si dhe 13
automjete të paregjistruara. Me ndihmën e
automjetit special "karrotrec" janë larguar
67 automjete.

TETOVA PRET NDIHMËN E QEVERISË

Transportit publik nuk i shihet fillimi  
Mungesa e transportit
publik ka bërë që shumë
qytetarë të përdorin
automjetet private edhe
për pak punë që kanë në
qytet, përderisa i tërë
komunikacioni është
përqendruar në pjesën
qendrore të Tetovës, ku
edhe jo rrallë herë ka
shumë kaos në
komunikacion, por
njëkohësisht do të
ndikonte edhe në uljen
e ndotjes

QYTETI I SHKUPIT DO TË FURNIZOHET ME 40 EKO-AUTOBUSË TË RINJ
Ndërmarrja e Transportit Publik "Shkup" do të
furnizohet me 40 eko-autobusë të rinj me gaz.
Procedura për furnizimin ka filluar dje. Tenderi pritet të
shpallet në vjeshtë, ndërsa marrëveshjet për autobusët
e rinj të nënshkruhen deri në fund të vitit. "Prej dje
zyrtarisht e kemi filluar procedurën për furnizimin e 40
autobusëve të rinj ekologjikë me gaz të cilët do ta
ndryshojnë transportin publik në qytet dhe nuk do ta

ndotin mjedisin. Këshilli Drejtues me mbështetjen e
NTP dhe Qytetit të Shkupit e filloi procedurën për
marrjen e kredisë nga Banka Evropiane për Rindërtim
dhe Zhvillim në vlerë prej 10 milionë denarë me një
përqind interes, tre vjet grejs periudhë dhe shtatë vjet
për shlyerje, ndërsa për huamarrjen e kemi edhe
garancinë shtetërore", tha sot në konferencë për shtyp
kryetari i Qytetit të Shkupit Petre Shilegov.

Rikonstruktohet rruga rajonale Gostivar-Sërmnovë
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Tetovë, 3 korrik - Lëvizja Anti-Bixhoz
edhe njëherë përmes një konfe-
rence me gazetarë njoftojnë opi-
nionin se kazinoja që është para-
parë të hapet në një objekt në
Reçicë të Vogël nuk duhet të ha-
pet, edhe përkundër faktit se në
atë objekt po punohet dhe po
bëhen të gjitha parapërgatitjet për
hapjen e saj. Madje, nga kjo Lëvizje
shprehen të sigurt se kazinoja në
Reçicë nuk do të lejohet të hapet
dhe ashtu sikurse i kanë montuar
aparatet e lojërave të fatit, shumë
shpejtë do të çmontohen. Nga kjo
Lëvizje theksuan se betejës për
mos lejimin e hapjes së kësaj kazi-
noje do t’i shkojnë deri në fund me
organizimin edhe të një proteste
për të cilën do të njoftojnë para-
prakisht. 

“I bëjmë me dije opinionit dhe
të gjithëve se kjo kazino nuk do të
hapet dhe ashtu si i kanë montuar,
shumë shpejtë do t’i çmontojnë
aparatet. Ata që i vazhdojnë puni-
met në Reçicë të Vogël pa asnjë

dokument përkatës dhe nuk i për-
fillin kërkesat tona dhe të qytetarë-
ve, ua bëjmë me dije se shumë sh-
pejt do ta kuptojmë fuqinë e cila i
mbështet dhe do ta demon-
strojmë me emër dhe mbiemër”,
tha Xhemal Abdiu nga Lëvizja
Anti-bixhoz. 

Nuhi Ganija nga kjo Lëvizje
deklaroi se qëllimi final është që
kazinotë dhe bastoret ti kemi ja-
shtë qytetit, jashtë institucioneve
edukative, arsimore dhe fetare,
pasi siç u shpreh ai, vendin nuk
kanë brenda qytetit dhe në afërsi
të këtyre institucioneve. Jushi
Emurllai tha se amendamentet që
kjo Lëvizje ka parapërgatitur për
Ligjin e ri për lojërat e fatit para-
shohin që largësia e objekteve që
organizojnë lojëra të fatit të jetë
më së paku 3 kilometra nga vend-
banimet, dhe se për këtë - kanë
përkrahje nga grupe parlamenta-
re dhe deputetë, të cilët i kanë pra-
nuar këto amendamente që janë
dërguar nga përfaqësuesit e Lë-
vizjes Anti-Bizhoz.

Nga ana tjetër, kryetarja e Ko-
munës së Tetovës, Teuta Arifi tha
se ka bazë të përkrahet iniciativa
që tre kilometra larg vendbanime-
ve të ndërtohen kazinotë. “Kemi
bazë të plotë për të mbështetur
amendamentet e tyre, aq më tepër
që ato amendamente kombi-
nohen komplet në mënyrë të plotë

me vendimin e Këshillit tonë ko-
munal, i cili në kuptimin e di-
stancës - ndoshta është më i vogël,
por në kuptimin e përfshirjes së in-
stitucioneve, është më i gjerë dhe
shkon tamam konform asaj që
është vendim i Këshillit komunal
të Tetovës. Mendoj se duhet të
përkrahen pikërisht edhe propo-
zimet në ndryshimin e Ligjit, aq
më tepër që tanimë është gjithnjë
e më e zëshme kërkesa që këto
objekte të mos pengojnë dhe të
mos gjenden në brendi të qytetit”,
theksoi ajo. Kryetarja e Tetovës ka
konfirmuar edhe njëherë se nuk
ka vendim për transformim të ve-
primtarisë në atë objekt.

“Dëshiroj që t’ju informoj edhe
njëherë se ai objekt nuk posedon
lejen për transformim të veprimta-
risë, leje të cilën e jep Komuna e
Tetovës. Nuk posedon po ashtu
edhe lejen për legalizim të katit të
fundit, ndërkohë që është objekt
me leje për katin përdhes, bodru-
min dhe katin e parë. Në të njëjtën
kohë, në kërkesën tonë që kemi
bërë në Ministrinë e Financave,
jemi të informuar se ky objekt nuk
ka leje për të realizuar aktivitetin
për të cilin është paralajmëruar
dhe në të njëjtën kohë nga Qeveria
kemi marrë po ashtu informacio-
nin e fundit se u është refuzuar
edhe kërkesa për të pasur licencë
për atë objekt, që nënkupton se

çfarëdoqoftë veprimtarie aty e asaj
natyre, është jo legale, dhe në të
njëjtën kohë ne kemi qenë në ko-
munikim edhe me institucionet e
tjera të cilat duhet të ndjekin dhe
të inspektojnë veprimtarinë e tyre”,
tha Teuta Arifi. 

Nga Lëvizja Anti-bixhoz thanë
se të gjitha institucionet kompe-
tente nuk kanë dhënë leje për
hapjen e kazinosë në Reçicë të
Vogël, prandaj e njëjta edhe nuk
mund të hapet. Nëse nuk plotë-
sohen kërkesat e qytetarëve dhe
nuk mbahen premtimet e dhëna
nga bartësit e institucioneve, kanë
paralajmëruar se do të vazhdojnë
të protestojnë derisa këto kërkesa
të merren në konsideratë dhe të
plotësohen.

Ai objekt nuk posedon lejen për
transformim të veprimtarisë,
leje të cilën e jep Komuna e
Tetovës. Nuk posedon po ashtu
edhe lejen për legalizim të katit
të fundit, ndërkohë që është
objekt me leje për katin përdhes,
bodrumin dhe katin e parë. Në të
njëjtën kohë, në kërkesën tonë
që kemi bërë në Ministrinë e
Financave, jemi të informuar se
ky objekt nuk ka leje për të
realizuar aktivitetin për të cilin
është paralajmëruar dhe në të
njëjtën kohë nga Qeveria kemi
marrë po ashtu informacionin e
fundit se u është refuzuar edhe
kërkesa për të pasur licencë për
atë objekt, që nënkupton se
çfarëdoqoftë veprimtarie aty e
asaj natyre, është jo legale

TEUTA ARIFI 

Shkup, 3 korrik - Maqedonia dhe
Britania e Madhe realizuan ba-
shkëpunim në një numër të madh
sferash, dhe më së paku që pres
është ky bashkëpunim të vazhdojë
edhe në të ardhmen, ndërsa sh-
presoj, edhe të thellohet, theksoi
zëvendëskryetari i Qeverisë së Re-
publikës së Maqedonisë, për Çë-
shtje Evropiane, Bujar Osmani, në
takimin e së martës me Ambasa-
dorin e Mbretërisë së Bashkuar në
Republikën e Maqedonisë, Çarls
Garet, me rastin e përfundimit të
mandatit të tij.

Si kumtuan nga kabineti i tij,
Osmani ka shprehur falënderim të
sinqertë për tërë angazhimin dhe
përkushtimin, posaçërisht për insi-
stimin e Geret të ndihmojë në

tejkalimin e krizës së thellë poli-
tike dhe institucionale, ndërsa pa-
staj edhe kthimin e Maqedonisë
në rrugën euroatlantike, e cila,
thekson, na solli deri në ftesën për
anëtarësim në NATO, dhe deri në
datën për fillimin e negociatave

me BE. Osmani theksoi edhe pro-
gresin e arritur në fusha të ndrysh-
me si: në mbështetjen e reformave
në administratë të Maqedonisë,
arsimi, sistemi gjyqësor, demokra-
cia dhe kohezioni social, reforma
në sistemin e sigurisë etj. Osmani i

shprehu mirënjohje Mbretërisë së
Bashkuar, e cila krahas sfidave
komplekse rreth BREGZIT, ende
mbetet mbështetësi i fuqishëm i
politikës së zgjerimit të BE-së, që
është si garancë e sigurisë dhe sta-
bilitetit të Evropës në përgjithësi. 

“Për një javë jo të plotë, Londra
do të jetë nikoqir i vendeve të Bal-
lkanit Perëndimor, që së bashku
me përfaqësuesit e Bashkimit
Evropian, si pjesë i ashtuquajtur
Procesi i Berlinit, do ta riafirmojnë
orientimin euroatlantik, do ti sh-
qyrtojë sfidat për avancimin e ba-
shkëpunimit të ndërsjellë, dhe do
të hap mundësi për integrimin më
të shpejtë të Ballkanit Perëndimor
në Bashkimin Evropian”, qëndron
në kumtesë.

7.5 milionë euro 
për mjekim falas
Prilep, 3 korrik - Buxheti për
mjekimin spitalor falas i cili, siç
paralajmëroi kryeministri Zoran
Zaev, do të fillojë nga 1 janari i vitit
2019, do të jetë rreth 7.6 milionë euro.
"Sipas vlerësimeve të deritanishme
buxheti do të jetë rreth 7,6 milionë
euro. Ky është participimi të cilin
qytetarët e paguajnë për mjekim
spitalor, gjegjësisht për qëndrim në
spital. Këto të holla do t'i mbulojë
buxheti shtetëror dhe qytetarët nuk
do të paguajnë për mjekim spitalor",
tha kryeministri Zaev duke iu
përgjigjur pyetjes së gazetarëve gjatë
vizitës në Prilep. Këtë pranverë, siç
tha, është sjellë vendim për mjekim
spitalor falas për fëmijët e marrësve
të asistencës sociale dhe për ta,
ndërsa shpresoj që nga 1 janari i vitit
të ardhshëm kjo do të vlejë për të
gjithë.

Prej sot shi 
dhe bubullima
Shkup, 3 korrik - Mot me diell dhe i
ngrohtë me temperatura deri në 36
gradë sot dhe nesër, ndërsa në orët e
pasdites shi i rrëmbyeshëm lokal dhe
bubullima, veçanërisht në lindje dhe
zonat malore, paralajmëroi Drejtoria
për Punë Hidrometeorologjike. Edhe
gjatë fundjavës në disa vende do të
ketë shi të rrëmbyeshëm dhe
bubullima, me ç'rast do të fryjë erë e
përforcuar deri në të përforcuar e cila
do të shkaktojë rënie të
temperaturave për disa gradë. Sipas
parashikimit të DPHM, sot
temperaturat maksimale do të
arrijnë 35 gradë Celsius, ndërsa vlera
e indeksit UV do të arrijë 9.
Temperaturat e paralajmëruara
maksimale për nesër dhe pasnesër
do të arrijnë deri në 36 gradë, ndërsa
për fundjavë do të ulen deri në 31
gradë Celsius.

16.000 racione për
qytetarët e rrezikuar
social
Shkup, 3 korrik - Përmes sistemit për
dhurimin e ushqimit të tepërt "Të
gjithë të ngopur" janë dhuruar pesë
tonë ushqim të tepërt apo 16.000
racione deri te qytetarët e rrezikuar
social. "Ky është donacioni më i madh
i ushqimit deri më tani dhe
gëzohemi se së bashku me këtë
donacion përmes "Të gjithë të
ngopur" u dhuruan nëntë tonë
ushqim apo 28.000 racione deri te
qytetarët e rrezikuar social",
theksojnë nga "Eja Maqedoni", të cilët
vendosën sistemin "Të gjithë të
ngopur". Vendosja e sistemit të parë
për dhurimin e ushqimit të tepërt në
Maqedoni, "Të gjithë të ngopur" e
krijoi "Eja Maqedoni" me mbështetje
të Ambasadës zvicerane në
Maqedoni, USAID, Korpusi
Paqëruajtës, Instituti Demokratik
Kombëtar dhe Publicis.

LAJME
SHKURT

LËVIZJA ANTI-BIXHOZ PARALAJMËRON PROTESTA NËSE KAZINOJA HAPET

Deri në fund kundër kazinosë në Reçicë 
Nga Lëvizja Anti-bixhoz
thanë se të gjitha
institucionet kompetente
nuk kanë dhënë leje për
hapjen e kazinosë në Reçicë
të Vogël, prandaj e njëjta
edhe nuk mund të hapet.
Nëse nuk plotësohen
kërkesat e qytetarëve dhe
nuk mbahen premtimet e
dhëna nga bartësit e
institucioneve, kanë
paralajmëruar se do të
vazhdojnë të protestojnë
derisa këto kërkesa të
merren në konsideratë dhe
të plotësohen

GERET NË TAKIM LAMTUMIRËS ME ZËVENDËSKRYEMINISTRIN OSMANI 

Mbështetje e madhe nga Britania

Koha
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                      KOMUNA E KARPOSHIT  
                     Sektori për furnizime publike  
 
 

 
Republika e Maqedonisë 

Projekti për përmirësim të shërbimeve komunale – MSIP  
MSIP- NCB-071-18 

 
1. Këtë Thirrje për Oferta e përcjellë Shpallja e përgjithshme për furnizime për këtë Projekt të publikuar në edicionin e UN Development Business, me nr. 767, të datës 31 janar, 2010 

(edicioni i shtypur) dhe publikuar në mënyrë elektronike më 06 janar, 2010. 
2. Republika e Maqedonisë fitoi kredi nga Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për realizimin e Projektit për përmirësimin e shërbimeve komunale (MSIP) dhe ka për 

qëllim që një pjesë të mjeteve të fituara të kësaj kredie të shfrytëzojë për pagesë sipas marrëveshjes për “Rikonstruimin e tri rrugëve në Komunën e Karposhit”.  
3. Komuna e Karposhit i fton ofertuesit e përshtatshëm dhe të kualifikuar të japin oferta të shtypura për punë ndërtimore të cilat përfshijnë “Rikonstruimin e tri rrugëve në Komunën e 

Karposhit”. 
4. Procesi i ofertimit do të kryhet nëpërmjet procedurave për ankand publik nacional siç është i specifikuar në Udhëzimet e bankës Botërore: Furnizimi me mjetet e fituara nga IBRD Hua 

dhe IDA Kredite, nga janari 2011 dhe është i hapur për të gjithë ofertuesit nga shtetet e përshtatshme siç është definuar në dokumentacionin e tenderit. 
5. Ofertuesit e përshtatshëm, të interesuar, mund të marrin informacione plotësuese në adresën e shënuar më poshtë nga 07:30 deri 15:30. 

Adresa:    Komuna e Karposhit, rr. Radika nr. 9 
Qyteti: Shkup 
Numri postal: 1000 
Shteti: Republika e Maqedonisë 
Telefoni: +389 2 3055 901 
Adresa elektronike:  gorgi.bundalevski@karpos.gov.mk. 
 
6. I gjithë dokumentacioni tenderues në gjuhën maqedonase  mund të blihet nga ana e ofertuesve të interesuar pas parashtrimit të aplikacionit me shkrim në adresën e dhënë më poshtë dhe pas 
pagimit të taksës së pakthyeshme në shumë prej 3.000 MKD. Metoda e pagesës do të bëhet përmes PP50 formularit, në llogarinë në vijim:  
  
a) Për pagesë në denarë: 

Banka: Banka popullore e Republikës së Maqedonisë 
Numri i llogarisë: 100000000063010 
Llogaria shfrytëzuese buxhetore: 779014115763010     
Llogaria e të ardhurave: 725939 
Dokumentacioni i tenderit do të dorëzohet përmes postës elektronike ose mund të merret direkt në Komunën e Karposhit. 

7. Ofertat duhet të dorëzohen në adresën e dhënë më poshtë më datë 08.08.2018 deri në ora 12:00 në Komunën e Karposhit. Parashtrimi i ofertave në mënyrë elektronike nuk është i lejuar. 
Ofertat e vonuara do të refuzohen. Ofertat do të hapen fizikisht në prani të ofertuesve, që do të zgjedhin  të jenë prezent personalisht në adresën e dhënë më poshtë më datë 08.08.2018 në 
ora 12:00, në Komunën e Karposhit. 

8. Të gjitha ofertat duhet të jenë të shoqëruara me Garanci bankar prej: 360.000,00 MKD.  
9. Adresa:    Komuna e Karposhit, rr. Radika nr. 9 

Qyteti: Shkup 
Numri postal: 1000 
Shteti: Republika e Maqedonisë 

Delvina KËRLUKU

Shkup, 3 korrik - Virozat e verës ka-
rakterizohen me temperatura të
lartë, dhimbje të nyejve dhe mu-
skujve, teshtitjes, kruarje të syve, të
vjella dhe shfaqje të diarresë.
Mjekët thonë se në rast të virozës,
e cila zakonisht zgjat dy deri në tre
ditë, rekomandohet sasia e konsi-
derueshme e lëngjeve dhe konsu-
mimit të ushqimit të llojllojshëm.
Marika Bogoevska, mjeke në Po-
liklinikën e Bit Pazarit, thotë për
gazetën Koha, se numri i pacientë-
ve që vizitojnë shtëpinë e shënde-
tit, në këtë sezon nuk është i madh
dhe gjendja e tyre është nën kon-
troll. Ajo nënvizon se ditëve të fun-

dit nuk janë paraqitur pacient me
virozë, por, për shkak të temperatu-
rave të larta, ka ankesa të pacientë-
ve për kokëdhimbje, plogështi,
ngacmim në fyt, dehidrim, këto
janë simptomat e pacientëve këto
ditë. Mjekja Marika, shton se pa-
cientë më shumë që paraqiten në
Poliklinikën e Bit Pazarit, janë të
moshës së mesme, por, nuk janë
se paraqiten shpesh dhe nuk ka tek
ata virozë, të mundshme. Por, pa-

cientët që kanë probleme me mu-
skujt, nënvizon doktor Bogoevska,
u shfaqet temperaturë e lartë tru-
pore, ku edhe ka një numër i cak-
tuar, por nuk është numër shqetë-
sues. Ku këtë javë që shkoi
numëroheshin 4 – 6 pacient të kë-
saj natyre. Rekomandimet e Dok-
tor Marika Bogoevska ,për shkak
të fillimit të temperaturave të lar-
ta, janë që të konsumohet më
shumë lëngje, pemë dhe perime.

Të shmangeni nga temperaturat e
larta, gjegjësisht të mos dilet ja-
shtë pa patur nevojë, ku edhe kanë
filluar temperaturat të ndryshojnë.
Ndryshimi i temperaturave, gjatë
ditës me temperatura të larta e
natën bien në mënyrë drastike, gjë
që ndikon negativisht në organiz-
min e njeriut. Kjo, posaçërisht
ndikon te të sëmurët kronik, ku
edhe duhen rigorozisht të kujde-
sen dhe të marrin në rregull tera-

pinë, ushqimin, etj. 
Me Ndihmën e shpejt në

Shkup është intervenuar në shumë
raste, ku edhe janë paraqitur
gjendje e jashtëzakonshme. Te
personat me probleme të ndrysh-
me shëndetësore mjekët këshil-
lojnë marrjen rregullisht të tera-
pisë dhe konsumimin e lëngje,
shoqëruar me mjete mbrojtëse
nëse janë të detyruar të ekspo-
zohen në diell. 

Lidija Çukullovska, mjeke e
Ndihmës së shpejtë thotë se nga
janë paraqitur pacientë të alivano-
sur, në rrugë. Ata kanë qenë pa-
cientë me diabet, të cilët nuk kanë
llogaritur mirë gjendjen e tyre, ku
edhe janë ndikuar nga ndryshimet
klimatike. Ajo rekomandon që të
mos dilet në këto temperatura të
larta, sidomos personat me shën-
det të dobët ose me ndonjë me së-
mundje kronike. Mjekët thonë se
lodhja nga ndryshimet klimatike
dhe ardhja e temperaturave të lar-
ta mund të përshkallëzohet deri
në goditje nga nxehtësia që mund
të jetë kërcënuese për jetën,
ndërkohë që sipas meteorologëve
në ditët në vazhdim do të ketë
rritje të temperaturave. 

RIKTHEHEN VIROZAT 

Temperaturat e larta, shqetësim kryesor
Shmangia nga
temperaturat
tropikale dhe
konsumimi i lëngjeve,
janë preventivat
kryesore që i largojnë
pacientët nga
ambulancat

Publicitet

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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Nj
erëzit që veprojnë me
altruizëm thonë se të
kesh lëkurën e bardhë
nuk do të thotë të jesh

detyrimisht shpirtbardhë. Të jesh
njeri me ngjyrë, nuk do të thotë të
jesh shpirtzi. Nëse në ndejën e burra-
ve do ligjërosh për moral, nuk do të
thotë se bëhesh imoralshëm. “Kur
nuk të ka lezet fjala në kuvend, është
e njëllojtë sikur ke vdekur edhe
vetë!”Nëse hiqesh për politikan, nuk
do të thotë se ke pushtet të fuqishëm
e të pakufizuar. Nëse do bësh gojëta-
rin, nuk do të thotë se je i shquar në
fushat e ndryshme të dijes. Nëse i
hip kalit të marrëzisë, kjo do të thotë
se je jashtë ekuilibrit mendor.Nëse
“sabah e aksham” dërdëllit për sh-
qiptari, nuk do të thotë se bëhesh
shpëtimtar i atdheut. 

Njerëzit e tillë mund të hetohen
vetëm nga ata që janë në hall a në
siklet. Këta unë idiktova para shumë
vitesh, këtejpari në vendbanimin e
hershëm të stërgjyshërve tanë. Mbaj
mend ditën e njëzet e tretë të muajit
të dymbëdhjetë të motit 1968, kur
në kasabanë time u organizuan de-
monstratat. Më 23dhjetor të motit
2018mbushet plot një gjysmë
shekulli nga organizimi i demonstra-
tave të Tetovës që do të karakteri-
zohen me katër palë histori:

Historia e lavdisë: Do të shkruhet
nga vetë organizatorët dhe pjesë-
marrësit e saj, me në krye studentët
nga Beogradi dhe shumë atdhetarë
të tjerë nga Tetova dhe përreth saj.

Historia e akuzës: Do të thuret
nga ana e pushtetarëve. Do të aku-
zohet Faik Mustafa,i cili më vonë do
të dënohet me 5 vjet heqje lirie,
ndërkaq ikona e politikëbërjes në
nënqiellin e Fushë-Pollogut, Meme-
triza Murtezan-Gega do të dënohet
me 7 vjet burg. Do të ngarkohet me
faj për arsye se gjithmonë ka qenë
kundërshtar i shpërnguljeve të sh-
qiptarëve drejt Anadollit, njeriu që
në kontinuitet do të kërkojë për sh-
qiptarët të drejta më të avancuara
në aspekt politik, në aspekt kulturor,
social, arsimor, ekonomik dhe aspek-
te tjera. 

Historia e harresës: Kjo histori do
të duhet të jetë historia më e dhimb-
shme e demonstratave të vitit 1968,
pasi që nga historianët tanë, paksa
më të moshuar, fare pak është disku-
tuar e trajtuar. Historianët tanë (me
përjashtim të kosovarëve) gjatë kohë
do ta mbajnë mënjanë kokën, shiki-
min dhe mendjen. Ndoshta kishin
pasur të drejtë. Edhe pas pesë deka-
dash, kjo e kaluar do të karakteri-

zohet me atë harresën tonë kolekti-
ve, pesëdhjetë vjet heshtje vari, pe-
sëdhjetë mote dyshimi, gjysmë
shekulli akuza dhe lëvdata të rreme
a të sajuara, pesëdhjetë vjet lëkundje
e mosbesim për vërtetësinë e de-
monstratave, edhe pas pesë dekada-
sh këto demonstrata jetojnë a kuj-
tohen nga vet organizatorët, edhe
pas gjysmë shekulli këto demonstra-
ta sikur kërkojnë hire të tje-
ra,gjegjësisht kërkojnë përkrahje
morale nga institucionet që kanë
hise në këtë trashëgimi shpirtërore të
shqiptarëve..., edhe pas pesëdhjetë
vjetësh ka mosbesim politik dhe pa-
ragjykime, edhe pas pesëdhjetë
vjetësh dëshmitarët e kësaj vakie
kërkojnë të vërtetën e tyre...,gjysmë
shekulli emocione të përziera, pesë
dekada histori“allafrënga dhe alla-
turka”..., pesëdhjetë vjet histori as
“për dynja e as për ahiret”...Ehe, lum
miku, edhe pas pesëdhjetë vjetësh
sa keq ndihesh kur njerëzit e tu prej
mishi e prej gjaku të harrojnë për së
gjalli...,edhe pas plot pesë dekadash
na mbyti bajraktarizmi primitiv, një
bajraktarizëm kanunor, që mëton ta
zbehë dhe ta nëpërkëmbë edhe atë
pak filozofi që u ka ngelur demon-
stratave të motit 1968, e të tjera pas
pesë dekadash.

Historia e kodoshëve:Kjo histori
e demonstratave do të karakteri-
zohet me shqiptarët që ishin ba-
shkëpunëtorë të UDB-së, respekti-
visht spiunët apo kodoshët të cilët
më shumë se 80 % i siguruan fakte
aktakuzës. Një i tillë sot e kësaj dite
jeton në kasabanë e prindërve të mi.
Është një njeri i cili dikur bënte punë
prej matrapazi, prej bashkëpunëto-
ri të pushtetit,prej sekseri dhe prej
zagari të qehajait të beut. Kohë pas
kohe bënte edhe punën e kamba-
narit dhe njëkohësisht u frynte bori-
ve të alarmit. Një kohë të caktuar qe
“punësuar” si zagar i qehajait të
beut. Sa herë që qehajai ijepte një
kockë për ta lëpirë,aq herë ai shkon-
te a vraponte pas gjahut... Po sot,po
t’i japësh edhe dy kocka, nuk lëviz
dot nga vendi, nuk lehën më! Kur
një ditë kishte “pushuar” së lehuri,
hafijet e vogla, i kishin thënë kryeko-
doshit: “Ky zagar, duhet vrarë urgjen-
tisht!”. Kryekomandati i spiunëve ki-
shte dhënë përgjigje të prerë: “Nuk
do ta vrasim..., na duhet..., do t’i më-
sojë zagarët e rinj sesi duhet lehur!”
Dhe kur atypari u dukën partitë po-
litike shqiptare, fillimisht bëri
përpjekje që t’i ngjitej “kryeminderit
të partisë nga e mbara”... dhe kur në
këtë ngjitje dështoi, u mundua

t’i“ngjitej së prapthi”... dhe kur
edhe në këtë përpjekje nuk i eci
zari, iu kthye partisë amë gjegjësi-
sht, partisë komuniste. Fatkeqësi-
sht, kishte harruar se në kurrizin e
partisë së re, ka hapësirë vetëm për
një bythëvend..., kishte menduar
se do t’i ngjitej kurrizit të mushkës
a pelës së tyxharit! Edhe pas pe-
sëdhjetë vjetësh nuk ndërgjegjë-
sohet se në qafë ka hajmalinë që
(nuk) do t’i sjellë mbarësi...,edhe
pas pesëdhjetë vjetësh këtejpari
nuk duket njeri i cili do t’ia plasënë
fytyrë të vërtetën e tij të
hidhur...,edhe pas pesë dekadash
këtejpari vegjeton ish-hafija e pu-
shtuesit që vepron e sillet me djal-
lëzi, edhe pas pesëdhjetë vjetësh
aq shumë “u plak e u thinj, sa me
gënjeshtra,me thashetheme dhe
me kodoshllëk nuk u ngi”..., ky ud-
bash edhe pas pesëdhjetë vjetësh
askujt nuk i dha llogari për vepri-
met e tij të shëmtuara. 

“Miku”, larg duart nga e vërteta
e meselesë sonë, të lusim, larg
mendjen nga realiteti ynë objektiv,
“miku”, hiq mendjen nga e vërteta
e njerëzve që kërkonin lirinë e vo-
nuar të vatanit, “miku”, larg surratin
nga e vërteta e njerëzve ndaj të
cilëve dëshmove..., “miku”, hiq dorë

Ehe ti, “miku”
pordhaman, sa shpejt
harrove të thuash së
paku një të vërtetë
karshi mëkateve tua...
Ato rrëfimet e tjera
toptan i kishe gabim,
njësoj si ato
anekdotat historike!
Hej, “miku”, shyqyr që
ne të dy nuk e
mësuam të njëjtën të
vërtetë të
shqiptarëve,
pjesëmarrës në
Demonstratat e
Tetovës të motit 1968,
andaj harroje hisen
tënde në këtë mesele
sa humane, po aq
edhe emancipuese.
Sikter Boris!

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Larg duart nga e vërteta jonë! Nga
Fadil LUSHI
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nga hiseja jote e sajuar...,
“miku”,qëndro larg familjeve të njerëz-
ve që dikur moti ua thyen kockat...
Ehe,“miku”, a të kujtohet kur ti futeshe
në oborrin e shkjaut për t’i ndihmuar
për ta prerë atë kafshën shtëpiake me
trup e me qafë të trashë, me këmbë të
shkurtra e me turi të zgjatur, që ne
ndryshe e quajmë derr?Hej,mbaj larg
turinjtë nga punët tona...Hej ti, kodo-
sh, hiq mënjanë shikimin nga ky
përvjetor i rëndësishëm, hiq mendjen
nga përvjetori i pesëdhjetë i demon-
stratave...Ehe, shiko ti, lum miku ynë,
ky që dikur bënte punë prej matrapa-
zi, u bë edhe turiri i tij të na shajë, të na
nënçmojë e të na tregojë sesi shqip-
tarët asokohe nuk duhej ta kundër-
shtonin politikën shoviniste dhe na-
cionaliste të ish-Jugosllavisë, sesi
shqiptarët paskan gabuar kur kishin
dalë në demonstrata në Prishtinë e
Tetovë...Hej ti,“miku”, asokohe thoshe
se e kishim për gabim këtë veprim to-
nin, ti thoshe me plotë gojën se sh-
qiptarët asnjëherë më mirë nuk kanë
jetuar...

Është e vërtetë se ti në atë kohë
jetoje mirë, ti asokohe detyroje më-
suesin që bashkë me nxënësit të kën-
donin himnin e Jugosllavisë... Ehe ti,
“miku” pordhaman, sa shpejt harro-
ve të thuash së paku një të vërtetë kar-
shi mëkateve tua... Ato rrëfimet e tje-
ra toptan i kishe gabim, njësoj si ato
anekdotat historike! Hej, “miku”, shy-
qyr që ne të dy nuk e mësuam të
njëjtën të vërtetë të shqiptarëve, pje-
sëmarrës në Demonstratat e Tetovës
të motit 1968, andaj harroje hisen tën-
de në këtë mesele sa humane, po aq
edhe emancipuese. Sikter Boris!

Karl Marks shpesh përshkruhet si një nga
mendimtarët më të mëdhenj të shekullit të
19-të. Veprat e tij kanë nxitur revolucione,
dhe debate të zjarrta përgjatë shekujve. I lin-
dur në Prusi, Gjermania e sotme, në maj 1818,
Marks besonte se kapitalizmi, i cili ishte në
hapat e para në atë periudhë, kishte të meta
të konsiderueshme.

Marksi pretendonte se, në ndjekje të fiti-
mit, kapitalistët do të inkurajonin ideologjinë
e tyre se puna është e mirë, koha e lirë është
e keqe, dhe gjërat materiale do të na bëjnë të
lumtur, duke nxitur prodhimin në masë, e
duke u hequr punëtorëve kënaqësinë e
punës. Në të njëjtën kohë, duke shfrytëzuar
klasën punëtore.

Ai u përfshi në Lidhjen Komuniste, një
grup i vogël intelektualësh që donin të shfu-
qizonin sistemin e klasave dhe të shpërnda-
nin pasurinë barazisht. Marksi shkroi “Mani-
festi i Partisë Komuniste” më 1847, me
ndihmën e Friedrich Engels, ku shpaloste vi-
zionin marksist të një shoqërie në të cilën
pasuria shpërndahet në mënyrë të barabartë,
ku mbizotëron prona publike, dhe arsimi
është falas për të gjithë. Por Marksi ishte pak
i njohur dhe pak i lexuar në atë kohë. Kur
vdiq, në vitin 1883, vetëm 11 njerëz morën
pjesë në funeralin e tij. Pas vdekjes së tij,

idetë e tij lulëzuan. Bazuar në teorinë e mark-
sizmit, erdhi komunizmi, realizimi i një sho-
qërie pa shtet, ku të gjithë janë të barabartë.
Komunizmi u bë një lëvizje globale, por idea-
li utopik i një shoqërie të drejtë dhe të bara-
bartë nuk arriti të materializohej. Komuniz-
mi i tiranizoi dhe i varfëroi njerëzit. Dhe vrau
me dhjetëra milionë prej tyre. Sot, kapitaliz-
mi dominon botën.

Por shumë prej kritikave të Marksit nuk
kanë qenë kurrë më aktuale. Sot, pabarazia
globale mes të pasurve dhe të varfërve është
e jashtëzakonshme. Marksi parashikoi se ka-
pitalizmi do të çonte në pasurimin e të pasur-
ve dhe varfërimin e të varfërve. Dhe kishte të
drejtë. Ai gjithashtu parashikoi se kapitaliz-
mi do të çonte në rritje të madhe ekonomike.
Marksi parashikoi se kapitalizmi do të çonte

në globalizim, dhe se një pjesë e vogël e fir-
mave do të kishin dominim të madh të tre-
gut.

Sidoqoftë, Marksi nënvlerësoi aftësinë e
kapitalizmit për t’i bërë të gjithë më të pasur,
duke i bërë produktet shumë më të lira. Që
nga vitet 1980, numri i njerëzve në varfëri
absolute ka rënë me rreth një miliard. Ai
gjithashtu gaboi lidhur me kapacitetin e ka-
pitalizmt për të reformuar veten duke krijuar
shtete të mirëqenies që rishpërndarjnë pasu-
rinë përmes taksimit. Edhe pse ka shumë për
të mësuar nga Marksi, zgjidhja e tij ishte
shumë më e keqe se një sëmundje shfarosë-
se. Në të njëjtën kohë, nuk mund të thuhet se
kapitalizmi i sotëm, i dominuar nga pabara-
zia e madhe dhe krizat financiare, ka trium-
fuar. (The Economist)

A kishte Karl Marks të
drejtë për kapitalizmin?

Edhe pse ka shumë për të
mësuar nga Marksi, zgjidhja e
tij ishte shumë më e keqe se një
sëmundje shfarosëse. Në të
njëjtën kohë, nuk mund të
thuhet se kapitalizmi i sotëm, i
dominuar nga pabarazia e
madhe dhe krizat financiare,
ka triumfuar

Kjo nuk është një luftë e re e
ftohtë, por epoka e Putinit është po
aq e rrezikshme. Ambasada ruse ka
thënë se nuk duhet patur frikë nga të
ftohtët, ndërkohë që Ministri i
Mbrojtjes së Rusisë tha se Moska
duhet të heshtë.

Para pak kohësh Ambasada Ruse
në Londër poastoi një foto të një ter-
mometri në dëborë me mbishkrimin
shoqërues “Temperaturat e
marrëdhënieve të Rusisë me Mbretë-
rinë e Bashkuar zbresin në -23 por ne
nuk kemi frikë nga i ftohti”. Ditën
tjetër kur u pyetën për një përgjigje
të mundshme nga Rusia, Ministri i
Mbrojtjes tha se Moska duhet të he-
shtë. Kohët e fundit është folur
shumë për një Luftë të Ftohtë të
Mundshme madje është bërë disi kli-
she. Ky nuk është emri më i mirë al-
ternativ për situatën e tanishme por
e sigurt është se tani po jetojmë në
një epokë tensioni.

Marrëdhëniet mes Rusisë e
Perëndimit po përkeqësohen gra-
dualisht. Ajo që ndodhi në Salisbury
në fillim të marsit, mund t’i shtohet
një liste të pazakontë që përfshin,
rrëzimin e avionit të pasagjerëve në
Ukrainë, përdorimin e fuçive me

bomba dhe përdorimin e armëve ki-
mike në Siri. Shtuar këtu, ndërhyrjen
në zgjedhjet e Europës, pra gjithçka
po aq shqetësuese sa 40 vjet më
parë. Në një fjalim të tij disa javë më
parë, Putin foli për zhvillimin e një
arme bërthamore që nuk mund të
shkatërrohet nga asnjë sistem anti-
raketor.

Është e dukshme në disa mënyra
që Perëndimi nuk ka reaguar në
mënyrë agresive. Ka disa ndryshime
mes Luftës së Ftohtë atëherë dhe pe-
riudhës tani. Rusia tani është shumë
më e dobët se dikur Bashkimi Sovje-
tik. Rusia qëndron përsëri një shtet i
fuqishëm, një anëtar i përhershëm i
Këshillit të Sigurimit të OKB-së,
ndërkohë që disa nga vendet që u
shpërbënë nga Bashkimi Sovjetik si
Estonia, Letonia e Lituania tani janë
pjesë e NATO-s.

Rusia është financiarisht më e
dobët se Bashkimi Sovjetik i dikur-
shëm. Gjithashtu ka më pak partnerë
tregtarë, ekonomi më pak të zhvil-
luar se Mbretëria e Bashkuar, Franca
e Gjermania. Për t’u shqetësuar është
fakti që rrugët e komunikimit që ek-
zistonin gjatë Luftës së Ftohtë dikur,
mesa duket tani mungojnë.  (Times)

Epoka Putin, po aq e rrezikshme sa një Luftë e Ftohtë
Rusia tani është
shumë më e dobët
se dikur Bashkimi
Sovjetik. Rusia
qëndron përsëri
një shtet i
fuqishëm, një
anëtar i
përhershëm i
Këshillit të
Sigurimit të 
OKB-së, ndërkohë
që disa nga vendet
që u shpërbënë
nga Bashkimi
Sovjetik si Estonia,
Letonia e Lituania
tani janë pjesë e
NATO-s
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Pak kush mund ta mendonte se lidhja e dashu-
risë mes Karla Brunit dhe ish presidentit francez
Nikola Sarkozi do të zgjaste kaq shumë. Të njohur
për lidhjet e shumta të mëparshme, kjo martesë si-
pas biografëve nuk do të zgjaste më shumë se tre
vjet. Por fotot e fundit të daljeve të çiftit tregojnë se
romanca Sarkozi dhe Karla nuk ka mbaruar.

Bruni u takua më presidentin francez të divor-
cuar Nicolas Sarkozy, në nëntor të 2007-ës në një
parti organizuar nga miq të përbashkët. Pas një ro-
mance të shkurtër ata u martuan në 2 shkurt të
2008-ës në pallatin Élysée në Paris. Kjo ishte marte-
sa e parë ceremoniale për Brunin dhe e treta për
Sarkozinë. Bruni, ndërkohë, mori nënshtetësinë
franceze duke hequr dorë prej nënshtetësisë italia-
ne menjëherë verën e po atij viti.

Martesa me Sarkozinë ka qenë një ndër dëshirat
më të papritura dhe të forta që i ka lindur
ndonjëherë në jetë, do të shprehej Bruni në ditët e
para të martesës së tyre. “Duket se me të asgjë e
keqe s’mund t’më ndodh. Pranë tij çdo frikë dhe
ankth më zhduket. Mendova se dashuria lindi
shumë shpejt, por në fakt ishte më se e menjëher-
shme”. Në të ardhmen e saj qoftë kjo e afërt apo e
largët një gjë është e sigurt, fakti që do jetë gjith-
monë pranë Sarkozisë dhe duket se asgjë nuk do t’i
ndajë.

“Unë vij nga një kulturë italiane, pikërisht nga
Torino, një ndër kryeqendrat e Italisë, dhe nuk do ta
pranoja divorcin dhe do mbetem gruaja e tij deri në
vdekje. Di që jeta është e mbushur me shumë sur-
priza por kjo është ajo që unë dua”, do të shprehej
Bruni.

Një nga lidhjet më të njohura të mëparshme të
Brunit është ajo me profesorin e filozosifë Rafael
Enthoven, të cilit i ka kushtuar dhe këngën “Quel-
qu’un m’a dit”. Bruni dhe Rafael patën një djalë me
emrin Aurélien, në vitin 2001. Çifti u nda në maj të
po atij viti pasi Rafael mendonte se marrëdhënia e
tyre nuk premtonte më tepër, të paktën kështu ka
deklaruar Bruni për revistën “Vanity Fair”.

Edhe pse legalisht Carla Bruni është vajza e pia-
nistes së famshme italiane Marisa Borini dhe indu-
strialistit e kompozitorit të muzikës klasike Alberto
Bruni Tedeschi, në 2008 zbuloi se babai i saj bio-
logjik natyral ishte italiani me origjinë braziliane
Maurizio Remmert. Në rininë e tij kish pasur një
lidhje 6 vjeçare me mamanë e Brunit. Ajo ka një
motër e cila është aktore, Valeria Bruni Tedeschi,
dhe producente filmash njëkohësisht, që jeton në
Paris gjithashtu. Ka pasur edhe një vëlla, Virginio
Bruni Tedeschi (1959 – 2006) i cili u nda nga jeta
shumë shpejt.

Do jem gruaja 
e Sarkozisë deri 
në vdekje

Martesa me Sarkozinë ka qenë një
ndër dëshirat më të papritura dhe të
forta që i ka lindur ndonjëherë në
jetë, do të shprehej Bruni në ditët e
para të martesës së tyre

Pjetri dhe Armendi, nuk jetojnë në
Itali, në vendin i cili njihet për pizza, por
në Zvicër. Ata kanë bërë një kthesë në
përgatitjen e këtij specialiteti, pasi që,
nëpërmjet gatimit ata po bëjnë edhe
vepra arti. Pjetër Përlepi dhe Armend
Hajdaraj ka kohë që në picerinë e tyre
kanë filluar të eksperimentojë me artin
në pica, shkruan albinfo.ch. Ndërkohë
puna e tyre ka zgjuar interesimin e të
tjerëve, të cilët për kuriozitet po shkojnë
të shijojnë picat e tyre, edhe për shijen
por sidomos edhe për ngjyrën. Pos pica-
ve tjera të shijshme, ata së fundi kanë
vendosur të përgatisin pica me ngjyrë të
zezë. Pjeter Perlepi nga Komuna e
Gjakovës ka 30 vjet që jeton në Zvicër. Ai
ka mbaruar zanatin për të përgatitur
ëmbëlsira në ëmbëltore. Pjetri ishte rri-
tur në furrë dhe e ka trashëguar profe-
sionin nga babai i tij që tashmë është
pensionuar dhe kishte furrën e tij në
Zvicër.

BRAKTIS ZANATIN E ËMBËLTORISTIT,
NË KËRKIM TË SFIDAVE TË REJA
Por, ai vendosi të bëjë diçka tjetër

dhe të merret me specialitetin e picave.
“Doja një profesion të ri, pasi duke bërë
torta dhe ëmbëlsira u bë monotone, dhe
kam punuar edhe disa punë tjera. Edhe
pse nuk isha i sigurt, ky zanat më hyri në
qejf. Kam punuar 1 vjet e gjysmë aty dhe
pastaj edhe në një piceri tjetër për rreth
3 vjet e gjysmë”, shprehet për albinfo.ch
Pjetër Përlepi. Më pas Pjetri dhe Armen-
di kanë vendosur që të kenë një piceri të
tyre. Dhe kështu hapin picerinë “PizzAr-
govia”, që ka hapur dyert tashmë një vit
në Brugg.

PO PËRSE PICA TË ZEZA?
Disa të tilla i kishin shijuar në Itali,

por ato ishin me ngjyra. “Na ka pëlqyer
shumë ideja, dhe kemi vendosur që t`i
bëjmë vet, por jo me ngjyrë. Kemi
shikuar receta të ndryshme. Është më e
shëndetshme, është më e shijshme.
Kemi kërkuar diçka më të veçantë. E
kemi nisur testimin, dhe e kemi provuar
me familjarët tanë, të cilët ishin të befa-
suar”. Pastaj një mendim për zbulimin e

tyre e kanë marrë edhe nga miqtë e tyre.
Lajmi se në picerinë e tyre po bëhen

pica të zeza ishte përhapur me shpejtë-
si. Tani mysafirët e tyre konsumojnë gjy-
sma pica të zeza dhe gjysma pica tjera,
të zakonshme. “Ne nuk kemi pritur se
do të kishte kaq shumë interesim. Kemi
menduar mbase të kemi porosi për 10-
20 pica në javë, por që na shkojnë më
tepër nuk kemi besuar. Kemi pasur my-
safirë të ndryshëm dhe special, vetëm
për të ngrënë pica të zeza. Kjo të moti-
von për punë”, thotë Armendi për al-
binfo.ch, i cili prej disa vitesh ushtron
profesionin e gastronomit në Zvicër.

JA SI “I NXIJMË” PICAT
“Është një preparat medicinal që

është i lejueshëm dhe quhet “kohle ak-
tiv” (karbon aktiv). Ne e kemi marrë
vetëm atë produkt dhe e kemi kombi-
nuar me miellin tonë, pastaj kemi sh-
frytëzuar edhe idetë e të tjerëve dhe
kështu kemi bërë picën e zezë”, tregon
për sekretin e kësaj pice Armend Haj-
daraj nga Gjakova. 

Ai thotë se nuk janë frikësuar që te
eksperimentojnë për të bërë një picë të
zezë. “Ne kemi dashur të japim diçka të
re në Zvicër dhe me këtë ia kemi arritur.
Një risi për konsumatorët. Ideja ka
qenë që ne jemi të rinj dhe po ofrojmë
diçka të re. Deri më tani jemi të vetmit
në Zvicër me pica të zeza. Ka me ngjy-
ra tjera, por jo me ngjyrë të zezë”, thonë
Armendi dhe Pjetri.

PizzArgovia në Brugg, një
piceri e vogël por me pica
më të veçanta. Jo vetëm
nga shija, por edhe nga
forma që të shërbehet.
Nëse shkoni aty, mos u
çuditni nëse pica që do të
konsumoni mund të ketë
ngjyrë tjetër

Pjetri dhe Armendi, 
dy shqiptarët që bëjnë
pica të zeza
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“A erdhi ndonjë lajm i rëndësi-
shëm nga samiti i BE-së?”, pyesin
katër afganë në hyrje të kampit në
Velika Kladushë të Bosnje-Herce-
govinës, pranë kufirit me Kroa-
cinë. Të rinjtë shpresonin gjetjen e
një zgjidhjeje në këtë samit, me
shpresë se ata do të mund të kalo-
nin në ndonjë prej vendeve të BE-
së. Refugjatë e strehuar në Velika
Kladushë janë vendosur në një
kamp me kushte shumë të këqija
higjenike. Për ta nuk kujdeset
askush.

Në një fushë prej dy kilome-
trash po shtohet nga dita në ditë
numri i çandrave. Ata po mblidhen
me shpresë se së shpejti do të ka-
lojnë kufirin dhe futen në territo-
rin e BE-së. “Ky nuk është kamp”,
thotë njëri prej tyre. “Në Serbi ku-
shtet kanë qenë më të mira - kemi
pasur ushqim dhe veshmbathje,
çadra të mira. Këtu nuk kemi
asgjë”, thotë Kasimi nga Pakistani.
Ai është nisur drejt Evropës para
gjashtë muajve dhe ka kaluar nga
Pakistani, nëpër Iran, Turqi, Gre-
qi, Maqedoni, Serbi e deri në Bo-
snje. Nga vendi është larguar për
shkaqe sigurie, nga frika prej tali-
banëve, thotë ai.

Në Bosnjë-Hercegovinë aktua-
lisht ka më së shumti refugjatë
nga Pakistani, thotë ministri i Si-
gurisë Dragan Mektiq. Ai mendon
se këta refugjatë nuk kanë ikur për
shkaqe sigurie, por për shkaqe
ekonomike. “Ne nuk mund të pra-
nojmë migrantë ekonomikë”,
thotë ai. Refugjatët pohojnë të
kundërtën.

“POLICIA KROATE 
MË E KEQE SE ISIS-I”

Pothuajse të gjithë pakista-
nezët janë të vetëm, pa familje.
Ndërsa familjet kanë ardhur krye-
sisht nga Afganistani, Siria apo
Iraku. Haji ka ardhur këtu nga Mo-
suli, me bashkëshorten dhe dy fë-
mijë. Synimi i tij është Bashkimi
Evropian, ndonëse nuk e ka të
qartë se si do të mbërrijë, sepse
paratë, siç thotë ai, ia kanë marrë
policia kroate dhe hajdutët bo-
shnjakë. Ai thotë se gjatë një
përpjekjeje për dalje ilegale në
Kroaci, policia kroate ia ka marrë
telefonin celular dhe rreth 1000
euro. Haji thotë se policia kroate
është më e keqe se luftëtarët e të
ashtuquajturit Shteti Islamik. Ai
vendos gishtin në kokë dhe thotë:
“Daeshi (ISIS) të paktën të vret. Kjo
është më mirë sesa të mbetesh pa
asgjë”. Atë e ka mashtruar edhe
një kontrabandist boshnjak, i cili i

ka premtuar, se do t'i ndihmojë të
kalojë në Kroaci. Por ai vetëm ia
ka marrë paratë dhe nuk e ka kryer
punën. Edhe një grup tjetër si-
rianësh ankohet për sjelljen e po-
licisë kroate. Ata thonë se policia
ua ka marrë paratë, telefonat, i ka
rrahur dhe i ka kthyer në Bosnje.

Refugjatët me familje janë në
gjendje të keqe. Të lodhur dhe të

rraskapitur, pa para dhe kushte
minimale për jetë. Në qytet ka dhe
rreth 1000 refugjatë të tjerë nga
Algjeria, Maroku, Siria, Pakistani,
Tunezi, India etj... Shumë prej tyre
janë futur në shtëpi apo vende të
tjera boshe. Banorët e Kladushës
ankohen për këtë sjellje.

Rrugët e refugjatëve tani ka-
lojnë nëpër Bosnje - deri në Velika

Kladushë dhe Bihaq. Në këto dy
qytete janë mbledhur rreth 3.500
nga gjithsej 7.100 refugjatë sa
janë regjistruar në Bosnjë-Herce-
govinë. Banorët e këtushëm i kanë
ndihmuar refugjatët gjatë dimrit
të kaluar dhe për këtë kanë rapor-
tuar shumë media botërore. Por
problemet janë shtuar me
mbledhjen e një numri edhe më
të madh të refugjatëve, të cilët
janë bllokuar këtu. Migrantët këtu
kanë tani vetëm një ushqim të si-
gurt gjatë ditës.

CENIMI I SIGURISË
“Për të mbuluar shpenzimet e

tyre neve në ditë na duhen të
paktën 4000-5000 marka. Nuk
kemi forcë fizike dhe as mjete fi-
nanciare për të ndihmuar si duhet.
Kemi frikë se këtu mund të
shpërthejë ndonjë kaos i madh”,
thonë krerët e Kryqit të Kuq. Auto-
ritetet lokale në Bihaq dhe Velika
Kladushë thonë, se gjendja e

rëndë humanitare mund të rre-
zikojë seriozisht edhe gjendjen e
sigurisë, sepse po shtohet numri i
të pakënaqurve, po shtohet frika
dhe urrejtja ndaj të huajve. Një
faqen e Facebookut, ku bëhej
thirrje për dëbimin e refugjatëve
është shpërndarë shumë shpejtë
me qindra herë - para se të mbyl-
lej. Shumë shpejtë është përha-
pur edhe një lajm i rremë se një re-
fugjat ka përdhunuar një vajzë në
Bihaq.

Në Velika Kladushë është
mbajtur një seancë e kuvendit
lokal për shkak të konfliktit fizik
mes migrantëve. Një maroken
është vrarë me thikë. Në seancë
është bërë e ditur se shumë shtë-
pi boshe janë uzurpuar nga mi-
grantët, ndërkohë që ka pasur
edhe vjedhje dhe plaçkitje të
shumta. Kapja e personave që
kanë kryer krime është e vështirë,
sepse shumë prej migrantëve ja-
pin të dhëna personale të rreme.
Burimet e policisë i thonë DW, se
personi që ka vrarë shtetasin e Ma-
rokut nuk ka mundur të identi-
fikohet, për shkak se ka paraqitur
dy identitete të ndryshme.

Policia federale thotë se situa-
ta e sigurisë është nën kontroll
dhe se nuk ka ndonjë rritje të
madhe të krimeve, krahasuar me
vitin e kaluar. Për gjashtë muaj mi-
grantët kanë kryer 18 vepra pena-
le, kryesisht vjedhje.

KAMPI I RI DHE INATI
NDAJ BE-SË

Ministri i Sigurisë Mektiq
thotë, se së shpejti do të hapet një
kamp për refugjatë në hapsirën e
një fabrike të boshatisur në Velika
Kladushë. Refugjatët atje do të
kenë kushte më të mira për ushqi-
me dhe strehim. Autoritetet loka-
le e kanë kundërshtuar këtë propo-
zim, ndërkohë që BE-ja thotë se
nuk do të financojë këtë kamp. Por
Mektiq thotë se ata nuk do të he-
qin dorë, pavarëisht qëndrimeve
të BE-së. Refugjatët thonë se ata
nuk do të heqin dorë nga
përpjekjet për të kaluar në territo-
rin e BE-së. “Asnjë kufi nuk mund të
mbyllet hermetikisht. Njerëzit po
futen edhe në Hungari. Po të kisha
2.500 euro, brenda dy ditësh do të
mbërrija në Itali apo Francë”, thotë
një pakistanez, duke shtuar se kon-
trabandistët janë të organizuar
shumë mirë. Problemi më i madh
aktualisht është edhe koha e keqe.
“Kur bie shi, kushtet janë si në ferr”,
thotë Majkl nga Nigeria. Ai ëndër-
ron të mbërrijë në Gjermani dhe
atje të fillojë një jetë të re. 

(DW)

Refugjatët në Bosnjë dhe
kufiri i bllokuar i BE-së

Në Velika Kladushë
dhe Bihaq në Bosnjë-
Hercegovinë
qëndrojnë mijëra
refugjatë, që jetojnë
në kushte të rënda.
Ata thonë se qëllimi i
tyre është kalimi në BE
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Prishtinë, 3 korrik - Ekipi menaxhues
për themelimin e Asociacionit të
Komunave me Shumicë Serbe, si
pjesë e procesit të hartimit të
projekt-Statutit të këtij asociacio-
ni kanë biseduar  të marten me
kryetarët e komunave me shumicë
serbe.

“Në takim, është biseduar për
strukturën e ardhshme organizati-
ve të Bashkësisë së komunave ser-
be, të cilat do të rregullohen në
bazë të Parimeve të përgjithshme

të miratuara në Bruksel”.
“Sipas këtij dokumenti, Ba-

shkësia e komunave serbe do të
ketë këto organe: kuvendin, krye-
tarin, këshillin, bordin, admini-

stratën dhe zyrën për ankesa”,
thuhet në kumtesën e dërguar nga
Ekipi Menaxhues, njofton Bota Sot.

“Bashkëbiseduesit kanë thek-
suar se është thelbësore që kom-

petencat e Bashkësisë së komuna-
ve serbe të mbeten ashtu siç janë
përcaktuar në Marrëveshjen e parë
të Brukselit”.

Ekipi menaxhues ka informuar
se kryetarët e komunave serbe me
aktivitetet e mëparshme dhe pla-
net e ardhshme.

Zyra e Bashkimit Evropian nuk
e ka përmendur specifikisht ven-
dimin e Gjykatës Kushtetuese kur
është pyetur rreth dokumenteve
që do të jenë udhërrëfyes gjatë
draftimit të statutit të Asociacio-
nit/Bashkësisë së komunave me
shumicë serbe.

Në përgjigjet dërguar gazettes
Koha Ditore, kjo zyrë i është refe-
ruar “kornizës ligjore” të Kosovës si
dhe Marrëveshjes së gushtit të vi-
tit 2015 për themelimin e Asocia-
cionit/Bashkësisë, në të cilën
Gjykata Kushtetuese ka gjetur

shkelje në të shtatë kapitujt e saj,
shkruan sot Koha Ditore.

“Asociacioni/Bashkësia do të
themelohet brenda kornizës ligjo-
re të Kosovës, bazuar në Marrëve-
shjen e Brukselit dhe elemente-
ve/parimeve kryesore të
përgjithshme të Asociacionit të ko-
munave me shumicë serbe, të arri-
tura ndërmjet palëve në gusht
2015”, thuhet në përgjigjen e zyrës
së BE-së, e cila udhëhiqet nga Na-
talia Apostolova. “Kosova i ka
dhënë mandat Ekipit Menaxhues
për të hartuar statutin e Asociacio-
nit/Bashkësisë. Puna e tyre është
duke vazhduar...Bashkimi Evro-
pian pret që të gjitha marrëveshjet
e arritura në kuadër të dialogut të
lehtësuar nga BE-ja të zbatohen
pa vonesa të mëtejshme, në veçan-
ti Marrëveshja për Asociacio-
nin/Bashkësinë dhe Energjinë”.

Tiranë, 3 korrik - Shqipëria dhe Mali
i Zi po hedhin hapa konrete drejt
bashkëpunimit si një mundësi jo
vetëm për të forcuar marrëdhëniet
dy palëshe, por edhe ato në rajonin
e Ballkanit.

Qeveritë e të dy vendeve të krye-
suar nga kryeministrat Edi Rama
dhe Dushko Markoviç u mblodhën
të martën në Shkodër dhe lëshuan
mesazhe të shumta miqësie dhe
bashkëpunimi. “Më vjen mirë që
jemi bashkë këtu, për mundësinë
që ky format na jep për të thelluar
bashkëpunimin dhe konkretizuar
aspekte të shumta shumë të rëndë-
sishme të këtij bashkëpunimi dhe

për të forcuar më tutje marrëdhë-
niet shqiptaro-malazeze si
marrëdhënie të një rëndësie të
veçantë” tha zoti Rama. “Nuk është
vetëm gjeografia e përbashkët, por

edhe trashëgimia jonë që ne e
ndjejme për detyrë të ruajmë si një
model të bashkëpunimit ndërkou-
fitar, pse jo edhe për gjithë rajonin”
shtoi më tej ai, shofton televizioni

Shqiptar. Kryeministri shqiptar pra-
noi ndërkohë se shkëmbimet treg-
tare mes dy vendeve nuk janë të kë-
naqshme. “Kemi shumë për të bërë
kur vjen puna tek nxitja e shkëmbi-
meve tona tregtare që duhet ta pra-
nojmë nuk janë sot në shifra të atil-
la që mund të reflektojnë këtë
afërsi, gjithë këtë ndërvperim mes
njerëzve të zakonshëm dhe këtë po-
tencial mes nesh. Lëvizshmëria e
produkteve, certifikimi i tyre, pra-
nia e balancuar e investimeve janë
pika ku ne mund të bëjmë shumë
më tepër” tha ai.

Kryeministri Malazez Dushko
Markoviç gjeti rastin të uronte Sh-

qipërinë për vendimin e BE që të
caktojë datën për fillimin e nego-
ciatave, me një bindje të thellë, siç u
shpreh ai, se do të vazhdojë me
frymëzim të njëjtë procesin e
reformave gjithëpërfshirëse dhe
të përvetësimit të standardeve eu-
ropiane.  Ai vlerësoi rolin e shqip-
tarëve në vendin e tij. Pas disa
mbledhjeve të përbashkëta me qe-
verinë Kosovës dhe me qeverinë e
Maqedonisë, disa muaj më parë
në Pogradec, Mali i Zi është vendi i
tretë i rajonit të Ballkanit me të ci-
lin Tirana zyrtare zhvillon takime
të përbashkëta në nivelin më të
lartë të ekzekutivëve.

Ministri grek: Çamët
janë kriminelë lufteMini-
stri i Mbrojtjes së Greqisë, Panos Kammenos
ka deklaruar se “çamët janë kriminelë lufte që
kanë bashkëpunuar me nazistët”.
Në një deklaratë për mediat në orët e para të
mëngjesit ai tha se ato që thuhen për çë-
shtjen e pronave nuk kanë lidhje me çamët.
Në lidhje me Zonat Ekskluzive Ekonomike me
Shqipërinë ai tha se kjo çështje po mbyllet,
por do të komunikohet nga ministri i Ja-
shtëm, shkruan ora news.
“Ato që kërkonte Greqia nga Shqipëria po rea-
lizohen. Epiri i Veriut është një zonë ku grekët
ekzistojnë dhe do të ekzistojnë. Minoriteti do
të mbrohet”, tha Kammenos.

Presidenti amerikan, Donald Trump
dhe ai rus, Vladimir Putin do të takohet
më 16 korrik në kryeqytetin finlandez,
Helsink. Mediat serbe raportojnë se në
takimin mes tyre do të diskutohet edhe
çështja e Kosovës. Madje, shkruajnë se ky
është një shans i madh që të dy liderët të
bien dakord dhe të zgjidhet kjo çështje,
raporton Periskopi.

Gazeta serbe Blic e cila ka raportuar
për këtë çështje duke iu referuar burime-
ve diplomatike, thotë se ky është plani i
shtetit serb dhe presidentit Aleksandër
Vuçiq për këtë samit mes dy presidentëve.

“Evropa nuk ka forcë, e as vullnet që t’i
shtyjë shqiptarët që të bëjnë diçka. Pran-
daj, ideja është që Trump dhe Putin të
bien dakord për këtë çështje të rëndësish-

me për ne, e pastaj Evropa e pranon atë si
marrëveshje përfundimtare mes dy ven-
deve”, citon Blici serb, burimet e saj diplo-
matike. Sipas mediumit serb, Donald
Trump dhe Vladimir Putin do të kenë
kohë vetëm një minutë që të flasin për
Kosovën, por aq kohë do t’ju mjaftojë që
të gjërat të lëvizin përpara dhe të gjindet
një zgjidhje e shpejtë. “Trump dhe Putin
do të vendosin për zgjidhjen e çështjes
së Kosovës brenda këtij viti. Ky është një
shans serioz për të dy vendet që të plotë-
sojnë kushtet e parashtruara”, shkruan
tutje gazeta serbe, e cila përmend disa
nga opsionet e BE’së për zgjidhjen e kësaj
çështje, por që kanë rezoltuar të papra-
nueshme për dy palët e përfshira në dia-
log, Kosovë e Serbi. Tutje, citohet edhe
ambasadori i ShBA’së në Serbi, i cili ka
deklaruar se brenda këtij viti mund të
gjendet zgjidhja e çështjes së Kosovës.

Asociacioni i Komunave Serbe 
do të ketë kryetar dhe kuvend

“Asociacioni/Bashkësia do
të themelohet brenda
kornizës ligjore të Kosovës,
bazuar në Marrëveshjen e
Brukselit dhe
elementeve/parimeve
kryesore të përgjithshme
të Asociacionit të
komunave me shumicë
serbe, të arritura ndërmjet
palëve në gusht 2015”,
thuhet në përgjigjen e
zyrës së BE-së në Prishtinë,
drejtuar  Kohës Ditore

MBLEDHJE E PËRBASHKËT  SHQIPËRI – MALI I ZI

Marrëveshje për hapjen e një pike të re kufitare në Zogaj

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Takimi Trump-Putin dhe çështja e Kosovës
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Komiteti Kombëtar për
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut
të Katarit (NHRC) ka thënë se Kë-
shilli i të Drejtave të Njeriut të
Kombeve të Bashkuara (UNHRC)
dhe raportuesi special kompetent
i OKB-së për të drejtat e njeriut dhe
lirinë fetare dërgoi një letër për-
mes së cilës kërkon që haxhinjëve

nga Katari t’u sigurohet liria fetare
në Arabinë Saudite.

Në letër thuhet se Doha zyrta-
re është e shqetësuar për faktin se
autoritetet në Riad nuk kanë bërë
asnjë hap pozitiv drejt heqjes së
ndalesës për haxhinjtë nga ky vend
i Gjirit.

“Apelojmë që Arabia Saudite
urgjentisht të marrë masat e ne-
vojshme ashtu që pelegrinët nga

Katari të kenë të njëjtat kushte dhe
liritë në kryerjen e riteve fetare”,
thuhet në letrën e nënshkruar nga
Kryetari i NHRC-së Ali ibn Samih
al-Merri, përcjell AA.

Al-Merri më tej paralajmëron
se periudha e Haxhit po afrohet,
dhe se ende në fuqi janë ndalesat
e fluturimeve direkte ajrore midis
Katarit dhe Arabisë Saudite dhe se
kufiri i tokës mbetet i mbyllur.

Haxhinjtë e Katarit nuk mund të
aplikojnë për Haxh as përmes
mënyrës elektronike.

Nga ana tjetër, Ministria e
Haxhit dhe Umres e Arabisë Saudi-
te dy ditë më parë njoftoi se përga-
titjet për Haxhin e këtij viti kanë
përfunduar dhe se në Mekë dhe
Medinë pritet të arrijnë haxhinjë
nga të gjitha anët e botës.

Deklarata thotë se edhe
haxhinjtë e Katarit mund ta
kryejnë këtë ritual, por përmes
kompanive ajrore jashtë Katarit.

Arabia Saudite, Egjipti, Emira-
tet e Bashkuara Arabe dhe Bahrei-
ni vitin e kaluar ndërprenë lidhjet
dhe bllokuan hapësirën ajrore dhe
kufijtë tokësorë me Katarin, të cilin
ata e akuzojnë për “mbështetje të
terrorizmit”.

Katari mohon akuzat dhe
kërkesat e palës tjetrit i konside-
rohen si goditje ndaj sovranitetit të
vendit.

BE nis procedurë
kundër Polonisë
Komisioni Europian ka nisur një
procedurë kundër Polonisë për
shkelje të marrëveshjeve euro-
piane.
Partia në pushtet në këtë vend,
“PiS” kërkon të nxjerrë përpara
kohe në pension disa anëtarë të
Gjykatës së Lartë. Gjyqtarët e
konsiderojnë këtë një shkelje
ligjore dhe BE-ja është në anën e
tyre. Sipas Kushtetutës polake,
anëtarët e kësaj gjykate zgjidhen
për 6 vite dhe lejohen të punojnë
deri 70 vjeç. Veç kësaj, ata nuk
mund të shkarkohen nga detyra,
apo të pushohen nga puna.
Madje, as transferimet nuk janë
të mundura. Gjykatësit që duan
të vazhdojnë të punojnë, me
gjithë rregullat e reja kishin kohë
deri në fillim të majit që t’i para-
qisnin Presidentit deklarata të
vullnetit. Vetëm me miratimin e
tij do të ishte i mundur një qën-
drim në post. Por, një prej këtyre
anëtarëve, Malgorzata Gersdor-
fin e konsideron procedurën në
fjalë absurde, e thotë se e kanë
kundërshtuar që në fillim së ba-
shku me kolegët e saj. “Kushtetu-
ta ma garanton këtë post të nde-
ruar për 6 vite dhe unë nuk shoh
ndonjë shkak që të paraqes te
pushteti ekzekutiv një lutje, kjo
as që diskutohet”, këmbëngul
gjykatësja 66-vjeçare, e cila është
njëkohësisht kryetare e Gjykatës
së Lartë.Profesoresha e Juridikut,
gruaja e parë në historinë e Polo-
nisë në krye të Gjykatës së Lartë,
e mban këtë post që nga viti
2014. Qeveritarët – thotë “Deut-
sche Welle”, – atë e kanë halë në
sy, sepse e ka kritikuar publikisht
reformën polemizuese të drejtë-
sisë.Aktualisht Gjykata e Lartë ka
76 gjyqtarë. Prej tyre, 27 janë mbi
65 vjeç. Po të largohen, qeveria e
“PiS” mund t’i zërë postet e mbe-
tura vakant me gjykatës besnikë
ndaj saj.

SHBA’ja ka kryer me sukses një
test “B61-12 gravity nuclear bomb”,
si pjesë e një projekti ambicioz prej
1.2 trilionë dollarësh i përqafuar
nga presidenti amerikan, Donald
Trump, në mënyrë që të përballen
me kërcënimin nga Kina dhe Ru-
sia.

Forca ajrore, së bashku me Si-
gurimin Kombëtar Bërthamor të
Departamentit të Energjisë bënë
testet herët në qershor në Nevada,
transmeton gazetametro.net

Testet e bombave janë pjesë e
zgjerimit të jetës së programit të

B61-12, që ka për qëllim të rimbush,
ripërdorë ose të zëvendësojë të
gjitha komponentat bërthamore

dhe jo-bërthamore e gjithashtu
edhe të prolongojë jetën e shërbi-
mit të B61 për së paku 20 vjet të tje-

ra. SHBA’ja më herët ka treguar për
nevojën për modernizimin e armë-
ve bërthamore të saj për shkak të
kërcënimeve që vijnë nga Rusia
dhe Kina.

“Rusia dhe Kina janë duke
ndjekur rrugë dhe mënyra asime-
trike për t’iu kundërvënë kapacite-
teve konvencionale të SHBA’ve, në
këtë mënyrë duke rritur rrezikun e
kalkulimeve të gabuara dhe poten-
cialin për konfrontim ushtarak me
SHBA’në”, tha Pentagoni në një pu-
blikim nga Departamenti i
Mbrojtjes në janar.

Ministri i Brendshëm gjerman
Horst Seehofer thotë se nuk do të
japë dorëheqjen, pas disa orëve të
bisedimeve të krizës me kancela-
ren Angela Merkel. Ai tha se dy
partitë konservatore në koalicio-
nin qeverisës kishin rënë dakord
se si të parandalonin migrimin e

paligjshëm në të gjithë kufirin nga
Austria. Ai kishte kërcënuar më
parë për të lënë, por tha se kon-
trollet më të forta kufitare ishin
rënë dakord.

Merkel thotë se një kompro-
mis i mirë u gjet, njofton agjencia
e lajmeve Reuters.

Seehofer udhëheq Bashkimin
e krishterë social (CSU), partia mo-
tra bavareze e Kristian Demokratë-
ve të Merkel (CDU).

“Pas diskutimeve intensive mi-
dis CDU dhe CSU kemi arritur një
marrëveshje mbi mënyrën se si ne
në të ardhmen mund të paranda-
lojmë imigracionin e paligjshëm
në kufirin midis Gjermanisë dhe
Austrisë”, tha Seehofer gazetarëve
ndërsa po dilte nga selia e CDU në
Berlin.

Seehofer po kërkonte të
drejtën për të larguar emigrantët e
parregullt në kufirin e Bavarisë, por
Merkeli mbrojti një marrëveshje
të arritur me BE.

Zyrtarët e lartë të CSU kishin
thënë se donin të qëndronin në qe-
veri me CDU të Merkelit.

SHBA,
parandalohet
një sulm
terrorist
Agjentët e FBI-së kanë arrestuar
në Cleveland një person të dy-
shuar se po organizonte sulme
terroriste me rastin e festës së 4
Korrikut. Demetrius Pits kishte
qenë nën mbikëqyrjen e ofi-
cerëve federalë pasi më parë në
rrjetet sociale kishte bërë disa
postime në mbështetje të Al
Kaedës. Pits, shtetas amerikan,
kishte bërë edhe kërkime në
terren për të gjetur vendet e
duhura për të vendosur eksplo-
zivët. Tani ai rrezikon deri në 20
vjet burg. Agjenti special Steve
Anthony, shef i zyrës së FBI-së
në Klivlend ka deklaruar në një
konferencë për shtyp se i dy-
shuari kishte bërë në vazhdimë-
si deklarata që nxisnin dhunën
dhe kishte shprehur vullnetin
për të kryer sulme terroriste në
Shtetet e Bashkuara, për llogari
të Al Kaedës. Pits, i cili kishte
edhe një pseudonim arab, fliste
në profilin e tij për urrejtjen
ndaj ushtrisë, shprehte dë-
shirën për të prerë kokë dhe
duar, si dhe për të kryer atenta-
te të tjera në të ardhmen, duke
zgjedhur Filadelfian dhe Pen-
silvaninë. Pas këtyre konstati-
meve, një agjent i infiltruar
është afruar me të dyshuarin, i
cili i ka treguar se donte të
shpërthente një bombë në pa-
radën e 4 Korrikut. Menjëherë
më pas atij i janë vënë prangat,
por autoritetet nuk japin detaje
të tjera, pasi hetimet janë ende
në vazhdim.

SHBA  HEDH BOMBËN BËRTHAMORE PROVUESE

Test për t’u ballafaquar me Rusinë dhe Kinën
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A mund të ketë kufizimet 
dhe ndalesa për haxhinjtë e Katarit?

Autoritetet e Katarit
kanë kërkuar nga
instancat kompetente
të Kombeve të
Bashkuara (OKB) për të
ndërhyrë me qëllim të
eliminimit të
kufizimeve dhe
ndalesave të qeverisë së
Arabisë Saudite për
haxhinjtë e Katarit.

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

Shpëton Qeveria e Merkelit, 
ministri i Brendshëm tërheq dorëheqjen
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Në bazë të nenit 24 paragrafi 4 të Ligjit për shfrytëzim dhe posedim me mjetet në pronësi të shtetit dhe me mjetet në pronësi të komunës (“Gazeta Zyrtare e Republikës” nr. 78/2015, 106/2015 dhe 
153/2015), nenit 1, nenit 2 dhe nenit 3 të Vendimit për shitje të hapësirës me qëllim komercial – hapësira afariste në kuadër të Garazhit në kate “Makedonska Fallanga” nr. 27-4896/1 të datës 
30.05.2018, Qyteti i Shkupit publikon:  

SHPALLJE PUBLIKE nr. 02/2018 
Për shitje të mjeteve të patundshme për herë të dytë përmes  

ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK 
 
I. LËNDË E ANKANDIT PUBLIK ELEKTRONIK 
 
1. Lëndë e ankandit publik elektronik është shitja e mjeteve të patundshme me qëllim komercial 
– hapësira afariste në kuadër të objektit Garazh në kate “Makedonska Fallanga” edhe atë: 
1.1. Hapësira afariste nr. 3, në sipërfaqe prej 453 2, në PK nr. 114/12 në KK Qendër 2, i 
ndërtesës 1, qëllimi i ndërtesës – garazh në kate ( 5), numri i hyrjes 1, kati K6, numri i pjesës së 
posaçme të ndërtesës 3,  i shënuar në Listën pronësore me nr. 57173,  KK Qendër 2, në pajtim 
me Certifikatën nga PDU nr. 27-1471/2 të datës 11.03.2016 të dhënë nga Komuna Qendër; 
 
2. ÇMIMI FILLESTAR   
Çmimi fillestar për ankandin publik elektronik për pronën e patundshme nga pika 1 është 
përcaktuar në bazë të Shumës së vlerësuar të patundshmërisë nga Subjekti i licencuar juridik 
“Abc Brothers” SHPKNJP Shkup me vlerësimin nr. 123 të datës 17.05.2018 dhe Vendimit për 
shitje të hapësirës me qëllim komercial – hapësira afariste në kuadër të Garazhit në kat 
“Makedonska fallanga” nr. 27-4896/1 e datës 30.05.2018 dhe e njëjta është 35.826.145,00 
denarë; 
3. DATA E ANKANDIT PUBLIK 
Ankandi publik për shitjen e mjetit të patundshëm nga pika 1 do të mbahet më datë 19.07.2018 
në ora 10:00 dhe do të zgjasë deri më 11:00. 
4. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE 
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik elektronik kanë të gjitha subjektet e vendit dhe të 
huaj fizik dhe juridik të cilat mund të fitojnë pronësinë e pronave të patundshme në territorin e 
Republikës së Maqedonisë në pajtim me ligjin.     
II. DOKUMENTACIONI TË CILIN PJESËMARRËSIT NË ANKANDIN PUBLIK JANË TË 
OBLIGUAR TË DORËZOJNË PËR PJESËMARRJE NË SHPALLJE  
1. Pjesëmarrësit në shpallje për ankand publik janë të obliguar të dorëzojnë:  
- fletëparaqitje për pjesëmarrje; 
- garancia bankare për seriozitet të ofertës në shumë prej 2% të shumës së vlerësuar të pronës 
së patundshme për të cilën merret pjesë ose Vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 
për pjesëmarrje në procedurën për shitje kur për pjesëmarrje paraqitjet organ shtetëror;  
2. Fletëparaqitja për pjesëmarrje e ankandit publik parashtrohet në mënyrë elektronike përmes 
sistemit për shitje në ueb faqen e-stvari.mk. 
3. Së bashku me fletëparaqitjen e plotësuar, parashtruesit duhet të dorëzojnë edhe: 
) për subjektet fizike  

- kopje të letërnjoftimit ose dokumentit të udhëtimit (pasaportë); 
-  garanci bankare për seriozitetin e ofertës në shumë prej 2% të shumës së vlerësuar të pronës 
së patundshme për të cilën merret pjesë; 
-  -mail adresë. 
b) për subjektet juridike 
- gjendja aktuale nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë, gjegjësisht dokument 

përkatës të dhënë nga organi kompetent i vendit ku është i regjistruar subjekti juridik; 
- garanci bankare për seriozitet të ofertës në vlerë prej 2% të shumës së vlerësuar të pronës së 
patundshme për të cilën merret pjesë; 
- -mail adresë 
c)  për organet shtetërore 
- gjendja aktuale nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë;  
- Vendim nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për pjesëmarrje në procedurë për shitje të 
pronës së patundshme për të cilën merret pjesë; 
-  -mail adresë. 
III. AFATI PËR DORËZIMIN E DOKUMENTEVE  
Dokumentacionin e plotësuar (fletëparaqitje, garanci bankare ose vendim të Qeverisë së 
Republikës së Maqedonisë), pjesëmarrësit janë të obliguar që në mënyrë elektronike ta 
dorëzojnë më së voni deri më 16.07.2018 deri në ora 10:00 deri në Qytetin e Shkupit përmes 
sistemit për shitje në ueb faqen e-stvari.mk. 
Komisioni parashtruesve të cilët kanë dorëzuar fletëparaqitje të kompletuara për pjesëmarrje në 
ankand në pajtim me shpalljen, në afat prej tre ditëve të afatit përfundimtar për parashtrimin e 
fletëparaqitjeve për pjesëmarrje u dorëzohet lajmërim për pjesëmarrje dhe emër përdorues dhe 
fjalëkalim për pjesëmarrje në ankandin publik.   
IV. MËNYRA DHE PROCEDURA PËR REALIZIM TË ANKANDIT 
1. Që të mbahet ankandi publik, duhet të ketë së paku një pjesëmarrës. 
2. Për ofertues më të volitshëm i ankandit publik konsiderohet pjesëmarrësi i cili ka ofruar çmimin 
e fundit.  
3.  Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditëve nga dita e përfundimit të ankandit publik është i 
obliguar që të paguajë mjetet në shumë të çmimit më të lartë të arritur për shitje të pronës së 
patundshme.  
4. Nëse ofertuesi më i volitshëm nuk ka paguar mjetet në afatin e caktuar, nuk do të ketë 
iniciativë për lidhje të marrëveshjes, garancia bankare do të aktivizohet, ndërsa ofertuesi në 
periudhë prej një viti nuk do të mund të marrë pjesë në çdo ankand të ardhshëm publik. 
5. Pas përfundimit të procedurës për ankand publik, me ofertuesin më të volitshëm në afat prej 5 
ditëve të punës pas pagesës së realizuar të çmimit të pronave të patundshme do të lidhet 
Marrëveshje për shitblerje të pronës së patundshme. 
Tatimi i qarkullimit dhe shpenzimet për solemnizim të marrëveshjes për shitblerje të pronës së 
patundshme do ti bartë ofertuesi më i volitshëm.  
6. Pjesëmarrësit në ankandin publik kanë të drejtë për ankesë vetëm në lidhje me procedurën 
për ankand publik. Ankesa parashtrohet deri tek Komisioni në afat prej 3 ditëve nga dita e 
mbajtjes së ankandit publik. Komisioni vendosë në lidhje me ankesën me vendim në afat prej 5 
ditëve nga dita e pranimit të ankesës. 
V. INTERNET FAQJA NË TË CILËN DO TË MBAHET ANKANDI PUBLIK  
Ankandi publik do të realizohet në mënyrë elektronike në internet adresën në vijim:  
www.e-stvari.mk

Në bazë të nenit 101 paragrafi 1 alineja 7 të Ligjit për mbrojtje sociale (Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë nr. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13,  
187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15, 
30/16, 163/17, 51/18), nenit 15 paragrafi 1 alineja 7, nenit 20, nenit 21 të Statutit të IP 
qendra ndërkomunale për punës sociale Radovish, dhe Vendimit të Këshillit drejtues të 
sjellë në mbledhjen e mbajtur më datë 02.07.2018 ndërsa të shënuar me nr. 02-426 të 
datës 02.07.2018, Këshilli drejtues i IP qendra ndërkomunale për punës sociale Radovish 
publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për zgjedhje të drejtorit të IP Qendra ndërkomunale për punës sociale Radovish  

 
1. Kandidatët e interesuar krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj 

duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: 
 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
 Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për 

kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
 Te kenë të mbaruar arsimin sipëror shkalla e VII/1 e përgatitjes profesionale ose 

240 kredi sipas SETK, të profileve arsimore në vijim: punëtor i diplomuar social, 
psikolog, pedagog, jurist, ekonomist, defektolog ose sociolog; 

 Të kenë minimum 5 (pesë) vjet përvojë pune pas diplomimit; 
 Të parashtrojë program të përgatitur për udhëheqje të institucionit. 

Posedim të një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatë për njohje 
aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet: - TOEFEL IBT së paku 74 pikë, - 
IELTS – së paku 6 pikë, - ILEC (Cambridge Englis: Legal) – së paku niveli 2, - FCE 
(Cambridge English:First) – të dhënë, - BULATS – së paku 60 pikë ose APTIS – së 
paku niveli 2 dhe 
 Neto pagesa është 28.362,00 denarë. 

 
2. Kandidati duhet të parashtrojë dokumentet në vijim: 
 Fletëparaqitje me biografi të shkurtë; 
 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë/Vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës; 
 Dëshmi për arsimin e mbaruar përkatës sipëror – certifikatë ose diplomë; 
 Vërtetim për përvojë të punës pas diplomimit; 
 Dëshmi për posedim të certifikatës përkatëse të pranuar ndërkombëtarisht ose 

certifikatë për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se 5 vjet dhe  
 Program për udhëheqje të Institucionit. 

 
Dokumentet parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 

3. Shpallja publike zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. 
4. Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të merren 

parasysh. 
5. Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri te Këshilli 

drejtues i IP qendra ndërkomunale për punës sociale Radovish në arkiv ose në 
adresën, rr. “22-ri Oktomvri” pn me shenjë (shpallje publike për zgjedhje të 
drejtorit). 

 
     Vërejtje: Kandidati për Drejtor i cili do të zgjidhet për Drejtor deri më 01 shtator 2018 
obligohet që të përmbushë kushtin për njohje të gjuhës angleze më së voni në afat prej 
një viti nga dita e zgjedhjes. 
Drejtori i cili nuk do të përmbushë kushtin për njohje të gjuhës angleze në afat prej një viti 
nga dita e zgjedhjes, i ndërpritet mandati. 

IP qendra ndërkomunale  
për punës sociale Radovish  

KËSHILLI DREJTUES 
Kryetar 

  Savka Llazarova  

 
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 – 97/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Negotinës “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë për çështje financiare 1 realizues(ë) 
Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 
- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

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

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

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 
 
 

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

Rroga neto: 28.715,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
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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Në edicionin e dhjetë jubilar,
PriFest ka vendosur që fokusin ta
drejtojë në kinematografinë e Ko-
sovës. Për hapjen dhe mbylljen e
festivalit, PriFest ka përzgjedhur
dy filma nga Kosova, me qëllim që
të vazhdojë promovimin edhe më
të madh të krijimtarisë vendore.

Edicioni i dhjetë i PriFest-it, që
mbahet nga 17 deri 22 korrik, do të
hapet me filmin“Histori në çati”
(The Rooftop Story) të regjisorit
Gazmend Nela, derisa filmi
përmbyllës i festivalit do të jetë
“Kthimi” (The Return) i regjisorit
Kastriot Abdyli. Filmi i regjisorit
Abdyli është edhe koproduksioni i
parë zyrtar në mes Kosovës dhe
Maqedonisë.

Sikur edhe çdo edicion, PriFest
ka një program të vecantë Focus,
ku prezenton krijimtarinë filmike
të një shteti apo autori të vecantë,
siç ishin në vitet e kaluara bashkë-
punimet me Francën, Italinë, Japo-
ninë, Amerikën Latine, Indinë, etj.

Janë plot 11 filma nga Kosova
të përzgjedhur për t’u shfaqur
gjatë ditëve të festivalit në katego-
ri të ndryshme, më shumë se çdo
herë tjetër.Të gjithë filmat, me
përjashtim të filmave “Martesa”
dhe “Me dasht me dasht me da-
sht” të cilët do të shfaqen në kate-
gori jo-garuese, 9 filmat e tjerë do
të shfaqen për herë të parë në Ko-
sovë (disa nga ta edhe në botë) në
kuadër të PriFest-it.Që të gjithë 11
filmat janë bërë nga regjisorë ven-
dor, prej atyre me një përvojë më
të madhe e deri te emrat më të
rinjë, ndërkohë që shumica e këty-
re filmave janë përkrahur nga Qen-
dra Kinematografike e Kosovës.

Por, kjo nuk është e tëra. Bren-
da programit special Focus: Koso-
va, do të bëhet promovimi i Ko-
sovës në shumë aspekte.

Kosovo ready to roll (Kosova e
gatshme për xhirim) – është moto
që do të përcjell tërë platformën e
zhvillimit të industrisë së filmit
PriFORUM, duke i dhënë rëndësi
të veçantë promovimit të vendit
për mundësi të xhirimit të projek-
teve filmike ndërkombëtare nëKo-
sovë.

Do të organizohen prezentime
të lokacioneve për xhirim në
mbarë Kosovën për kineastët
ndërkombëtarë, mysafirë të festi-
valit, si dhe prezentimi i projekte-
ve filmike të Kosovës që janë në
fazën e post-produksionit brenda
programit PriView – Works in Pro-
gress. Poashtu do të promovohen
kapacitetet e kompanive të pro-
duksionit, kapacitetet njerëzore,

ekipet filmike si dhe aktorët koso-
varë të gatshëm për angazhim në
produksione filmike të huaja (Ko-
sovo Raising Stars).

‘Jemi shumë entuziast që në
edicionin jubilar, do të kemi në
fokus vendin tonë, Kosovën. Me një
numër rekord filmash që do të sh-
faqen brenda javës së PriFest, au-
dienca jonë do të ketë kënaqësinë
e shijimit të veprave vendore kine-
matografike, disa prej tyre do të
shfaqen madje për herë të parë te
ne, pa filluar ende udhëtimin në
festivalet ndërkombëtare, pra janë
premiera botërore. Kjo na bën kre-
narë, dhe njëkohësisht e përmbu-
sh misionin tonë të festivalit, që
përvec shfaqjes së kinemasë botë-
rore në Kosovë, është edhe promo-
vimi i kinematografisë vendore.
Posacërisht më gëzon fakti që nga
11 filmat e Kosovës, 3 janë bërë nga
regjisore femra. Shpresoj që në vi-

tet në vijim ky numër do të rritet.
Më gëzon poashtu fakti se do

të prezentojmë edhe kapacitetet
që ka Kosova për të mirëpritur pro-
duksionet e huaja filmike. Do ta
bëjmë këtë në bashkëpunim me
Shoqatën e Producentëve të Ko-
sovës, Qendrën Kinematografike
të Kosovës dhe një përkrahje të
madhe do ta kemi nga Swiss Con-
tact, një organizatë që e promo-
von Kosovën si vend turistik, kësaj
rradhe do të jetë partner i yni për të
promovuar lokacionet e xhirimit
që ka Kosova duke organizuar dy
ekskursione brenda festivalit për
vizitë të këtyre lokacioneve. Do të
ketë edhe shumë befasi të tjera që
do t’i shpalosim në ditët në vijim’,
theksoi Vjosa Berisha, drejtoreshë
e PriFest.

Lista e plotë e filmave të Ko-
sovës që do të shfaqen sivjet në
PriFest:

1. ‘A Prishtina Story’ (Një histo-
ri Prishtine), në regji të Burbuqe
Berishës,

2. ‘Rooftop story’, (Histori në
çati) në regji të Gazmend Nelës,

3. ‘The Return’ (Kthimi), në regji
të Kastriot Abdylit

4. ‘Klithma’, në regji të Korab
Lecajt,

5. ‘Martesa’, në regji të Blerta
Zeqirit,

6. ‘Bini’, në regji të Erblin Nu-
shit,

7. ‘Forgive me’ (Më fal), në regji
të Besim Ugzmajlit,

8. ‘Gjumë dhe dashuri’, në regji
të Arsim Halitit,

9. ‘Me dasht’ me dasht’ me da-
sht’’, në regji të Ilir Hasanajt,

10. ‘The Wheel’ (Rrota), në regji
të Doki Qerimit.

11. ‘Dielli’, në regji të Mjellma
Istrefit.

Audienca e PriFest, mes datave
17-22 korrik do të mund t’i përcjel-
lë filmat në hapësirat e Teatrit
Kombëtar (dy salla), Kinemanë
nën qiellin e hapur te Sheshi “Zahir
Pajaziti” si dhe në hapësirën tonë
më të re,“Kino Armata”. Gjithashtu,
sikur në edicionet e kaluara, edhe
sivjet PriFest ofron mundësinë e
blerjes së kartelave “All in One”, të
cilat kushtojnë 10 euro dhe
mundësojnë përcjelljen e të gjithë
filmave të festivalit. Për të marrë
këtë kartelë mund të na shkruani
në info@prifilmfest.org apo të
thirrni në zyrën e festivalit
(+38343714944), ndërsa biletat e
filmave, të cilat kushtojnë 3 euro,
mund t’i gjeni në biletarinë e Tea-
trit Kombëtar gjatë ditëve të festi-
valit.

Fundjava e gjeti Parkun
Kombëtar të Divjakës jo vetëm me
një numër të madh vizitorësh, por
edhe me një aktivitet të veçantë
promovues.

Në ambientet e Qendrës së
Pritjes së Vizitorëve, u çel ekspozi-
ta fotografike me faunën shqipta-
re në përgjithësi dhe atë të zonës
së Divjakës në veçanti.

Kafshët dhe shpendët të foto-
grafuar në habitatet e tyre, u sollën
përmes fotografisë nga persona të
profesioneve të ndryshme, por që
kanë pasion fotografinë.

Qëllimi i kësaj ekspozite në
Parkun e Divjakës, ishte promovi-

mi dhe mbrojtja e faunës në trojet
shqiptare.

Pjesëmarrës ishin dhe Aurora
dhe Liridani nga Kosova. Kafshët
dhe shpendët e egër të fotografuar
në habitatet e tyre. “Nuk ka qenë e
lehtë të kapje momentin e duhur,
por në fund ia ka vlejtur”, u sh-
prehën ata. 40 fotot më të mira u
ekspozuan në Parkun Kombëtar
Divjakë-Karavasta, për të promo-
vuar faunën e trojeve shqiptare.
Foto të shkrepura në pyjet e Ko-
sovës dhe të Shqipërisë.

Pelikani kaçurrel, simbol i la-
gunës së Karavastasë, por edhe
specia më e rrezikuar për zhdukje

është sjellë e fotografuar nga bio-
logu Taulant Bino. Betonizimin e
parkut dhe urbanizimin e zonave
bregdetare, Bino e sheh si një
ngjarje të afërt, ndaj kjo ekspozitë
sjell një mesazh të veçantë,
ruajtjen e ekosistemit natyror, pa
të cilin nuk do të kishte jetë në pla-
netin Tokë.

Parku Kombëtar Divjakë-Kara-
vasta numëron 250 specie të sh-
pendëve dhe është një nga zonat
me numrin më të madh të tyre në
Shqipëri. Fotografitë në këtë park
dolën për herë të parë, kurse javën
e ardhshme ato do të ekspozohen
në Tiranë dhe në Kosovë.

Vazhdojnë punimet për re-
staurimin e Banesës së gurtë të
Akademikut të shquar Eqrem Ça-
bej në qytetin e Gjirokastrës.
Krahas lidhjes me albanologun e
shquar kjo shtëpi ka edhe një sërë
vlerash ndërtimore dhe arkitekto-
nike. Banesa e tij po restaurohet
nga duart e mjeshtërve me për-
vojë dhe të rinjtë që po trajnohen
për “Mjeshtëritë Tradicionale në
Ndërtim. 

Shtëpia e  Eqrem Çabej është
mjaft e rëndësishme për vet emrin
që ajo mban dhe përveç kësaj
edhe për vlerat arkitektonike që
ajo ka, dekorimin në dru që është
tradicional dhe jo vetëm. Është një
ndër ndërtesat që ka dekorin më të
pasur në të gjithë banesat e Gji-
rokastrës dhe kjo normalisht që të
jep një sadisfaksion shumë të
veçantë”.

Sipas studiuesve, shtëpia e
gurtë e Çabejt është ndërtuar në
vitin 1866 ndërkohë që në pe-
riudha të ndryshme janë kryer
ndërhyrje restauruese. Ajo është
një ndër ndërtimet tipike gjiroka-
strite, e cila shquhet për larmi-
shëmrinë e objekteve të punuara
në gur të skalitur dhe dru dekora-
tiv dhe është shpallur monument
kulture i kategorisë së parë.

Ndërsa mjeshtra të punimeve
në gur dhe dru së bashku me spe-
cialistë të rinj të monumenteve,
vendas dhe të huaj po përkujdesen
për ruajtjen e vlerave ndërtimore
të saj. Ky është një objekt kom-
pleks, ka nga të gjitha punimet e
drurit, nga të gjitha gdhëndjet, ka
shumë të veçanta. Ne jemi shumë
të përkushtuar për ta sjellë në
identitet se ka qenë shumë e
shkatërruar.

Në edicionin e 10-të, PriFest
sjell në fokus Kosovën

Filmi Kosovar “Histori në çati”
në regji të Gazmend Nelës do

të hap festivalin PriFest,
mbyllja e festivalit me një

tjetër film shqip “Kthimi” në
regji të Kastriot Abdylit.

Restaurohet shtëpia 
e Eqrem Çabejt

Ekspozitë fotografike në Parkun e Divjakës 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të Planit të reviduar operativ të programeve dhe masave aktive të punësimit dhe shërbimeve në tregun e punës 
gjatë vitit 2018, të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për masën e stërvitjes për profesionet e kërkuara, 
të financuar nga buxheti i Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë, më datën 04.07.2018 bën 

SHPALLJE PUBLIKE 

për personat e evidentuar si të papunë 

1. U bëhet thirrje personave të evidentuar si të papunë, të cilët janë të interesuar të marrin pjesë në stërvitjen për 
profesionet e kërkuara në tregun e punës, që të paraqiten në klubet e qendrave të punësimit ku janë të 
evidentuar si të papunë, më së voni deri më 23.07.2018. 

Stërvitjet do të mbahen nga ana e realizuesve të verifikuar dhe kanë të bëjnë me qytetet siç vijojnë: 

 Pastrues të oxhaqeve ne Shkup, me së paku shkollë fillore,   
 Asistent personal për invalid në Shkup, me minimum shkollë të mesme.  

2. Stërvitja do të mbahet në një periudhë prej tre muajsh, ndërsa pas mbarimit të saj kandidatët do të bëjnë një 
praktikë të përditshme në kushte reale te punëdhënësit në një kohëzgjatje prej një muaji, nëse si zbatues i 
stërvitjes janë dhomat ekonomike, dhomat zejtare dhe shkollat e mesme profesionale. Në qoftë se si zbatues të 
stërvitjes janë kompanitë private (punëdhënësit), atëherë punën praktike në një kohëzgjatje prej një muaji mund 
të mbajë tek e njëjta kompani private (punëdhënës). 

3. Personat e përfshirë do të marrin një pagesë prej 9.000,00 denarësh, duke përshirë edhe tatimin personal për 
të ardhurat dhe sigurimin në rast fatkeqësie gjatë punës dhe sëmundjes profesionale. 

4. Personat e papunë të cilët do ta kryejnë stërvitjen, punën praktike dhe që do ta japin me sukses provimin e 
paraparë, do të marrin një certifikatë të lëshuar nga realizuesi i verifikuar stërvitor. 

5. Shfrytëzuesve të pagesës me të holla do t’u vazhdohet kjo e drejtë deri në përfundimin e stërvitjes, ndërsa 
shfrytëzuesit e ndihmës sociale do të vazhdojnë të marrin ndihmën me të holla gjatë stërvitjes. 

6. Kushtet, të drejtat dhe detyrimet do të përcaktohen me nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Agjencisë së 
Punësimit të RM-së dhe kandidatëve të përzgjedhur. 

7. Stërvitjet do të mbahen nëse do të ketë numër të mjaftueshëm të kandidatëve. 

8. Në stërvitje nuk mund të marrin pjesë personat të cilët kanë qenë të përfshirë më parë në këtë masë. 

Personat e papunë të cilët janë të interesuar mund t’i dorëzojnë fletëparaqitjet e tyre në qendrat e punësimit, çdo 
ditë prej orës 09:00 deri 14:00. Informata më të hollësishme mund të merren në klubet e qendrave të punësimit, 
në telefonin 02/3111-850, si dhe në ueb faqet e Agjencisë së Punësimit të Republikës së Maqedonisë, 
www.avrm.gov.mk dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale www.mtsp.gov.mk  

AGJENCIA E PUNËSIMIT  
E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 

 
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 – 95/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e  Kisela Vodës “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101B03000 Ndihmës udhlheqës i sektorit për arsim, edukim parashkollor, sport 
dhe kultur 

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, Arsim, 
Gjeografi ose Shkenca për tokë dhe hidrologji  

-   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 

 -   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 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 31.180,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të 
përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e 
larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në 
shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të 
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të 
fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.  

Në bazë të nenit 22 pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/15 – tekst i 
pastruar) nenit 143 pika 3 e Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 
150/15, 192/15, 27/16, 163/17 dhe 11/18) dhe pëlqimit të Ministrisë së financave nr. 18-5253/2 të datës 29.05.2018 , Drejtori i 
IPKKF “Breshia ” – Dibër  publikon  

SHPALLJE PUBLIKE Nr. 2 
Për punësim për kohë të pacaktuar të punës  

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

2. Një (1) person për vendin e punës -  mirëmbajtës të higjienës – niveli 1 për kohë të pacaktuar të punës. 
 

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

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

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

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

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

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

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

Kandidatët e interesuar aplikacionet mund t’i parashtrojnë në arkivin e IPKKF “Breshia” – Dibër  në rr. 8 Shtatori ” nr. 
39, objekti amë i Breshias , ose përmes postës me shenjë “për shpalljen publike për punësim”, rr. 8 Shtatori  nr. 39, – Dibër . 

 IPKKF "Breshia" –Dibër  
 

 
Republika e Maqedonisë 

IP Qendra për arsimin e të rriturve 
Në bazë të Planit të reviduar operativ për programe aktive dhe masa për punësim dhe shërbimeve në tregun e punës gjatë 
vitit 2018, të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë për masën e stërvitjes për profesionet e kërkuara, IP 
Qendra për arsimin e të rriturve- Shkup më datë 04.07.2018 publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
Deri tek 

Institucionet për arsimin e të rriturve (kompani private, oda ekonomike dhe e zejtareve, shkolla të mesme profesionale 
dhe trajnues tjerë të verifikuar) 

IP Qendra për arsimin e të rriturve-Shkup publikon shpallje për zgjedhje të institucioneve për arsim për të rriturit 
(kompani private, oda ekonomike dhe e zejtareve, shkolla të mesme profesionale dhe trajnues tjerë të verifikuar) për 
realizim të masës 3.3 Trajnime për përmbushje të profesioneve të kërkuara dhe të zejtarisë (në pjesën e profesioneve të 
kërkuara në tregun e punës) në kuadër të Planit të reviduar Operativ për programe dhe masa aktive për vitin 2018.  

Në shpalljen publike mund të paraqiten institucionet të cilat do ti realizojnë programet në vijim sipas qyteteve: 
Pastrues të oxhaqeve ne Shkup                                                                                              

      - Asistent personal për invalid në Shkup
Institucionet e interesuara duhet ti plotësojnë kushtet në vijim: 
- Të kenë vendim për verifikim për programin e lartpërmendur nga IP Qendra për arsimin e të rriturve 
- Të kenë vendim për verifikim të institucionit për arsimin e të rriturit nga ana e Ministrisë së arsimit dhe 

shkencës. 
Trajnuesit e interesuar duhet t’i sjellin dokumentet e nevojshme:  
- Paraqitje për pjesëmarrje në masën aktive – e publikuar ne ueb faqen e IP Qendra për arsimin e të rriturve 

(www.cov.gov.mk)  
- Dokument për  veprimtari të regjistruar-arsim për të rriturit; 
- Vërtetim/deklaratë që posedojnë kuadër profesional që do të realizojnë programin; 
- Vendim për verifikim për program të veçantë  për arsimin e të rriturve nga IP Qendra për arsimin e të rriturve 
- Vendim për verifikim të institucionit për arsimin e të rriturit nga ana e Ministrisë së arsimit dhe shkencës. 
Trajnuesit e interesuar të cilët do të jenë të përzgjedhur për realizim të trajnimeve do të marrin 30.000,00 denarë për 
çdo person të trajnuar. 
Mjetet e nevojshme për realizimin e masës për stërvitje për profesionet e kërkuara, janë të siguruara nga buxheti i 
Agjensionit për punësim i Republikës së Maqedonisë. 

Kërkesa së bashku me dokumentacionin e nevojshëm të dorëzohet më së voni deri më 23.07.2018 deri në arkivin e: 
IP Qendra për arsimin e të rriturve –Shkup 

rr. Dimitrie Çupovski nr. 13 
1000 Shkup 

Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë vendimit. 

IP Qendra për arsimin e të rriturve –Shkup  

Në bazë të nenit 126 paragrafi (1) alineja 7 e Ligjit për arsim fillor (“Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” 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 64/2018), si dhe nenit 71 paragrafi 1 alineja 7 e Statutit të SHF “Nikolla 
Karev” Koçan, ndërsa në pajtim me Vendimin për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit nr. 08-199/6 të 
sjellë nga Kryetari i Komunës së Koçanit, Këshilli i shkollës së SHF “Nikolla Karev”, Koçan publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE  

PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT  
 
1. Kandidatët për drejtor të shkollës krahas kushteve të përgjithshme të caktuara me ligj, duhet të përmbushin edhe kushtet 
e posaçme në vijim: 
 - të ketë së paku arsim sipëror dhe të përmbushë kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në 
shkollë fillore, 
 - të ketë së paku 5 vjet përvojë pune në përvojë pune në punë edukativo arsimore, 
 - të ketë të dhënë provimin për drejtor, 
 - të ketë të dhënë test psikologjik dhe test për integritet, 
 - në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose sanksion 
për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  
2. Me përjashtim, nëse nuk ka kandidatë të paraqitur me provim të dhënë për drejtor, për drejtor mund të zgjidhet edhe 
personi i cili nuk ka dhënë provimin për drejtor por është i obliguar të njëjtin ta japë në afat prej një viti nga dita e 
zgjedhjes për drejtor.  
3. Kandidatët për drejtor të shkollës duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 
                 -  Fletëparaqitje, me biografi të shkurtë ( V); 
  -  Program për punë për periudhë prej 4 vjet; 
               -  Diplomë/Certifikatë për arsim të mbaruar sipëror; 
  -  Vërtetim për përvojën e punës në institucion edukativo arsimor; 
  -  Certifikatë për provim të dhënë për drejtor; 
  -  Certifikatë të shtetësisë, jo më të vjetër se gjashtë muaj; 
                - Vërtetim për test të dhënë psikologjik dhe test për integritet; 
                - Certifikatë se në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ose 
sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Shpallja publike zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
5. Zgjedhja do të realizohet në afat prej 15 ditëve pas përfundimit të shpalljes. 
6. Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme, në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter, të parashtrohen deri tek 
Këshilli i shkollës pranë SHF “Nikolla Karev” Koçan personalisht ose përmes postës me zarf të mbyllur me shenjë – për 
shpallje publike për drejtor.  
7. Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. 
8. Me kandidatët të cilët përmbushin kushtet, do të realizohet intervistë, për çka do të informohen enkas. 

                                                                                   SHF “Nikolla Karev” - Koçan 
   Këshilli i shkollës  

        Kryetar,  
Julijana Stoillkova  
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Shkup, 3 korrik - Xhengis Rexhepi është
emëruar për ndihmëstrajner i skua-
drës turke Sivaspor, skuadër kjo e cila
militon në Superligën e Turqisë. Laj-
min për gazetën KOHA e ka konfir-
muar vetë trajneri Rexhepi, i cili është
shprehur mjaftë i kënaqur që ju ka
dhënë rasti të dëshmojë veten edhe
në Turqi. "Me kënaqësi të madhe
mund të konfirmoj se nga dita e sot-
me edhe zyrtarisht jam pjesë e skua-
drës së Sivasporit që militon në Super
Ligën e Turqisë. Kam firmosur kon-
tratë një vjeçare dhe do të jem pjesë e

stafit teknik si ndihmës i kryetrajnerit
Tamer Tuna. Dua të pranoj se për mua
kjo paraqet sukses të madh dhe në të
njëjtën kohë edhe nderë që më jepet
rasti të punoj në Super Ligën e Turqi-
së. Me këtë rast falënderoj trajnerin
Tamer Tuna që tregoi besim te unë
dhe ndikoi të realizohet kjo marrëve-
shje", thotë për gazetën KOHA, Rexhe-
pi. Ai për këtë arritje falënderon se-
leksionuesin e përfaqësueses së
Maqedonisë Igor Angellovski dhe
nënkryetarin e Federatës Futbollistike
të Maqedonisë, Muhamed Sejdini.

"Patjetër të jem i sinqertë dhe të pra-
noj se ky transferim do të ishte i pa-
mundur pa pozitën time si ndihmës
seleksionues i përfaqësueses A të Ma-
qedonisë, ku do të vazhdoj detyrën
time edhe në të ardhmen. Falënderoj
ata që më kanë mbështetur deri më
tani. Ndryshe, për pozitën time të re
kam njoftuar nënkryetarin  Sejdini
dhe seleksionuesin Angelovski", dekla-
roi Rexhepi, i cili para se të emërohet
për ndihmëstrajner te Sivaspori, ka
qenë trajner i skuadrës së Vëllazëri-
mit. 

PESË VITE KONTRATË 
PËR 25-VJEÇARIN

Lacio zyrtarizon
Berishën
Valon Berisha është zyrtarisht pjesë e Lacios. 25-
vjeçari e kishte arritur prej ditsh akordin me skua-
drën nga kryeqyteti i Italisë, megjithatë sot ka
ardhur dhe prezantimi nga ana e klubit. Ashtu siç
pritje mesfushori ka nënshkruar një kontratë 5-
vjeçare me skuadrën e Lacios. Që nga viti 2012 Be-
risha është aktivizuar te skuadra austriake e Salz-
burgut, por tani ka bërë një hap të madh, duke
kaluar në Seria A. Edhe një herë tjetër Lacio tregon
se beson shumë te shqiptarët, kjo ndoshta dhe për
shkak se është Igli Tare ai që “dirigjon” lëvizjet në
merkato. Mesfushori i Kosovës do të përfitojë 1.3
milionë euro në sezon Në garë për shërbimet e
lojtarit të lindur në Suedi ishte dhe Sampdoria

NË DHJETËVJETORIN E
PAVARËSISË

Thaçi dekoroi
Vokrrin me
Medaljen Jubilare 
Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, e ka dekoruar me Me-
daljen Presidenciale Jubilare të Dhjetëvjetorit të Pavarë-
sisë, pas vdekjes, ish-kryetarin e Federatës së Futbollit të
Kosovës, Fadil Vokrrin. Me motivacion kontributin e dhënë
të Fadil Vokrrit për promovimin e sportit kosovar në botë
dhe për anëtarësimin në UEFA dhe FIFA, presidenti Thaçi
dekoratën ua ka dorëzuar bashkëshortes dhe dy djemve të
Vokrrit. Thaçi ka thënë se vdekja e Fadil Vokrrit ishte një
humbje e madhe për familjen, bashkëpunëtorët, qyte-
tarët dhe sportin kosovar. “Aty ku ishte Fadili, ishte fytyra
e Kosovës. Të gjithë jemi të pikëlluar me vdekjen e Fadilit,
por në të njëjtën kohë jemi krenarë për rolin e tij historik
në promovimin e Kosovës në botë”, ka thënë presidenti
Thaçi. Kreu i shtetit ka shtuar se në kohërat më të rëndë-
sishme, Fadil Vokrri ka ndihmuar në zhvillimin e futbollit
dhe në ngritjen e imazhit të Kosovës në botë. 

Shkup, 3 korrik - Skuadra e FC Shkupi me
ndeshjen e luajtur të hënën në Bollu të
Turqisë ndaj ekipit rumun AFC Dunarea
Calarasi, ka mbyllur fazën e përgatitjeve
dhe miqësoreve, ndërsa dje ekspedita
është rikthyer Shkup ku do të vijojë me
përgatitjet para përballjes së parë me
Renxhersin, më 12 korrik në Glasgou, në
kuadër të eliminatoreve të Liga Evropës. 
Nga klubi thonë se gjatë kësaj faze më e
rëndësishmja për stafin teknik dhe fut-
bollistët ka qenë akumulimi i energjisë
dhe përgatitjet të mbyllen  pa ndonjë
lëndim serioz, gjë e cila edhe është rea-
lizuar. "Jam shumë i kënaqur me atë që
treguan sot futbollistët e mi, ishte një
ndeshje e rëndësie të madhe për të parë
disiplinë dhe karakter. E potencoj se nuk
kemi ardhur në Bolu për të fituar ndeshje
dhe për të bërë rezultat, por për të përga-
titur ekipin sa më mirë. Përveç se na pret
një ndeshje shumë e vështirë në kuadër
të Liga Evropës ndaj Glasgou Renxhersit,
ne kemi edhe një kampionat mjaft të
fortë. I rëndësishëm është edhe fakti që
nuk kemi të lënduar asnjë futbollist dhe
besoj të jetë kështu edhe në ditët e mbe-
tura në Shkup, para nisjes për në Gla-
sgou”, tha për faqen zyrtare të klubit traj-
neri Zekirija Ramadani. Cekim, FC

Shkupi në këtë fazë të përgatitjeve ka
luajtur pesë miqësore, duke fituar një
ndaj Dritës së Gjilanit në Shkup, ndërsa
më pas ka pësuar disfatë nga Neftçi, Çe-
liku dhe Dunarea, ndërsa ka barazuar

me Levadian e Lituanisë. Ndërkohë, deri
më tani klubi ka sjell tre përforcime, por-
tierin Igor Aleksovski, mbrojtësin Amir
Bilali, mesfushorin Muarem Muarem
dhe të riun Artan Veliun. 

ARRITJE E MADHE PËR TRAJNERIN SHQIPTAR

Rexhepi, ndihmëstrajner
i Sivasporit

Lajmin për gazetën KOHA e ka
konfirmuar vetë trajneri Rexhepi,
i cili është shprehur mjaftë i
kënaqur që ju ka dhënë rasti të
dëshmojë veten edhe në Turqi

FC SHKUPI PËRFUNDOI PËRGATITJET NË BOLU TË TURQISË

Ramadani i kënaqur, tani vijon 
përgatitjet për sfidën me Renxhersin

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Republika e Maqedonisë  
Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” – Shkup  

Fakulteti pedagogjik  
“Shën Kliment Ohridski” – Shkup  

  

Në bazë të nenit 217 dhe 219 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta Zyrtare e RM nr. 82/18); nenit 131 
paragrafi 1 dhe 2 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta Zyrtare e RM nr. 35/08....127/16); nenit 46 të 
Rregullores për organizimin e brendshëm dhe punën e Fakultetit Pedagogjik “Shën Kliment Ohridski” në 
Shkup në përbërje të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 287/2014), 
dhe nenit 34 paragrafi 1 të Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, 
shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe 
Metodi” në Shkup (Fletorja universitare nr. 274/2013), dekani i Fakultetit pedagogjik “Shën Kliment 
Ohridski” në Shkup më datë 3.7.2018, ka sjellë vendim për publikim të: 

KONKURS 
 Për zgjedhje të një realizuesi në të gjitha titujt mësimor-shkencor  

 
1. Të bëhet zgjedhje e një realizuesi në të gjitha titujt mësimor-shkencor: 
 
1.1. Nga sfera e Metodikës, për lëndët: 

 
- Metodika e mësimit për lexim dhe shkrim fillestar (lëndët e domosdoshme për grupin studimor 

Mësim klasor për mësimin në gjuhën maqedonase); 
- Metodika e mësimit për Gjuhë maqedonase 1 (lëndët e domosdoshme për grupin studimor Mësim 

klasor për mësimin në gjuhën maqedonase); 
- Metodika e mësimit për Gjuhë maqedonase 2 (lëndët e domosdoshme për grupin studimor Mësim 

klasor për mësimin në gjuhën maqedonase); 
- Metodika e punës në bibliotekat shkollore (lëndë zgjedhore për programin studimor Bibliotekari); 
- Punëtori për aktivitete të lira për Gjuhë maqedonase, (lëndë zgjedhore për grupin studimor Mësim 

klasor për mësimin në gjuhën maqedonase)  
- Punëtori kreative për shprehje gjuhësore (lëndët e domosdoshme për grupin studimor Edukimi 

parashkollor për mësimin në gjuhën maqedonase). 
 
1.2. nga sfera Sistemet dhe metodat e arsimit sipëror, për lëndët: 
 

- Libri dhe teoritë e leximit (lëndë e domosdoshme për grupin studimor Bibliotekari) dhe 
- Bazat e edukimit informatik (lëndë e domosdoshme për grupin studimor Bibliotekari). 

 
Kandidatët të cilët do të paraqiten në Konkurs, krahas kushteve të përgjithshme, duhet të 

përmbushin edhe kushtet nga Ligji për arsim sipëror, Statuti i Universitetit dhe Rregullorja për kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe 
asistentë-doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. 

 
Kandidatët të cilët do të konkurrojnë duhet të parashtrojnë: 
 

- fletëparaqitje; 
- biografi të shkurtë; 
- diplomë për shkallën e arritur shkencore doktor shkence nga sfera shkencore për të cilën zgjidhet;  
- formular të plotësuar ndaj raportit për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-

profesional dhe bashkëpunues, që mund të merret në arkivin e Fakultetit; 
- Deklaratë për përmbushje të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës dhe 
- certifikatë të shtetësisë. 

 

Fletëparaqitjet e kandidatëve parashtrohen të rekomanduara përmes postës ose në arkivin e 
Fakultetit, në afat prej 8 ditëve duke konsideruar nga dita e publikimit të Konkursit në shtypin ditor. 

 

Kandidati i zgjedhur do të lidhë marrëdhënie pune për kohën që do të zgjidhet.  
                                                 Dekan 

                                       Prof. d-r Emil Sulejmani 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, Vendimit për nevojën për punëtorë
nr. 03 783/1 të datës 22 .06.2018, dhe Vendimit 03 811/1 të datës 28.06.2018, nenit 22 dhe 23 të Ligjit
për të punësuarit në sektorin publik dhe nenit 34 të Statutit të NP Komunalec, Kavadar ndërsa në pajtim
me Rregulloren për organizim dhe sistematizim të vendeve të punës me numër ark. 01 639/2 të datës
26.07.2016, dhe Rregulloreve me numër ark. 01 400/1 të datës 18.03.2018 dhe numër ark. 03 725/1 të
datës 05.06.2018, për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në NP
Komunalec, Kavadar në, Drejtori i ndërmarrjes, publikon

SHPALLJE
Për pranim të punëtorëve

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

1. “Referent për punë juridiko administrative” në departamentin për punë të përgjithshme dhe juridike,
Sektori për shërbim të përbashkët, shifra e vendit të punës KDR 0102G03022, me neto pagesë fillestare
prej 14.500,00 denarë 2 (dy) realizues

2. “Referent i pavarur për pagesë” në departamentin për tregje, Sektori për shërbim të përbashkët,
shifra e vendit të punës KDR 0102G01021, me neto pagesë fillestare prej 15.500,00 denarë. 1 (një)
realizues

3. “Punëtor për bazhdarë” në departamentin për përpilimin dhe sitribuimin e llogarive dhe përcjellje
dhe pagesa, Sektori për shërbim të përbashkët, shifra e vendit të punës KDR0305V02010, me neto
pagesë fillestare prej 13.500,00 denarë 1 (një) realizues

Të gjithë kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj, duhet të përmbushin edhe kushtet e
posaçme në vijim:

 Për vendin e punës nga pika 1 dhe 2 është e nevojshme që kandidati të ketë së paku arsimin e mesëm/të
lartë.

 Për vendin e punës nga pika 3 është e nevojshme kandidati të ketë së paku arsimin fillor
 Orari ditor i punës është prej ora 07,00 deri në ora 15,00
 Orari javor i punës: 40 (dyzet) orë

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune, duke konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes në tabelën për shpallje të
ndërmarrjes dhe në shtypin ditor në tri gazeta ditore prej të cilave një në gazetën që publikohet në gjuhën që e
flasin së paku 20% e qytetarëve që e flasin gjuhën zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase.

Zgjedhja do të realizohet në pajtim me nenin 23 paragrafi 2 i Ligjit për marrëdhënie pune gjegjësisht nëse në
shpalljen publike janë paraqitur deri në 200 kandidatë për një vend pune zgjedhja e kandidatëve bëhet në afat
prej 45 ditë, prej 201 deri në 500 kandidatë për një vend pune bëhet në afat prej 90 ditë dhe mbi 500 kandidatë
për një vend pune bëhet në afat prej 120 ditë, pas kalimit të afatit për paraqitje.

Kandidatët fletëparaqitjet me të gjitha dokumentet duhet t’i parashtrojnë në adresën:
NP Komunalec Kavadar, rr. “Industriska” pn, Kavadar, personalisht në arkiv ose përmes postës.
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të paplotësuara nuk do të merren parasysh.

NP Komunalec Kavadar
Drejtor

Gjorgji Pop Icov

_______________________________________________________________________

Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup

Fakulteti ekonomik Shkup

Në bazë të nenit 172 dhe 176 të Ligjit për arsim sipëror (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 
82/2018), nenit 9 dhe 10 të Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-
shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë dhe doktorantë të Universitetit 
“Shën Kirili dhe Metodi” (Lajmëtari universitar nr. 274/13), ndërsa në pajtim me vendimin nr. 02-1289/26 
të datës 25.6.2018, dekani i Fakultetit ekonomik – Shkup publikon: 

 

K O N K U R S 

Për zgjedhjen e  

1. një realizuesi, mësimdhënësi në të gjitha titujt mësimor-shkencor në sferën shkencore: biznes 
menaxhment, për lëndën: Hulumtimet operacionale dhe në sferën shkencore: ekonomia aplikative 
për lëndën: Bazat e biznes analitikës. 

Kushtet:  

Kandidatët duhet të përmbushin: kushtet e përgjithshme të parapara me nenin 166 të Ligjit për arsim 
sipëror (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 82/18), si dhe kushtet në pajtim me kriteret ekzistuese për 
zgjedhje në titull si kushte të posaçme, të parapara me Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje 
në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë dhe doktorantë 
të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” (Fleta universitare nr. 274/13). 

Kandidatët të cilët do të konkurrojnë duhet të dorëzojnë: fletëparaqitje për pjesëmarrje në të cilën do të 
theksojnë vendin për të cilin konkurrojnë, biografi të shkurtë, deklaratë për plotësimin e kushteve të 
përgjithshme dhe të posaçme, dokumentet me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve të përgjithshme 
dhe të posaçme si dhe certifikatë të shtetësisë. Dokumentet duhet të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuara 
në noter. 

Zgjedhja e mësimdhënësit bëhet në pajtim me Ligjin për arsim sipëror (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 
82/18) dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, 
mësimor-profesional dhe bashkëpunues dhe asistentë dhe doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe 
Metodi” në Shkup Fleta universitare nr. 274/13). 

Orari i punës është i përshtatur me aktet e Fakultetit dhe orarin e orëve me semestër. 

Kandidati i zgjedhur lidh marrëdhënie pune për kohën për të cilën është zgjedhur. 

Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e kompletuar të dorëzohen në afat prej 8 ditëve nga dita e 
publikimit të Konkursit në Arkivin e Fakultetit ekonomik – Shkup ose përmes postës në adresën Bul. 
"Goce Dellçev" nr. 9V – Shkup. 

Dokumentet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh. 

Informatat shtesë mund të merren në telefonin: 02 3 286 825 

UNIVERSITETI “SHËN KIRILI DHE METODI” NË SHKUP  

                                                                                    FAKULTETI EKONOMIK – SHKUP  

  

RREEPPUUBBLLIIKKAA  EE  MMAAQQEEDDOONNIISSËË  
UUNNIIVVEERRSSIITTEETTII  ““SShhëënn..KKIIRRIILLII  DDHHEE  

MMEETTOODDII””  --  SSHHKKUUPP  
FFAAKKUULLTTEETTII  PPËËRR  MMJJEEKKËËSSII  

VVEETTEERRIINNAARREE  SSHHKKUUPP 
 

  

  

RREEPPUUBBLLIICC  OOFF  MMAACCEEDDOONNIIAA  
UUNNIIVVEERRSSIITTYY  ““SSss..  CCYYRRIILL  AANNDD  MMEETTHHOODDIIUUSS””  SSKKOOPPJJEE  

FFAACCUULLTTYY  OOFF  VVEETTEERRIINNAARRYY  MMEEDDIICCIINNEE  
SSKKOOPPJJEE 

 

 
Në bazë të nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 

130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2017, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 
113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 dhe 27/2016), Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup – Fakulteti për 
mjekësi veterinare në Shkup publikon  
 

SHPALLJE 
Për punësim nr. 1 

 
     Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup – Fakulteti për mjekësi veterinare në Shkup ka nevojë për punësim të 

një personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës në vijim: 
1. Doktor të mjekësisë veterinare, shifra OBN 03 02 G 01  001, realizues: 1 (një) 

Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme në pajtim me ligjin, duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në vijim: 
niveli i kualifikimeve VII sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe të arritura së paku 300 kredi sipas 
SETK, fusha shkencore: mjekësia veterinare, me dhe pa përvojë pune. 

 Mënyra e realizimit të përzgjedhjes së kandidatëve do të bëhet me kontrollim të fletëparaqitjes dhe dëshmive dhe 
intervistë me kandidatët e paraqitur të cilët i përmbushin kushtet.  
 Orari i punës është 40 orë në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte, me fillim prej ora 8 deri në ora 16. Neto 
pagesa bazë është 30.180,00 denarë.  
 Dokumentacioni i nevojshëm: fletëparaqitje që përmban së paku të dhënat në vijim: emër dhe mbiemër, datën dhe 
vendin e lindjes, adresën dhe vendin e banimit, adresën e postës elektronike, telefonin, biografinë, diplomë/certifikatë për 
shkallën e mbaruar të arsimit, dëshmi për shtetësi, dëshmi për aftësinë e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, dëshmi 
se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
Dokumentet parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter.  
 Afati për paraqitje është 5 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat 
prej 5 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje.  
 Fletëparaqitja me dokumentacionin parashtrohet në arkivin e Fakultetit ose përmes postës në adresën: Universiteti 
“Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup – Fakulteti për mjekësi veterinare, rr. “Llazar Pop Trajkov” nr. 5-7, 1000 Shkup, tel. 02/ 32 
40 700. Dokumentet e pakompletuara dhe dokumentet e parashtruara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit.  

       Fakulteti për mjekësi veterinare – Shkup  

U R G J E N T I S H T
Shes truall të urbanizuar 890 m2 me markë ndërtimore 430 m2, lartësia 8,5 m,

Bo+Pr+1+Nën, trualli i parë në “Momin Potok” – Shkup, industria e lehtë, asfalt, ndriçim të
rrugëve, autobus, rrymë elektrike, ujë, kanalizim, telefon, internet, gardh, parking dhe

nënobjekte të ndërtuara ndërtimore (gjithsej 180 m2). Çmimi 165.000 euro. Tel. 078-201-960

Shitet toke në Shkup, gjendet në LLaskarcë;
PK 1248 vendi i quajtur Hurda Ograda, me sipërfaqe  prej  2611m2,  e
regjistruar ne Flet pronësi  nr. 502 për KK LLaskarcë bashkëpronësi e
Shefket Mamut dhe Abedin Mahmut nga 343/2622 pjesë ideale.
Të interesuarit dhe të gjithë ata qe kufizohen me parcelat në fjalë, ofer-
tat e tyre mund ti paraqesin në zyrën e Noterit Mahir Ziberit, rr. Butelska
nr. 4, Shkup-Butel.

S H P A L L J E
Shitet 1729/2029 pjesë ideale prej tokës që gjendet në Shkup, e cila është e
regjistruar në
- PK 2916, vendi i quajtur FONDZIE, kultura ZZ, N, klasa 6, me sipërfaqe 
2029 m2,  e regjistruar në Fletë pronësi nr. 439 për KK BLACE KALE.
Të interesuarit dhe të gjithë ata që kufizohen me parcelën në fjalë, ofertat mund ti
paraqesin në zyrën e Noterit Naser Zyberit, rr. Xhon Kenedi nr. 9A, Shkup. 
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Sirena angleze për
portugezin e Interit
Zhoao Mario mund ta vazhdojë aventurën
sërish në Premier Ligë, por jo më te skua-
dra e Uest Hemit, ku luajti për një gjysmë
sezoni i huazuar, pasi klubi i drejtuar nga
Manuel Pelegrini nuk ushtroi të drejtën e
blerjes përfundimtare të kartonit të portu-
gezit, që zotërohet nga Interi. Mesfushori,
i cili nuk dëshiron të qëndrojë te zikaltrit,
pritet të rikthehet në Angli, pasi ekipet e
Evertonit e Burnmaut kanë shfaqur interes
për shërbimet e tij. Problem mbetet vetëm
vlera e kartonit, pasi drejtuesit e Interit
nuk kanë ndërmend të heqin dorë për një
shifër më të ulët se 30 milionë euro, për të
shmangur deficitin, pasi paguan 42 për ta
sjellë në Milano.

Boateng drejt
rikthimit në Itali
Kevin-Prins Boateng do të rikthehet në Se-
rinë A. Sipas mediave italiane, 31-vjeçari
do të transferohet te skuadra e Sassuolos.
Drejtuesit e klubit emilian kanë arritur
marrëveshjen me Aintraht Frankfurt, klub
që zotëron kartonin e futbollistit. Mesfu-
shori ganez do të firmos për tre vjet me
skuadrën e drejtuar nga Roberto De Zerbi,
i cili e konsideron lojtarin si një përforcim
të rëndësishëm për repartin e mesfushës
për sezonin e ardhshëm. Boateng është
një futbollist që e njeh mjaft mirë kampio-
natin italian, pasi ka luajtur më herët me
Milanin, ku ka konsumuar 85 prezenca në
dy periudha të ndryshme.

Reina dhe Striniç, dy
afrimet e para të Milanit
Milani ka zyrtarizuar afrimet me para-
metër zero të portierit spanjoll Pepe Reina
nga Napoli dhe mbrojtësit të majtë të
kombëtares kroate Ivan Striniç nga Samp-
doria. Të dy lojtarët kanë firmosur kontra-
ta 3-vjeçare me kuqezinjtë dhe janë dy
përforcimet e para të Milanit për sezonin
e ri. Reina dhe Striniç me eksperiencën e
tyre pritet t’i japin më shumë siguri Mila-
nit në prapavijë. Dy blerje me kosto zero
por shumë të rëndësishme për kuqezinjtë
edhe në optikën e "fair play-it financiar".

LAJME
SHKURT

Për disa kjo është fantazi e pastër, për të tjerët
diçka më të mirë se sa një sugjerim i thje-
shtë në fillim të merkatos së verës. Lamtumi-
ra nga Real Madridi për Kristiano Ronaldon
mbetet një hipotezë për momentin, edhe
pse konkrete, e mbështetur nga “shpërthi-
mi” i portugezit pas finales së Çampionsit në
Kiev. Në këtë situatë në lojë duket se është fu-
tur Juventusi, një veprim që në mënyrë të
qartë ka pasur jehonë edhe jashtë Italisë. Për
ta “hedhur gurin në pellg” ka menduar, gjitha-
shtu, edhe prestigjiozja spanjolle, “Marca”,
me faqen e saj të parë, që e bën popullin
bardhezi të ëndërrojë. Siç thotë gazeta auto-

ritative spanjolle, gjithmonë pranë fakteve në
lidhje me Real Madridin, Juventusi do të jetë
në radhën e parë, në garën për Ronaldon, i cili
praktikisht është prishur me Florentino Pe-
rez. Gjithashtu, Ronaldo do të jetë i lumtur të
martohet me projektin e Juventusit. Ai ka pa-
sur disa kontakte me presidentin Andrea
Anjeli. Ky i fundit i ka ofruar pagë prej 30 mi-
lionë euro në vit, për katër sezone, propozimi
më i mirë për momentin për yllin e “Los Blan-
cos”. Kampioni Luzitan ka siguruar se klauzo-
la e tij e lirimit prej 1 miliard euro mund të
ulet në masë të madhe, duke lejuar Juventu-
sin që ta ketë jetën më të lehtë, me një shifër

më të përballueshme, me kusht që të mbër-
rijë një ndihmë e konsiderueshme nga ja-
shtë (FCA dhe Xhon Elkann). Gjithashtu, por-
tugezja “A Bola” hapet me një titull efektiv.
Gazeta në fjalë zbulon pranimin e vetë pesë
herë fituesit të “Topit të Artë” për të fluturuar
në Torino, ku do të fillojë zyrtarisht sulmin
ndaj Ligës së Kampionëve, një kompeticion i
fituar tashmë 5 herë nga Ronaldo dhe, në të
njëjtën kohë, ka qenë makthi i bardhezinjve.
Ronaldon e josh shumë ideja për t’u bërë
objekt i dëshirës së një populli të tërë, sikur-
se është ai bardhezi, tashmë në moshën 33-
vjeçare.

Për ta “hedhur gurin
në pellg” ka

menduar,
gjithashtu, edhe

prestigjiozja
spanjolle, “Marca”,

me faqen e saj të
parë, që e bën

popullin bardhezi
të ëndërrojë. Siç

thotë gazeta
autoritative

spanjolle,
gjithmonë pranë
fakteve në lidhje

me Real Madridin, Juventusi
do të jetë në radhën e parë,

në garën për Ronaldon, i cili
praktikisht është prishur me

Florentino Perez

SPORT
Koha, e mërkurë, 4 korrik 2018 

"Jaja Ture duhej të largohej nga Mançester Siti
sepse Pep Guardiola po e vriste karrierën e tij
si futbollist", e thotë këtë kolegu i lojtarit nga
Bregu i Fildishtë, Emmanuel Ebue. Pas tetë vi-
tesh në “Etihad”, ku fitoi tre tituj të Premier
Ligë dhe triumfe të tjera në kupat e brendsh-
me, legjenda e “Blues” do të largohet që aty.
Ture ka lëvizur në fund të kontratës së tij, me
35-vjeçarin që ka rënë në pozitat e lojtarit të lirë,
duke i peshuar mundësitë për vijimin e kar-
rierës. Ai nuk ka ikur në heshtje, por me një
stuhi ofendimesh, që synonin drejtimin e
Guardiolës. Kjo ka ndodhur si nga mesfusho-
ri ikonik, edhe nga agjenti i tij, me një
marrëdhënie të parë të tendosur që në Barce-
lonë, e cila dështoi të rindërtohej në Angli.
Ebue pretendon të kuptojë frustrimin e një
bashkatdhetari, me ish-mbrojtësin e Arsena-
lit duke thënë për “KweseESPN” se Ture ka ne-
vojë për një fillim të ri. “Si futbollist mund të

kesh një kohë, që nuk mund të punosh plotë-
sisht me një trajner dhe për shkak të së ardh-
mes suaj, duhet të largoheni. Ishte e qartë se
Pep Guardiola nuk e pëlqeu vëllain tim, Jaja,
edhe pse shkëlqente në ditët e Barcelonës.
Është vendimi më i mirë që Jaja të largohej
nga territori i Guardiolës, sepse ai po e vriste
karrierën e tij si futbollist. Mendoj se viti i fun-
dit i Jaja ka qenë ferr, sepse ai nuk po luante
mjaftueshëm, çka për një futbollist profesioni-
st është shumë e tmerrshme”, u shpreh Ebue.
Ndryshe, Ture akuzoi Guardiolën se ishte “xhe-
loz” ndaj tij dhe kishte një problem me loj-
tarët afrikanë, ndërsa agjenti i tij, Dimitri Seluk,
e kishte quajtur ish-trajnerin e Barcelonës dhe
Bajern Munihut si “njeri i pavlerë”. Trajneri ka-
talanas i ka goditur mbrapsht ato që i konside-
ron “gënjeshtra”, por Ebue beson se ka qartazi
çështje ndërmjet një lojtari të profilit të lartë
dhe Guardiolës dhe se ndarja është më e mira
për të gjithë të interesuarit. “Ndonjëherë nuk
ka të bëjë me paratë. Kur marrëdhënia juaj si
lojtar nuk është e mirë me trajnerin dhe nuk
duket se do të përmirësohet, është gjithmonë
më mirë të lëvizësh diku tjetër. Jaja është një

lojtar dhe udhëheqës i madh dhe mendoj se
ende ka disa vite, që do të luajë në nivelin më
të lartë. Ai është lojtari, i cili gjithmonë dëshi-
ron të fitojë”, përfundoi Ebue. 

TURE PËR “KWESEESPN” FLET PËR MARRËDHËNIET MES TURES DHE GUARDIOLËS

Guardiola vrau karrierën e Tures

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

30 MILIONË EURO NË VIT PËR KATËR SEZONE

Ronaldo te Juventusi,

më shumë se një ëndërr

Në bazë të nenit 50 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 5/2002), nenit 51 
paragrafi 10, ndërsa në lidhje me nenin 35 të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta 
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 199/2014, 44/15, 193/15, 31/16 dhe 163/16), Kryetar i Komunës 
së Çuçer-Sandevës në vijim publikon: 

 
LAJMËRIM  

 
Informohen qytetarët dhe subjektet juridike nga rajoni konkret i përfshirë me Projektin 

arkitektonik-urbanistik për formim të parcelave ndërtimore me qëllim G2 – industria e lehtë dhe jo ndotëse 
në PK 6216/1, PK 5996, KK Kuçevishte, Komuna e Çuçer-Sandevës, ka sjellë Vendim për organizim të: 

 
PREZANTIMIT PUBLIK DHE ANKETËS PUBLIKE  
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Aventura e Japonisë në kam-
pionatin botëror “Rusi 2018” për-
fundoi mbrëmjen e të hënës, pasi u
eliminua nga Belgjika në fazën e
1/8-ave, falë fitores 3-2. Samurajit
bënë një paraqitje mjaft të mirë,
duke arritur të kalojnë në avantazh
të dy golave, në fillim të pjesës së
dytë, por nuk ia dolën të ruajnë re-
zultatin dhe pësuan 3 herë në 25
minutat e fundit të sfidës. Gjithse-
si, më shumë se për paraqitjen në
fushën e lojës, japonezët këtë herë
do të mbahen mend për shembul-

lin dhe leksionet e higjienës, që i
dhanë botës mbarë. Pas çdo nde-
shjeje, tifozët japonezë organi-
zoheshin për të pastruar mbeturi-
nat në shkallët e stadiumit ku
qëndronin të ulur, ndërsa të njëjtën
gjë e bënin edhe lojtarët në dho-
mat e zhveshjes. Fotot nga dhomat
e zhveshjes të Japonisë, pas nde-
shjes së djeshme ndaj Belgjikës po
bëjnë xhiron e botës, teksa përtej
dëshpërimit të eliminimit, futbol-
listët nuk ikën kurrsesi pa pastruar
ambientin ku kishin qëndruar.

Japonezët japin leksione
qytetarie në Rusi

22 SPORT
Koha, e mërkurë, 4 korrik 2018 

Me kualifikimin në çerekfinale
Brazili hedh një hap të rëndësi-
shëm drejt përmbushjes së objek-
tivit që është triumfi final. Pas
zhgënjimit të 4 viteve më parë në
gjysmëfinalen ndaj Gjermanisë,
“pentakampeonët” janë në rrugën
e mbarë pavarësisht se deri më
tani nuk kanë bindur me lojën e
tyre. Janë të shumta kritikat për
Selecaon, për mënyrën se si luan
në fushë, por ndoshta pikërisht
mungesa e bukurisë në lojë është
një tregues se përse ky mund të
jetë viti i tyre. Tite ka bërë ndryshi-
me të mëdha në konceptin e lojës,
pasi nuk është më Brazili i Jogo Bo-
nitos, por një skuadër e adaptuar
më së miri me stilin evropian, e
fortë në mbrojtje dhe cinike në
sulm. Statistikat flasin për Brazi-

lin më pak produktiv në fazën sul-
muese, si për golat e shënuar ash-
tu edhe për gjuajtjet drejt portës,
por po të llogaritet në përqindje
atëherë vërehet që ky është ekip
që shfrytëzon mundësitë e veta.
Ndaj Meksikës u pa një mbrojtje e
hekurt kur fatet e sulmit u lanë në
duart e 4 lojtarëve të repartit të
avancuar. Nejmar edhe pse ishte
protagonist në golin e parë, ende

nuk duket njeriu i duhur për të
marrë përsipër fatet e një skuadre,
me Uilliam Borges që ndaj Mek-
sikës ishte më i miri në fushë. Kjo
është një tjetër e dhënë që Brazili
mund t’i shkojë deri në fund misio-
nit të vendosur, pasi nuk është një
skuadër që varet nga vetëm një
futbollist, por në sulm ka aq shumë
alternativa sa bëjnë me dhimbje
koke çdo kundërshtar. Jo më kot

goli i dytë erdhi nga stoli, me Fir-
minjon që konsiderohet një re-
zervë luksi. Në këtë moment ar-
miku i vetëm i “verdeamarilla”
është mendjemadhësia, sepse
nëse Tite do të arrijë të mbajë me
këmbë në tokë futbollistët, atëherë
në vendin e Kalinkës së famshme
me siguri që mund të kërcehet
samba braziliane në finalen e
Luzhnikit më 15 korrik.

Danimarka u largua mes lotë-
sh nga Botërori i Rusisë teksa u eli-
minua me penallti nga Kroacia.
Njeriu i ndeshjes, edhe pse u eli-
minuan, për Danimarkën ishte Ka-
sper Shmaihel, i cili arriti ta çojë
ndeshjen te penalltitë, duke i pri-
tur një 11-metërsh në minutën e
116. Portieri i Leiçester u tregua i ja-
shtëzakonshëm edhe te penalltitë,
dukë arritur të pres dy të tilla, por
sërish në fund ishte Kroacia që u
kualifikua. Peter Shmaihel, por-
tieri legjendar i Danimarkës, është
i sigurt që portën e kombëtares së
tij e ka lënë në duart të sigurta,
pikërisht të djalit të tij të talen-

tuar, Kasper. E pas ndeshjes, Peter
pati një mesazh për kombëtaren e

tij dhe tifozët e saj: “Kur të na
thahen lotët, do ta kuptojmë se sa

mirë luajtëm”. Në të njëjtën linjë
duket se është edhe djali i tij, Ka-

sper, i cili teksa shprehet se është i
zhgënjyer për rezultatin thekson
se është krenar për skuadrën e atë
çfarë dhanë në fushë. “Është një
ndjenjë e çuditshme. Një
zhgënjim i madh, por edhe një
krenari e madhe për skuadrën
tonë. Jo vetëm ata 11 që ishin fu-
shë, por për të gjithë skuadrën. Ne
e patëm mundësinë, besoj se ne
ishim më mirë në pjesën e dytë
dhe në kohë shtesë. Nuk patëm
fat, nuk mendoj se arbitri na pël-
qente ne. Është e vështirë që ta
pranojmë e ta themi me fjalë.
Jemi tepër të emocionuar në këto
momente”, deklaroi Kasper.

Shmaihel, mesazh emocionues nga babai i tij

Analizat
konfirmojnë
dëmtimin serioz
të Kavanit
Edison Kavani ishte heroi i Uru-
guait, në sfidën e 1/8-ave me Por-
tugalinë, pasi shënoi të dy golat
për amerikano-latinët, duke kua-
lifikuar skuadrën e tij për në çe-
rekfinale, ku do të gjejnë përbal-
lë Francën. Gjithsesi sulmuesi la
sfidën rreth 20 minuta para fun-
dit, për shkak të një problemi në
këmbë, që ka vënë seriozisht në
dyshim edhe prezencën e tij në
sfidën çerekfinale. Ditën e djesh-
me janë kryer edhe vizitat
mjekësore të sulmuesit uru-
guaian dhe është konstatuar se
dëmtimi është shqetësues, ndër-
sa Cavani do të vijojë stërvitjen i
diferencuar nga grupi. “Rezonan-
ca nuk ka evidentuar ndonjë pro-
blem të rëndë, por ka zbuluar një
dëmtim të pjesës poshtë pulpës
së këmbës së majtë. Sulmuesi do
të kryejë një stërvitje të diferen-
cuar nga grupi dhe do t’i nënsh-
trohet fizioterapisë. Ndërkohë,
asnjë problem për pjesën tjetër
të grupit, që mbetet në dispozi-
cion të trajnerit veteran Tabarez”,
thuhet në komunikatën e
shpërndarë nga Federata Uru-
guaiane e Futbollit.

Përse mund ta fitojë botërorin Brazili
Pas zhgënjimit të 4 viteve më parë në
gjysmëfinalen ndaj Gjermanisë,
“pentakampeonët” janë në rrugën e
mbarë pavarësisht se deri më tani
nuk kanë bindur me lojën e tyre. Janë
të shumta kritikat për Selecaon, për
mënyrën se si luan në fushë, por
ndoshta pikërisht mungesa e
bukurisë në lojë është një tregues se
përse ky mund të jetë viti i tyre



23MOZAIK
Koha, e mërkurë, 4 korrik 2018 

ZGJIDHJET: SELIG, ELITA, RIMEL, XHA, MI, OKA, E, VEA, BADINTERI, I, PROZATOR, UR, SURINAM, FEUDI, VENITEN, VEGLA, T, 
OEL, HEROIKE, MARTINA HINGIS, AKI, E, K, LA, JI, OPT, ZAM, RUE, ANE, KELN, GAZ, KE, ORË, SOJ, BRIT.

Sumë i lehtë: 695382471, 874159236, 132674958, 528967143, 347815692, 961423587, 416798325, 
759236814, 283541769.  Shumë i vështirë: 598423176, 614957283, 327861594, 849512637, 263749851, 
751386942, 175638429, 432195768, 986274315.

KOHA
KRIJUESI I 

FIGURËS SË
I HEROIT TË 
STRIPAVE

(MAJTAS LARTË)

KINEASTI I MADH 
AMERIKAN

(ELIAS 

LUMË 
QË RRJEDH 
NGA LIQENI 

I PLAVËS

POASHTU
(LAT.)

KRIJUESI
I HEROIT TË 
STRIPAVE
(DJATHTAS 

LARTË)

ROK GRUP 
GJERMAN

KËNGËTARJA
REÇI

BREND 
KOZMETIK 
BRITANEZ

AXHË,
XHAXHA

NOTË 
MUZIKORE

--------------------
KËNGËTARI,

ANT

KOHA VENDET
ME MALE ELEKTRON PA 

PARMENDIM
NJËSI

E VJETËR
PESHE

SPANJË
--------------------

ITRIUM
KALLËZON ENERGJI

POETI PERSIAN, 
ABU ABDOLLAH 

JAFAR IBN 
MOHAMMAD

I MOSHËS
SË RE

ISH FUTBOL-
LISTI LIBERIAN, 

ZHORZH

POLITIKANI 
FRANCEZ, 
ROBERT

--------------------
RITUALET

IMPULS

SHKRIMTAR  
PROZASH

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

NATIONS

QYTET-SHTET 
SUMERIAN

----------------------
ROK GRUPI 

DANEZ, NUMRE
SHTET NË 

AMER. JUGRE--------------------
ZBEHEN, HUM-

BIN GJALLËRINË

PRONA E 
FEUDALIT

--------------------
ISH FUTB. 

GJERM. ARMIN

V
MJETE, 
ALETE

--------------------
KONSUMON

USHQIM

PJESËTARËT 
E POPULLSISË 

NË 
GRENLANDË

TEMPO

OLIVER EKMAN 
LARSSON

--------------------
QYTET 

MEKSIKAN

LEGJENDARE, 
ME 

HEROIZËM
--------------------

NORVEGJI

TENISTJA
E NJOHUR

ZVICËRANE

SOLISTI I 
GRUPIT KROAT 

“DILJE JAGODE”, 
RAHIMOVSKI

ZANORJA
E DYTË

KALIUM
-------------------

MUAJI
I PARË

NOTË 
MUZIKORE

SHIH FOTON
POSHTË

(FANTAZMA 
ME SËPATË)

KOHA
SHKRONJA 

FQINJE
----------------------

SHIH FOTON
POSHTË

“OPTIONALLY” ZAMKË

RRUGË (FREN. 
ORIGJ.)  LE ...

----------------------
QYTET 

GJERMAN

NËNË
(KRAHIN.)

K VAJGURI

KOHA
POSEDON

(TI)
--------------------

SULFUR

SAHAT
--------------------

AKTORJA 
SUEDEZE, 
EKLAND

FAREFIS,
GJAK 

I NJËJTË B

  5 3 8 2    
8   1  9 2   
 3   7     
5 2      4 3
3  7    6  2
9 6      8 7
    9    5
  9 2  6 8   
   5 4 1  6  

   4  3    
6   9  7 2   
 2 7  6     
8 4  5    3 7
  3    8   
7 5    6  4 2
    3  4   
  2 1  5 7   
   2  4  1  

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

OHA
KRIJUESI I

Ë
K

S SË
Ë

KRIJUESI I

TË
FIGURËS SË

HEROITTI
VEAAVSTRIPPA

TË)AS LARRT(MAJTTA

KINEASTI I MADH
AMERIKAN

((ELIAS

ROK GRUP
GJERMAN

ARJAKËNGËT
REÇI

BREND

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

LUMË
QË RRJEDH 

LUMË

IQEN
Ë

NGAA 
VËS

 LIQENI 
I PLAAV

POASHTU
.)TT.(LAAT

SI
TË

KRIJUESI
HEROITTI

VEAAVSTRIPPA
A

Ë
HT

Ë
TA
ËLAR

AT
TË)

ASTHTTA
LARRT

(DJA

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

K

I
LI

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

OHA VENDETK ME MALE ELEKTRON PA
ARMENP

ISH FUTBOL-
STI LIBERIAN, 

ZHORZH

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

BREND 
KOZMETIK

ANEZBRIT

AXHË,
XHAXHA

NDIM
NJËSI

ËE VJETËR
NJËSI

PESHE

POLITIKANI
FRANCEZ,

TROBER

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

NOTË
MUZIKORE

--------------------
ARI,KËNGËTTA

ANT

ANJËSPPA
--------------------

ITRIUM
KALLË

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

ZON ENERGJI
POETI PERSIAN,
ABU ABDOLLAH

AR IBNJAF
MOHAMMAD

MOSHË
ËSË RE

I MOSHËS

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

A--
ZB

BIN
ZB

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

ZHORZH

IMPULS

AR SHKRIMT
PROZASH

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

TIONSNAAT
NËSHTET

AMER. JUGRE-------------------
BEHEN, HUM

Ë ËN GJALLËRINË
BEHEN, HUM-

V

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

--------------------
RITUALET

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

EPRONAA
FEUDALIT

--------------------
ISH FUTB.

GJERM. ARMIN
MJETE,
ALETE

--------------------
KONSUMON

USHQIM

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

-SHTETQYTET
SUMERIAN

----------------------
ROK GRUPI

DANEZ, NUMRE

ARËT
Ë

PJESËT
PUL

Ë

ARËTPJESËT

NË
E POPULLSISË

GRENLANDË
NË

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

G
“D

R

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

TEMPO

OLIVER EKMAN
LARSSON

--------------------
QYTET

MEKSIKAN

TENISTJA
E NJOHUR

ËZVICËRANE
E NJOHUR

SOLISTI I
TKROAATRUPIT

ILJE JAGODE”, 
RAHIMOVSKI

Ë
SHIH FO

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

LEGJENDARE, 
ME

HEROIZËM
ME

--------------------
VEGJINOR

O
Ë

T
ËË
ONT

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

ZANO
E DY

ZANO

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

RJA
ËYTË

RJA
KALIUM

-------------------
UAJI

ËARË
MUAJI
I PPA

SHKRONJA
FQINJE

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

“O

OO
R

---

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

NOTË
MUZIKORE

POSHT
AZ

Ë
ANT

Ë
TA
Ë

(F
ME AME SËP

AZANTTA(F

Y”OPTIONALL

(
ORIGJ ) LEORIGJ.)  LE ...

RRUGË (FREN.

--------------------
QYTET

GJERMAN

K

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

TË
MA

ËTË)
ZMA
AAT

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

OH

ZAMK

K

NËN
(KRAH

AJGVVA

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

HA
FQINJE

----------------------
O
Ë

HIH FOT
ËPOSHTË
ONSHIH FOT

KË

NË
HIN.)

URI

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

K

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

, EGLA, TT, , V ENITEN AM, FEUDI, V
. OJ, BRITT.

OHA

K
POSEDON

K (TI)
--------------------

SULFUR

AREFIS,F
GJAK 

ËI NJËJTË
GJAK

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

A OR, UR, SURIN T ZA O NTERI, I, PR
AZ, KE, ORË, SO , G UE, ANE, KELN

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

ADIN A, B E MEL, XHA, MI, OKA, E, V
U , ZAM, R GIS, AKI, E, K, LA, JI, OPTT,

SAHA
------------

OAKT
SUEDE
EKLA

B

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

: GJIDHJET ZA, RIM SELIG, ELITTA
A HING TIN OIKE, MAR ER OEL, H

TAAT
---------
RJA
EZE, 

AND

B

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

5 3 8
8 1

3 7

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

2
9 2

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

4
6 9

2 7

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

3
7 2

6

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

3 7
5 2
3 7
9 6

9
9 2

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

4 3
6 2

8 7
5

6 8

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

2 7
8 4 5

3
7 5

2 1

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

6
3 7

8
6 4 2

3 4
5 7

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

587, 416798325,
1, 9512637, 26374985

9 2
5 4

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

967143, 347815692, 9614235
57283, 327861594, 849 6149

6 8
1 6

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

4159236, 132674958, 5289 87
ë: ështir humëiv598423176, 

32195768, 986274315.

2 1
2

 
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
     

       
     

     
     

       
     
     

       
     

      
    

       
    

       
     
      

ë: Sumëileht5382471, 8 69
759236814, 283541769.S
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DASHI 21. mars - 20. prill
Përqendrohuni në realizimin e një plani efikas për

punën tuaj, pasi ky është një moment shumë i rëndësishëm
për karrierën tuaj aktuale. Mos jini shumë serioz dhe kryeneç,
pasi kjo ditë ju fton të jeni më të lirshëm.

DEMI 21. prill - 21. maj
Këshillohet që në dashuri të mos jeni shumë nega-

tiv, për shkak se parashikohen mundësi të mira për të arritur
rezultate të mëdha dhe për të zyrtarizuar një histori dashu-
rie. Merrni më shumë kohë për të shqyrtuar disa propozime
që keni marrë së fundmi.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Në dashuri kjo është periudha më e favorshme e

gjithë vitit, për shkak se do të keni mundësi që të shfaqni ha-
pur ndjenjat tuaja dhe të arrini një nivel të ri bashkëpunimi
me partnerin/en. Në sferën profesionale duhet të bëni kujdes,
në mënyrë që të shmangni debatet.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Në dashuri do të jeni kokëfortë dhe shumë

kërkues ndaj partnerit/es tuaj. Kjo e martë është mjaft e fa-
vorshme, për të nisur sipërmarrje të reja. Disa propozime do
ju gjejnë të pavendosur.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Nëse nuk jeni plotësisht të kënaqur me disa marrë-

veshje të realizuara më parë, tashmë intuita do ju lejojë që të
bëni ndryshimet e duhura. Do të jeni mjaft energjik dhe
plotë jetë, ku në dashuri do të gjeni harmoninë me personin
që doni.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Mos jini shumë të ngurtë dhe të drejtpërdrejtë me

bashkëpunëtorët tuaj, për shkak se rrezikoni që të krijoni ten-
sione të kota edhe për motive banale. Mundohuni të veproni
me më shumë kujdes edhe në dashuri, për të shmangur ke-
qkuptimet me partnerin/en.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Mund të përfitoni shumë nga ky moment, duke ni-

sur nga puna, ku parashikohen avantazhe të mëdha dhe ba-
shkëpunime të frytshme. Mjaft të favorshme, janë taki-
met, por duhet të jeni të gatshëm të riktheheni
emocionalisht në lojë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Për të rikthyer harmoninë dhe stabilitetin në të

gjitha raportet ndërpersonale, duhet të përpiqeni të favori-
zoni dialogun me personat që dashuroni. Tregohuni të kui-
desshëm lidhur me nevojat ndaj të tjerëve, por pa u impo-
nuar. Do të merrni përgjigje që prisnit prej kohësh.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Duhet të zgjidhni disa probleme të vogla në ven-

din e punës, duke shfrytëzuar intuitën tuaj. Ka disa marrë-
veshje të cilat duhet ti analizoni me kujdes, para se të bëni
investime të reja. Në dashuri, duhet të jeni kurajoz.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Gjatë kësaj dite duhet të pushoni më shumë, pasi

këto ditë ju gjejnë mjaft të lodhur dhe duhet të pushoni më
shumë, për shkak se janë ditë që ju shohin të lodhur dhe të
rraskapitur. Në vendin e punës, duhet të shmangni pole-
mikat.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Mundohuni që të shmangni të gjitha aktivitetet

që ju ngarkojunë në vendin tuaj të punës. Përkushtimi juaj
do të shpërblehet, por duhet të jeni gati për të menaxhuar
tensione të vogla me kolegët tuaj. Në mbrëmje para-
shikohen takime të rëndësishme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Kjo e martë do të jetë mjaft e rëndësishme për të ni-

sur një rrugëtim rikuperimi emocional. Parashikohet një ditë
e mirë për të pushuar dhe për të vendosur kontaktet me per-
sonat që doni dhe që së fundmi i keni lënë pas dore për shkak
të punës. Këshillohet që të mos përfshiheni nga ankthi.



Mikroçip nën lëkurë. Kjo është ten-
denca që po përhapet me shpejtësi në
Suedi, duke zëvendësuar kështu kartën e
kreditit, çelësin elektronik etj. Kështu në
veri të Europës portofolet po humbasin
funksionin e tyre duke u zëvendësuar me
një mikroçip, i cili implentohet nën
lëkurë. Deri më sot rreth 3500 vendas i
kanë nën lëkurën e tyre paratë për të pa-
guar në supermarket, dyqane, postë, tak-
sat, por edhe çelësat e shtëpisë. Fenome-

ni mund të duket i çuditshëm, por Suedia
është një ndër vendet që prej dy dekada-
sh tashmë kanë ecur shumë me tekno-
logjinë dhe janë shumë mendjehapur
në këtë aspekt, duke përqafuar me më
tepër lehtësi inovacionin deri edhe fanta-

shkencën. Kjo ka të bëjë edhe me kul-
turën, pasi ajo suedeze ka shumë besim
tek shërbimet digjitale dhe besojnë
shumë në potencialin pozitiv të tekno-
logjisë më shumë se në çdo kulturë
tjetër, shpjegojnë studiuesit.

Një peshë e rëndë prej 22 kilogramë u
hoq nga një grua, stomaku i së cilës
ishte aq i madh saqë mjeku i tha asaj se
ajo kishte nevojë urgjente për një
dietë, ndërsa njerëzit pyetën nëse ajo
mund të jetë duke pritur për binjakët.
Kyle Rene nga Montgomery, në shtetin
e Alabama, kalonte nëpër muajt e
vuajtjeve të shkaktuara nga probleme
të pashpjegueshme abdominale,
dhimbje dhe shtim në peshë. Kjo
tridhjetëvjeçare thotë se problemet e
stomakut vitin e kaluar ndikuan në ak-

tivitetet e saj të përditshme. "Nuk
mund të shkoja deri te vetura pa hum-
bur frymën”, thotë ajo. Megjithatë,
mjekët thjesht i thanë asaj të humbte
peshë. "Unë u përpoqa të humbisja pe-
shë për një vit, por pikërisht e kundër-
ta ndodhi. Sapo e mora”, tregon Rene.
Mjeku Gregori Jons, i cili ishte pjesë e
operacionit, tregon se cisti ishte ndër
më të mëdhenjtë që kishte parë
ndonjëherë. Rene tash ndihet më mirë
dhe mund të kryejë punë që nuk kish-
te mundur para një viti.

Rusia ka 43 milionë hektarë tokë të punueshme që nuk
përdoren. Presidenti Vladimir Putin ka vendosur që toka t’i
jepet falas qytetarëve rusë, por edhe të huajve. Programi
është përdorur edhe më parë në Lindjen e Largët të Rusisë,
dhe pati sukses, duke i falur çdo aplikuesi 1 hektar tokë.
Për këtë arsye, në shtator do të miratohet edhe për zonën e
Vologdës. Jo vetëm qytetarët rusë, por edhe të huajt, do të
kenë të drejta të marrin toka, por pronësia nuk do të kalojë
në emrin e tyre nëse nuk marrin nënshtetësi ruse. Si rusët,
ashtu edhe të huajt, nuk do të kenë mundësi ta shesin apo
ta japin me qira tokën për pesë vitet e para. Zona e Volog-
das do të ofrojë 468,000 hektarë në 14 zona të rajonit. Tokat
mund të përdoren për ferma dhe blegtori.

Shiringat si
mushkonjat
Shiringat e së ardhmes do të ndërtohen
duke ndjekur modelin e shpimit të mu-
shkonjave, të cilat kur pickojnë nuk
ndjehen. Tani për tani kjo është vetëm
një ide, por që një grup shkencëtarësh
nga Ohio State University po punon pikë-
risht mbi këtë projekt për të bërë të mun-
dur një injeksion pa dhimbje.
Grupi i kërkuesve, duke ju referuar litera-
turës mbi këtë argument është përqen-
druar pikërisht në sekretin e insektit të
bezdisshëm. Mushkonjat në momentin
qe na pickojnë lëshojnë me pështymën e
tyre një enzimë që ka efekt mpirës. Teksa
thith gjakun struktura që e bën të mun-
dur vibron teksa penetron nën lëkurë,
duke reduktuar presionin dhe ndjesinë,
dhe së fundi ajo ka formën e një sharre, e
cila e bën më të lehtë dhe të padhimb-
shëm pickimin. Kështu të gjitha këto
armë sekrete do të përdoren nga
shkencëtarët për të ndërtuar shiringën e
së ardhmes, me një age shumë të hollë, e
cila nuk do shkaktojë dhimbje dhe nuk
do ndjehet gjatë injeksioneve.

Rusia jep toka falas, për rusë e të huaj

Mikroçipi nën lëkurë që ruan të dhënat
e bankës dhe çelësin e shtëpisë

Mjekët i rekomandonin
dietë, por iu hoq një cist 
22 kilogramësh

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

24 MOZAIK
Koha, e mërkurë, 4 korrik 2018 

1265 - Beteja e Eveshamit: Princi
anglez Edvard mund Simon de
Montfort.

1558 - Botimi i parë i Zoharit (Ka-
balës së hebrenjve).

1578 - Beteja e Alkazarquivirit: Ma-
rokenët mundin portugezët.

1666 - Beteja detare mes Holandës
dhe Anglisë. 

1693 - Dom Perignon zbulon
shampanjën.

1704 - Lufta e trashëgimisë
spanjolle: Anglezët dhe Holandezët
okupojnë Gjibraltarin.

1730 - Princi i kurorëzuar i Prusisë,
Frederiku ikë në Angli.

1753 - George Washington shpallet
kryesori i masonëve.

1760 - Beteja e Lajgnicit: Prusia
mund Austrinë dhe Rusinë.

1777 - Oficeri i pensionuar i kalorë-
sisë britanike Filip Astly themelon
cirkun e parë. 

1990 - Komuniteti evropian pro-
pozon bojkot ndaj Irakut.

POLICIA NË VENDIN E KRIMIT
Një grua vret burrin dhe policia
mbërrin në vendin e krimit. Polici
merr shefin në radio për ti rapor-
tuar ngjarjen:
- Shef, gruaja e ka goditur trupin
rreth 6 herë me thikë dhe rreth 12
herë me pistoletë dhe e ka hedhur
nga kati i 7.
- Po a arritët të zbulonit se cili ka
qenë shkaku i kësaj vrasje?
- Po shef, gruaja i kishte thënë bur-
rit që të mos kaloj mbi dysheme
deri sa ajo të thahet!
- Po mirë, po gruan e keni kapur?
- Jo shef akoma, po presim të
thahet dyshemeja!

Më vret fakti që nuk arrij
kurrë të kërkoj asgjë. 
Por edhe më shumë 

fakti që të tjerët 
mendojnë se unë nuk kam

nevojë për asgjë. 
(Antonio Curnettal)

Mjalti përdoret për shërimin e së-
mundjes "stalni ai-
gan" plagës së
qelbosur.
Plagën e atillë
duhet
menjëherë te
lyer me mjaltë,
ndërsa të sëmurit duhet dhënë që
të hajë 10-15 herë.

Uji e përcjell elektricitetin vetëm
për shkak të papa-

stërtive të tij.
Uji përsosmë-
rish i pastër

nuk do ta për-
cillte energjinë

elektrike.
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