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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 29 qershor - Rikonstruimi i fasadave dhe
kulmeve të ndërtesave në Çair ende nuk ka fil-
luar. Kryetari aktual i Çairit, Visar Ganiu, gjatë
fushatës zgjedhor premtoi se efikasiteti
energjetik i ndërtesave do të jetë njëri prej
projekteve primare të tij. Kursimi i buxhetit fa-
miljar përmes zvogëlimit të faturave për
harxhim të rrymës elektrike mendohet të jetë
njëri prej qëllimeve kryesore të këtij projekti.

Lidhur me këtë çështje, nga Komuna e Çairit
shprehen se nuk kalkulojnë me premtimet e
dhëna të kryetarit Ganiu, megjithatë theksojnë
se jo çdoherë mos fillimi i projekteve dhe rea-
lizimi i premtimeve bëhet për shkak të tyre. Për
realizimin e këtij projekti madhor, siç njoftojnë
nga Komuna e Çairit, para se gjithash nevojitet
pastrimi dhe rregullimi i të gjitha procedurave
ligjore, përfshi edhe përgatitjen...

Në Çair asgjë, në Qendër nisin fasadat energjetike

15 DEN
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Brukseli 
dhe demonët
e Ballkanit

Ata që e kanë lexuar librin “Fan-
tazma e Ballkanit” kanë mundur
të vërejnë se autori (Robert D. Ka-
pllan, gazetar amerikan dhe au-
tor i disa librave udhëtimi) ndo-
shta pa dashje, fut në kurth një
opinion të gjerë publik
ndërkombëtar, me përtacinë e tij
për të gjurmuar më thellë
marrëdhëniet në mes të shqip-
tarëve dhe serbëve, pa asnjë ba-
shkëbisedues shqiptarë, me një
lehtësi të çuditshme përdor mur-
geshat dhe popat...

Serbia 
kushtëzohet
për zbardhjen
e rastit të
vëllezërve
Bytyqi
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"Kjo do të thotë se ndryshimet e nevojshme në Kushtetutë duhet të bëhen dhe pastaj mundemi ta
ftojmë vendin që të inkuadrohet me emrin e ri, Republika e Maqedonisë së Veriut. Me të vërtetë
shpresoj se populli në vendin  tuaj nuk do ta lëshojë këtë rast, ky është rast historik", porositi
sekretari i përgjithshëm i NATO-s. Në qoftë se referendumi nuk ka sukses, Maqedonia nuk do të
bëhet anëtare e NATO-s, përkujtoi Stoltenberg
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Antigonea ka qenë qytet i Kaonisë në Epir, i përcaktuar në
rrënojat e kalasë së Jermës, në jug të Saraqinishtës
(Gjirokastër). Antigonea u themelua në fillim të shek.III p.e.s.
dhe zinte një sipërfaqe 45 ha. Gjatë gërmimeve të bëra në vitet
1966-1975 janë zbuluar pjesë nga lagjet e qytetit që
përshkoheshin nga rrugë të drejta e të kryqëzuara nga një rrjet
kanalesh. Janë zbuluar dhe punishte zejtarësh e shumë
prodhime të tyre. Monedha të Dyrrahut, Apolonisë, Orikut,
Epirit, Ambrakisë, Maqedonisë, Korintit etj. dëshmojnë për
lidhjet e gjera të qytetit. 14 tesera me fjalën Antigonea
shërbyen për të përcaktuar emrin e qytetit. Antigonea u
shkatërrua në mesin e shek.II p.e.s. nga një zjarr i madh dhe nuk
u rimëkëmb më.

DIPLOMATËT E HUAJ NUK REAGOJNË NDAJ POPAVE
SERBË
“Asnjë reagim i diplomatëve të huaj ndaj kërcënimeve të
popave serbë për luftë të re kundër shqiptarëve të
Kosovës. Ata reagojnë për gjithçka, kur janë në pyetje
shqiptarët e Kosovës, madje edhe për gjëra krejt të kota.
Por ja që nuk reagojnë për këto mesazhe të rrezikshme të
popave të çakërdisur serbë. Vërtet, këta farë
kuazidiplomatësh moti e kanë humbur ekuilibrin:
Kosovës i bëjnë presion për gjithçka, ndërsa e
përkëdhelin Serbinë për gjithçka.  Kështu ka qenë edhe
në vitin 1989, kur u paralajmërua lufta bash në
Gazimestan, ndërsa diplomatë të huaj qaravesheshin në
atë tubim si idiota”, ka shkruar në profilin e tij në
Facebook, shkrimtari dhe pedagogu Milazim Krasniqi.

O SHTETI O MILETI 
“Provokimet e djeshme qe beri Serbia ne mes te Kosovës ne
Gazimestan po provohet te kalohen ne heshtje nga
Institucionet tona shtetërore!!! Kjo është e turpshme dhe e
pa papranueshme! A kemi ne policë e kontrolla kufitare, a
kemi ne Shtet?  A harruam ne qe vetëm pak dite me pare u
maltretuan dhe u bastisen artistet tanë ne kufi me Serbinë
dhe nuk lejuan te kalojnë kufirin veprat e artit qe
përmbanin simbole kombëtare! A harruam ne qe FIFA
vetëm dy -tri dite me pare dënoj djemtë tanë vetëm pse
festuan duke bere me duar Shqiponjën? Pse neve na
ndrydhet e përdhoset identiteti ynë nga secili kudo e
kurdo, ndërsa te tjerët lejohen te na vijnë te hunda me
provokime te tilla??? Ky provokim nuk duhet te tejkalohet
ne heshtje! O SHTETI o MILETI duhet ti jap përgjigjeje!”, ka
reaguar përmes një postimi në Facebook, Deputetja e
Partisë Demokratike të Kosovës, Ganimete Musliu ka
reaguar ndaj provoikimeve të serbëve gjatë manifestimit të
Vidovdanit në Gazimestan. Numeroni deri në një milion...
para se të shpallni dikë tradhëtar! Nuk e di bre pse
komentatorët gjermane po thonë qe ky „belgu“ është me
origjinë shqiptare!?  O ju shokët e mi qe tërë diten dridhni
mustakun nëpër kafenetë te Sheshi apo Tajvani, pak
respekt për këta djemte të cilet tërë jetën e kalojnë në „dhe
te huaj“! Merrni frymë thellë, pijeni edhe një Machiato,
edhe një gotë ujë, numeroni deri në një milion... para se te
shpallni dike tradhetar e veten patriot! Shumica prej jush
as idenë nuk e keni se çfarë zien ne zemrat e ketyre djemve
qe jetojne jashte...e di nga pervoja, sepse gati cdo dite e
takoj ndonje prej ketyre djemve ne fushat e blerta
gjermane... bravo Adnan Januzaj, komentatorët gjermane
e shpallen kete djalin me origjine nga Kosova Man of the
mach! Dhe disa herë e përmendën origjinen e tij!  E kur po
ja shikoj pak duart, besoj se Anglia ka të drejte të
ankohet...”, ka shkruar në Facebook, gazetari Bahri Cani. 
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Ata që e kanë lexuar librin “Fantazma e Ballkanit”
kanë mundur të vërejnë se autori (Robert D. Kapllan,
gazetar amerikan dhe autor i disa librave udhëtimi)
ndoshta pa dashje, fut në kurth një opinion të gjerë
publik ndërkombëtar, me përtacinë e tij për të gjur-
muar më thellë marrëdhëniet në mes të shqiptarë-
ve dhe serbëve, pa asnjë bashkëbisedues shqiptarë,
me një lehtësi të çuditshme përdor murgeshat dhe
popat në manastiret serbe të Graçanisë, Deçanit e
gjetiu si burime referenciale mbi të cilët pastaj i
ndërton hipotezat për shqiptarët “si zaptues të toka-
ve serbe në Serbinë e Vjetër”. 

Jo rastësisht po e përmendim këtë autor mjaft të sh-
quar amerikan dhe librin e tij kontraverz, për të pro-
blematizuar një çështje që ende mbetet e parrahur
sa dhe si duhet nga gazetaria dhe historiografia sh-
qiptare. Në fakt lufta e Serbisë kundër shqiptarëve në
përgjithësi dhe Kosovë në veçanti, nuk u zhvillua
vetëm në beteja shfarosëse me përmasa gjenocida-
le. Kjo luftë kishte edhe një dimension tjetër, atë të
propagandës antishqiptare të qarqeve elitare serbe
dhe të krerëve të kishës serbe, ndërkohë që gjithë ky
helm fashist që shpërndahet publikisht papengue-
shëm, nuk përbën kurrfarë lajme për zyrat
ndërkombëtare në Prishtinë. 

Të enjten serbët në Gazimestan, afër Prishtinës, fe-
stuan, Vidovdanin, festën e tyre tradicionale, një ce-
remoni lutjesh për Betejën e Kosovës, e cila ishte
mbajtur para 629 vjetësh, të cilën e shoqëruan me
këngë nacionaliste ku dominonte “Kosova është tokë
serbe”. Me këtë rast një deklaratë të forte bëri Pe-
shkopi Atanasije Jevtiq, i cili bëri thirrje për ta kthyer
Kosovën me luftë në Serbi. Ai me këtë rast tha se në
Qeverinë e Serbisë ka politikanë që frikësohen, por,
që sipas tij, nëse nevojitet, ata do të japin prapë jetën
që të mbrojnë Kosovën.

“Qeveritarët tanë janë bërë miq me Erdoganin në
Serbi. Ata po na i sjellin prapë turqit, ndërkaq Erdo-
gani është bërë personalitet në Serbi. Por, ne kemi
personalitetet, tona sepse nesër nëse duhet luftuar
për Kosovën, gjysma prej nesh prapë do të luftonim.
Në emër të zotit do të vijë edhe kjo ditë”, u shpreh pe-
shkopi Atanasije Jevtiq. 

Po të guxonte ndokush nga Kosova të jepte një dek-
laratë të tillë skandaloze në tokën e Serbisë, e pakta
që mund të ndodhte, do të ishte arrestimi i
menjëhershëm i tij dhe pasimi i disa mbledhjeve
special të Presidentit, Kuvendit dhe të disa institucio-
neve të Serbisë, por të shoqëruara edhe me një letër
protestë deri në OKB dhe në kancelaritë e ndryshme
të botës.

Se kush është Serbia dhe cilat janë qëndrimet e
serbëve tash e në të kaluarën kundrejt shqiptarëve,
kjo nuk kërkon ndonjë elaborim të posaçëm, por
ajo që habit është paturpësia e diplomatëve të huaj
në Prishtinë e Beograd, të cilët me mosreagimin e
tyre sikur bëhen “recenzentë” të heshtur të kësaj
gjuhe fashizoide serbe kundër shqiptarëve.

Populli, intelektualët dhe elita e Kosovës nuk janë aq

pa tru të mos jenë mirënjohës për rolin e Amerikës
dhe disa vendeve të Europës në dëbimin e Serbisë
okupuese nga Kosova. Por, përderisa para dy dekada-
ve finalizohej beteja ndërkombëtare për dëbimin e
Serbisë okupuese nga Kosova, tash po ndodhë një
proces i çuditshëm i kthimit të saj, me një gjuhë
edhe okupuese edhe luftënxitëse. Serbia ende nuk e
ka hequr Kosovën nga Kushtetuta e saj, kurse në ku-
fijtë e këtij shteti për çdo javë ndalohen e arrestohen
qytetarë të Kosovës, të cilët ose kalojnë tranzit nëpër
Serbi ose kanë destinacion ndonjë qytet të saj.

Deklaratat fashiste të kleronacionalizmit serb si dhe
provokimet e çdo ditshme të Serbisë në llogari të
shtetësisë së Kosovës, po ndodhin mu në kohën kur
në Bruksel është pjekur mendimi se Serbia pas gja-
shtë muajve mund të fillojë përgatitjet për negocia-
ta për anëtarësim me BE-në. Diplomatët në Bruksel
nuk kanë lexuar asnjë libër të ideologëve serbë që fla-
sin me detaje për shfarosjen e shqiptarëve. Ata nuk
e kanë lexuar as shtypin e ditëve të fundit teksa Voi-
sllav Shesheli shprehet me konotacionet më të posh-
tra kundër shqiptarëve. Në Bruksel nuk ka asnjë kë-
shilltarë që ndjek mediat në Beograd, për të vërejtur
se sa pak ka ndryshuar Serbia nga koha e Milloshe-
viqit në raport me Kosovën.
Diplomatët në Bruksel si duket paskan lexuar vetëm
procesverbalet e Kongresit të Berlinit dhe mbledhje
së Shën Stefanit, sepse frymëzim tjetër nuk mund të
gjesh për të shpallur një shtet gjenocidal, siç mund
të jetë Serbia, aq të përparuar në rrugën e eurointe-
grimeve europiane. Për çfarë euopiannizmi të Serbi-
së flasin aparatçikët e Brukselit, kur me mijëra nëna
shqiptare nga Kosova ende nuk i dinë gjurmët e fë-
mijëve të tyre të masakruar nga banditët e Arkanit e
Milloshëviqit. 

Nëse aparatçikët e Brukselit shohin ndonjë asfalt të
ri nëpër rrugët dhe sheshet e Serbisë, si shenjë e mo-
derbnizmit dhe përparimit të saj, lirisht le të marrin
kazmat dhe le të gërmojnë sepse përfundi do të
gjejnë ndonjë varrezë massive me trupa të masak-
ruar të shqiptarëbve të Kosovës. Vaji i nënave koso-
vare është mallkim për gjithë ata burokratë në Bruk-
sel që me lehtësi e shpallin Serbinë europiane, para
se ajo të ketë pastruar ndërgjegjen e saj në raport me
viktimat e pagjetura të cilat kërkojnë të varrosen në
token e Kosovës.
“Fantazma e Ballkanit” nuk mund të jetë vetëm një
titull libri. Aktualisht, qasja e njëanshme dhe jopa-
rimore e Brukselit kundrejt Ballkanit Perendimor
po inkurajon fantazmat e luftës së shekullit të kaluar
që kishin ushqyer gjenocidi mbi popujt e pafajshëm
kurse tani deklaratat dhe sjelljet fashiste dëshmojnë
se reinkarnimi i fantazmave të luftës në demon
mund të ndodhë edhe me tolerim të diplomacisë
ndërkombëtare. 

Hendikepi për të pasur një terapi efikase kundër de-
monëve të Ballkanit, e bën më pak të besueshme
një pjesë të burokracisë së Brukselit për sa i përket
qasjes ndaj gjenezës së problmeve dhe lënien hapur
të tyre në këtë pjesë të Europës Juglindore. 

Brukseli dhe demonët 
e Ballkanit

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

Emin AZEMI

KU KA QENË ANTIGONEA?

MARRËDHËNIET ME LIBERI
“Ndihem mirë që vetëm një ditë pas vizitës time ne
Monrovia të Liberisë, mora notën verbale më të cilën ky
shtet përgjigjet në favor të Kosovës për akreditimin e
Ambasadorit tonë jorezident ( Ramadan Gashin nga
Senegali) në këtë shtet. Marrëdhëniet me Liberinë vetëm
do të thellohen si në rastin e dy shtetëve tjera për të cilat
Sebia pretendonte se kanë tërhjekë njohjët për Kosovën”,
në një postim në Facebook, Zëvendëskryeministri dhe
ministri i Punëve të Jashtme, Behgjet Pacolli ka shkruar se
marrëdhëniet me Liberinë po thellohen.
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Vazhdoni 
me reformat
Berlin, 29 qershor - Shefi i diplomacisë gjer-
mane Hajko Mas e përshëndeti vendimin e
BE-së për Maqedoninë dhe Shqipërinë dhe
kërkoi nga të dy vendet që këtë ta kuptojnë
si nxitje. "Bashkimi Evropian këtë javë solli
vendim të rëndësishëm: nga viti 2019
mund të fillojnë negociatat për inkuadrim
me Ish-Republikën Jugosllave të Maqedo-
nisë dhe Shqipërinë. Jemi angazhuar
shumë për këtë sinjal të fuqishëm orien-
tues, me të cilin i jepet mirënjohje
përpjekjeve reformuese nga vitet e fundit.
Procesi i negociatave në Bruksel nuk ishte
çdoherë i lehtë, por na gëzon që në fund
ishte i mundur kompromis i të gjithë 28
vendeve-anëtare të BE-së. Apeloj që deri
tek të gjithë politikanët në Shkup dhe në
Tiranë që këtë sukses ta kuptojnë si nxitje
për vazhdim të angazhuar të reformave.
Gjermania në këtë edhe më tej tërësisht do
t'i mbështesë", thotë Mas në deklaratë për
Dojçe vele. Ministri gjerman i Punëve të Ja-
shtme edhe në takimin që e kishte nga
mesi i këtij muaji me shefin e diplomacisë
së Maqedonisë Nikolla Dimitrov, premtoi
se Gjermania do të lobojë në mënyrë aktive
në Francë, Holandë dhe vende të tjera të
BE-së që Maqedonia të marrë datë për fil-
lim të negociatave. "Ne popullatën e Maqe-
donisë duhet t'i dërgojmë sinjal të rëndësi-
shëm se shpërblehet ndjekja e
perspektivës evropiane", tha Mas në Berlin
pas takimit me Dimitrovin.

Berisha takon
Zaevin

Shkup, 29 qershor - Një takim miqësor është
realizuar mes ish-kryeministri Sali Berisha
dhe kryeministrit të Maqedonisë (së Veriut)
Zoran Zaev në forumin e Crans Montana.
Dy politikanët kanë diskutuar për çështje të
rëndësishme për dy vendet tona dhe Beri-
sha njofton se Zaev e ka njoftuar për ndër-
timin e një linje hekurudhore që lidh Sh-
qipërinë me Maqedoninë. “Në Forumin e
Crans Montana ne një takim me kryemini-
strin e Maqedonisë, Zoran Zaev duke disku-
tuar për zhvillimet ne dy vendet tona.  Sh-
frytëzova rastin te uroj kryeministrin për
vendimet e tij te rëndësishme për vendin e
tij dhe rajonin.  Pata kënaqësi për njoftimin
që kryeministri më dha për tenderin që qe-
veria e tij ka hapur për ndërtimin e seg-
mentit të hekurudhës që lidh dy rrjetet
tona hekurudhore. Takimi ishte i hapur!”,
shkruan Berisha në Facebook.

Fatos Rushiti

Bruksel, 29 qershor - Pas konfuzionit i cili mbi-
zotëronte në opinion rreth procedurës për
anëtarësimin e Maqedonisë, sekretari i
përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg,
dje i shpjegoi hapat pas takimit me kryemi-
nistrin Zoran Zaev. Një referendum i sukses-
shëm për Marrëveshjen me Greqinë mbetet
kushti kyç, por Maqedonia tanimë ka marrë
pjesë në të gjithë takimet e NATO-s edhe
para anëtarësimit të plotfuqishëm. Në Sa-
mitin vijues më 11 dhe 12 korrik në Bruksel,
Maqedonia do të marrë ftesë për fillimin e
negociatave për inkuadrim me Aleancën,
ky është kusht i pashmangshëm përmes të
cilit kanë kaluar të gjitha vendet-anëtare
paraprake, shpjegoi Stoltenberg. 

"Jam i bindur se shefat e shteteve dhe
qeverive do ta ftojnë IRJM-në të fillojë nego-
ciata për inkuadrim, pastaj disa muaj do të
kemi negociata për inkuadrim dhe në qoftë
se proceset e brendshme janë finalizuar në
vend, atëherë mund të inkuadroheni në
NATO", tha sekretari i përgjithshëm. Pas për-
fundimit të negociatave për inkuadrim do të
nënshkruhet Protokoll për inkuadrim i cili
pastaj duhet të ratifikohet nga parlamentet
e të gjithë vendeve-anëtare të NATO-s. Ky
proces i ratifikimit është ai i cili merr më
shumë kohë. "Kohëzgjatja varion pak, por
mund t'ju jap dy shembuj", tha Stoltenberg.
Për Malin e Zi, shpjegoi ai, ftesa për fillimin
e negociatave është dhënë në dhjetor të vi-

tit 2015, negociatat janë finalizuar në mars
të vitit 2016, ndërsa pastaj të gjitha 28 ven-
det-anëtare e kanë ratifikuar Protokollin
deri në qershor të vitit 2017. 

"Ajo që merr kohë është në fakt ratifiki-
mi në vendet e ndryshme anëtare", shpjegoi
njeriu i parë i NATO-s. Shqipëria dhe Kroa-
cia, madje, u ftuan në prill të vitit 2008,
ndërsa u inkuadruan në prill të vitit 2009,
një vit më vonë. "Flasim për diçka si një vit e
gjysmë nga ftesa deri te anëtarësimi i plot-
fuqishëm. Por, sapo ta nënshkruajmë Pro-
tokollin për inkuadrim, që zgjat disa muaj,
tre muaj për Malin e Zi, atëherë vendi do të
ftohet që të marrë pjesë në të gjitha takimet
e NATO-s dhe do të ulet në tryezë dhe do të
jetë pjesë e Këshillit të NATO-s. Mali i Zi fil-
loi të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e
NATO-s në mars të vitit 2016, vetëm tre
muaj pasi filluan negociatat për anëtarë-
sim", tha Stoltenberg. Siç njoftoi korrespon-
dentja e MIA-s nga Brukseli, Stoltenberg
theksoi se procesi mund të shkojë shumë
shpejtë, por për këtë është e domosdoshme

që të përfundojnë të gjithë procedurat rreth
Marrëveshjes me Greqinë. "Kjo do të thotë
se ndryshimet e nevojshme në Kushtetutë
duhet të bëhen dhe pastaj mundemi ta
ftojmë vendin që të inkuadrohet me emrin
e ri, Republika e Maqedonisë së Veriut. Me të
vërtetë shpresoj se populli në vendin  tuaj
nuk do ta lëshojë këtë rast, ky është rast hi-
storik", porositi sekretari i përgjithshëm i
NATO-s. Në qoftë se referendumi nuk ka
sukses, Maqedonia nuk do të bëhet anëta-
re e NATO-s, përkujtoi Stoltenberg. 

"Është vështirë të mendohet, në qoftë
se hidhet poshtë ky rast, situata ku do të
ishim aq shumë afër anëtarësimit në NATO.
Populli i IRJM-së duhet të vendosë, por jemi
të gatshëm të ftojmë dhe ta bëjmë këtë sa
më shpejt që mundet, flasim për disa muaj",
theksoi Stoltenberg. Sekretari i përgjith-
shëm nuk dëshiroi t'i komentojë obstruksio-
net e presidentit Ivanov, dhe porositi se do t'i
lihet shtetit që të vendosë se si do të zhvil-
lohen procedurat dhe se si do të finalizohet
Marrëveshja me Athinën.

STOLTENBERG SHPJEGOI PROCEDURËN PËR ANËTARËSIMIN E MAQEDONISË

Pa referendum të
suksesshëm, s’ka NATO
"Kjo do të thotë se ndryshimet e
nevojshme në Kushtetutë duhet
të bëhen dhe pastaj mundemi ta
ftojmë vendin që të inkuadrohet
me emrin e ri, Republika e
Maqedonisë së Veriut. Me të
vërtetë shpresoj se populli në
vendin  tuaj nuk do ta lëshojë
këtë rast, ky është rast historik",
porositi sekretari i përgjithshëm
i NATO-s. Në qoftë se
referendumi nuk ka sukses,
Maqedonia nuk do të bëhet
anëtare e NATO-s, përkujtoi
Stoltenberg

ZAEV: BE NUK KËRKON KAMPE REFUGJATËSH NË MAQEDONI 
Kryeministri Zoran Zaev në konferencën e përbashkët për shtyp me sekretarin e
përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg dhe pas takimeve të djeshme në BE
sqaroi se BE-ja nga Maqedonia nuk ka kërkuar kampe refugjatësh, por se
Maqedonia është e gatshme t'i ndihmojë Unionit nëse paraqitet një krizë e re
emigrantësh. "Nuk ka kurrfarë bisedimesh, askush nuk ka kërkuar nga Maqedonia
kamp refugjatësh. Edhe njëherë të përmendim, Maqedonia i ndjek politikat e BE-
së dhe të NATO-s pasi e shohim se do të jemi anëtare. Prandaj, në koordinim me
ata, në pjesën e krizave të reja eventuale të refugjatëve së bashku ashtu siç kemi
vepruar deri më tani nga viti 2015 ashtu edhe do të vazhdojmë por askush nuk ka
kërkuar nga Maqedonia diçka të veçantë rreth kampeve të refugjatëve dhe
ngjashëm", deklaroi Zaev. 

MARRËVESHJA SHKUP-ATHINË E DOBISHME PËR RAJONIN, 
MOSKA PUNON NË DESTABILIZIMIN E BALLKANIT 
Zëvendëskryeministri në Qeverinë e Kosovës, Enver Hoxhaj,
vlerëson se ndikimi i Rusisë paraqet kërcënim për sigurinë e
Ballkanit, ndërsa marrëveshjen mes Athinës dhe Shkupit e ka
vlerësuar si të dobishme për gjithë rajonin. Sipas kumtesës së
kabinetit të Hoxhajt, ai këto qëndrime i ka shprehur gjatë
kohës së vizitës zyrtare në Londër, ku është takuar me
ministrin britanik për Evropë dhe Amerikë, Alan Dankan dhe
përfaqësues të Parlamentit të Britanisë ndërsa ka marrë pjesë
edhe në konferencën përgatitore për samitin e Londrës për
Ballkanin perëndimor, i cili do të mbahet më 9 dhe 10 korrik
ndërsa në organizim të Dhomës së Lordëve. "Për të siguruar

paqe dhe stabilitet në Ballkan, të
gjitha vendet duhet të përkushtohen në
rrugën drejt BE-së, e në veçanti Serbia.
Ballkani Perëndimor duhet ta kapitalizojë momentin pozitiv
pas marrëveshjes Athinë- Shkup, derisa Kosova e Serbia po
hyjnë në fazën finale të dialogut që duhet të përfundojë me
njohje të ndërsjellët dhe anëtarësim të Kosovës në OKB", ka
thënë Hoxhaj, duke shtuar se shqetësimet për sigurinë e
Ballkanit janë çështjet e hapura mes shteteve, por edhe
kërcënimet e jashtme siç bie fjala ndikimi i Rusisë, e cila
punon vazhdimisht për destabilizimin e rajonit. 

Koha
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Shkup, 29 qershor - Memorandume
për bashkëpunim në sferat e
prokurorisë publike dhe të gjyka-
tave menaxhuese u nënshkruan
dje në Ministrinë e Drejtësisë nga
ana e ministres Renata Deskoska,
ambasadorit  të  Britanisë së
Madhe, Çarls Garet, si dhe përfa-
qësues të Këshillit të prokurorëve
publik, Prokuroria Publike e Re-
publikës së Maqedonisë, Gjykata

Administrative dhe Gjykata e
Lartë Administrative. Krijimi i rrje-
tit për monitorim të performan-
cave në Prokurorinë Publike në Re-
publikën e Maqedonisë është
qëllimi i nënshkrimit të memo-
randumit të parë në sferën e
Prokurorisë Publike.  Me të, siç
informojnë nga Ministria e Drejtë-
sisë, do të sigurohet mbështetje
në sektorët kyç të sistemit të

drejtësisë së Republikës së Maqe-
donisë e cila do të mundësojë im-
plementim të projektit në bashkë-
punim me Qendrën për
hulumtime juridike dhe analiza
dhe PrajvoterhausKupers Maqe-
doni.  Memorandumi i dytë i nën-
shkruar nga sfera e gjykatave ad-
ministrative, ka për qëllim që të
mundësojë mbështetje të gjyka-
tave administrative që ta imple-

mentojnë projektin "Përmirësimi i
efikasitetit dhe efektivitetit të gjy-
qësisë administrative në Maqedo-
ni". Gjithashtu,  projekti do të im-
plementohet nga ana e Qendrës
për hulumtime dhe analiza juri-
dike dhe “PrajvoterhausKupers
Maqedoni”. Ministrja Deskoska e
falënderoi ambasadorin në largim
Garet për bashkëpunimin e tij të
deritanishëm dhe synimin e tij

personal dhe mbështetjen e insti-
tucioneve në realizimin e integri-
meve euroatlantike. Ajo shtoi se
në vazhdim është një periudhë në
të cilën do të punojmë së bashku
që të kthehet pavarësia e gjyqësi-
së dhe prokurorisë. Gjithashtu
theksoi se shoqëritë e suksessh-
me, stabile dhe prosperuese kanë
një punë të përbashkët - sundimin
e fuqishëm të së drejtës.

Sivjet për 
25 për qind
rritet numri i
turistëve
Krushevë, 29 qershor - Drejtori i
Agjencisë për promovimin
dhe përkrahjen e turizmit,
Lupço Janevski këtë vit pret
rritje të numrit të turistëve për
20 deri 30 për qind. Siç dekla-
roi pas hapjes së Info-para-
glajding qendrës në Krushevë,
në katër muajt e parë të këtij
viti, veçmë është vërejtur rritje
për 25 për qind. "Veçmë jemi
në vizitë të qendrave turistike
në Maqedoni. Dje ishim në
Dojran dhe aty veçmë janë
mbushur kapacitetet për këtë
sezon. Sot jemi në Prespë,
ndërsa javën e ardhshme në
Resnjë dhe Ohër. Aty janë au-
toritetet lokale dhe do t'i kon-
traktojmë të gjitha mundësitë
e tjera për zhvillim të turizmit,
si dhe promovimin e manife-
stimit, të cilat si Agjenci mund
t'i përkrahim", tha Janevski.

Çmimi i
energjisë ulet
për vetëm 
0.1 për qind
Shkup, 29 qershor - Çmimi i
energjisë elektrike për konsu-
matorët është ulur për 0.1 për
qind. Çmimi më i ulët i rrymës
do të vlejë prej 1 korrikut të
këtij muaji. Vendimin e solli
Komisioni Rregullator për
energjetikë, ndërsa në pres
konferencë e prezantoi kryeta-
ri i KRRE, Marko Bislimoski. Ai
informon se çmimi i ELEM-it
për prodhim është ulur për
3.39 për qind, e SHA MEPSO-s
për shpërndarje ulet për 5.34
për qind, ndërsa e EVN-së Ma-
qedoni për shpërndarje rritet
për 2.59 për qind. Siç infor-
muan dje nga KRRE, kompa-
nia EVN ka kërkuar rritje të
çmimit për dhjetë për qind,
ELEM ulje për 1.5 për qind,
ndërsa MEPSO nuk ka kërkuar
as rritje, as ulje të çmimit.

Evis HALILI 

Shkup, 29 qershor - Parlamenti do
të caktojë të hënën seancën për
ratifikimin e Ligjit për marrëve-
shjen e emrit me Greqinë. Me-
qenëse Kushtetuta i obligon që
në afat prej 30 ditëve ta kthejnë
Ligjin për Marrëveshjen e emrit
me Greqinë, kreu i Parlamentit,
Talet Xhaferri, ka thënë se gjasat
janë që seanca do të zhvillohet
javën e ardhshme, më 5 korrik.
Kur edhe pritet që të miratohet
nga Parlamenti. Edhe në rastin
kur pas votimit të dytë presidenti
Gjorgji Ivanov të mos e dekretojë
ligjin për ratifikimin e marrëve-
shjes me Greqinë nuk e ka përja-
shtuar mundësinë që së bashku
edhe me Ligjin për Përdorimin e
Gjuhëve do t’i zyrtarizojnë së ba-
shku pa nënshkrimin e presiden-
tit, duke i publikuar në Gazetën
Zyrtare . Sipas Kushtetutës dhe
Rregullores së parlamentit në rast
vetoje ligji duhet të votohet nga
shumica (të paktën 61 deputetë)
dhe atëherë i dërgohet sërish Pre-
sidentit i cili është i detyruar nga
Kushtetuta që ta nënshkruajë.

“ Ivanov ka veto suspensive dhe
jo absolute. Presim që edhe këtë
herë Ivanov të mos e nënshkruajë
ligjin. Dhe po e kthen në praktikë.

I takon Kuvendit që ta ndërpresë
këtë praktikë. Ne si Parlament
duhet të japim zgjidhje, askush
nuk mund t’na pengojë në punën
tonë, pasi nëse dikush ka dilema,
ka institucione ku mund të drej-
tohet, në Gjykatën Kushtetuese,
por jo të bllokojë një institucion
tjetër. Ne jemi të obliguar t’i zba-
tojmë vendimet dhe procedurat
dhe askush nuk guxon të na pen-
gojë në kompetencat tona”, ka
thënë  Xhaferri, në një brifing me
gazetarë. Ai i ka apeluar presiden-
tit që të kuptojë momentin politik
ku gjendet shteti. 

“Në kontekst të ditës së sotme
që kemi marrë ftesën për NATO,
apeli është që kreu  shtetit  të re-
flektojë dhe të nënshkruajë dek-
retin”, ka thënë Xhaferi. Ligji për
ratifikimin e marrëveshjes së em-
rit me Greqinë u miratua nga Par-
lamenti, por kreu i shtetit nuk e
nënshkroi me pretendimin se
është antikushtetues.  Për shkak të
zhvillimit të seminarit Ros-Roth
gjatë këtyre tre ditëve në Parla-
ment Ligji nuk arriti që të vendosej
si pikë e rendit të ditës, duke e lënë
për të hënën.  Sipas marrëveshjes
me Greqinë amendamentet duhet

që të miratohen deri në fund të vi-
tit 2018, periudhë kjo kur Ivanov
do të jetë sërish në postin e presi-
dentit. Meqenëse të premten ska-
doi afati për propozimin e anëtarë-
ve të Komisionit Shtetëror të
Zgjidhjeve dhe në rast se Komisio-
nin i zgjedhjeve dhe emërimeve
do të mblidhet, Xhaferi  ka supo-
zuar se më 17 korrik mund të cak-
tojë seancën e radhës. Sa i takon
zhvillimit të referendumit për em-
rin që sipas deklarimeve të derita-
nishme pritet të zhvillohet në fund
të shtatorit, ai duhet të shpallet të
paktën në fund të muajit korrik.  

Memorandume për përmirësimin e efikasitetit të gjykatave
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

KRYEPARLAMENTARI XHAFERI ME OPSION TË RI 

Ligji për emrin, javën e
ardhshme në Parlament 

Meqenëse Kushtetuta i
obligon që në afat prej 30
ditëve ta kthejnë Ligjin për
Marrëveshjen e emrit me
Greqinë, kreu i
Parlamentit, Talat
Xhaferri, ka thënë se gjasat
janë që seanca do të
zhvillohet javën e
ardhshme, më 5 korrik.
Edhe në rastin kur pas
votimit të dytë presidenti
Gjorgji Ivanov të mos e
dekretojë ligjin për
ratifikimin e marrëveshjes
me Greqinë, ai nuk e ka
përjashtuar mundësinë që
së bashku edhe me Ligjin
për Përdorimin e Gjuhëve
do t’i zyrtarizojnë së
bashku pa nënshkrimin e
presidentit, duke i
publikuar në Gazetën
Zyrtare 

XHAFERI U TAKUA ME DEPUTETEN KOSOVARE BALJE 
Kryetari i Parlamentit të Maqedonisë, Talat Xhaferi,
dje realizoi takim me Duda Balje, kryetaren e
Komisionit për të Drejtat e Njeriut, Barazinë
Gjinore, Persona të Pagjetur dhe Peticione nga
Republika e Kosovës dhe me anëtarët e Komisionit
të njëjtë. Në fillim të takimit, kryetari Xhaferi i uroi
mirëseardhje delegacionit nga Republika e Kosovës,
dhe shprehu kënaqësi të madhe për realizimin e
këtij takimi, me ç'rast veçanërisht theksoi se
takimet në nivel parlamentar paraqesin bazë për
thellimin e mëtutjeshëm të marrëdhënieve të mira
bilaterale ndërmjet dy vendeve. Xhaferi
shkurtimisht i informoi anëtarët e Komisionit për
aktivitetet e Kuvendit, për fokusin kryesor të
ndryshimeve të dëshiruara në funksionimin e
Kuvendit me një qëllim të vetëm dhe ky është
kthimi i rolit të vërtetë, të përcaktuar me Kushtetutë

të pushtetit ligjvënës i cili në funksionimin e vet
duhet të jetë i pavarur në aspektin financiar, të
sigurisë dhe në aspekt të ligjit të veçantë për
shërbimin e Kuvendit i cili sipas mënyrës së punës
dallohet prej administratës tjetër. Xhaferi, siç
citohet në njoftim, fliste edhe për angazhimin e
Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në arritjen e
marrëdhënieve të mira fqinjësore me të gjithë
fqinjët, ku përveç nënshkrimit të Marrëveshjes me
Bullgarinë, e përmendi edhe arritjen e
paradokohshme të zgjidhjes së pranueshme të
ndërsjellë për kontestin me emrin me Republikën e
Greqisë dhe e gjithë kjo në drejtim të përmbushjes
së parakushteve të nevojshme për marrjen e ftesës
për anëtarësim të plotfuqishëm në BE dhe NATO, që
janë qëllimet strategjike të Republikës së
Maqedonisë që nga pavarësimi. 

Koha
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Dy persona
rrahin dy 
të rinj 
22-vjeçari me iniciale V.M. nga
fshati Kallnik i Tetovës, dhe 20
E.D. nga fshati Çellopek të enj-
ten mbrëma kanë denoncuar
se në ora 19.00, në afërsi të një
marketi në bulevardin e “Ilin-
denit” në Tetovë, ku kanë blerë
disa prodhime, dy herë kanë
qenë të sulmuar, nga dy per-
sona të panjohur. Pas një
zënke të shkurt, sulmuesit me
grushte dhe shqelma i kanë
rrahur në pjesën e trupit dhe
kokës, dike ju shkaktuar lëndi-
me të dukshme dhe ndërmjet
kohë deri sa kanë arritur pjesë-
tarët e policisë, sulmuesit kanë
ikur. Merren të gjitha masat
dhe aktivitetet, për identifiki-
min dhe gjetjen e sulmuesve,
për zbardhjen e plotë të rastit.

Aksident 
në Tetovë, 
5 të lënduar 
Të enjten mbrëma në bulevar-
din e “Ilindenit” në Tetovë, ka
ndodhur aksident trafiku, në
cilën pjesëmarrës kanë qenë
katër vetura edhe atë vetura e
tipit “Mercedes” me targa të
Shkupit, të cilën pa leje për vo-
zitje e ka drejtuar 24 vjeçari H.S.
nga fshati Reçicë e Vogël, vetu-
ra e tipit “Passat” me targa të
Gostivarit e drejtuar nga 35
vjeçari N.S. nga Gostivari dhe
dy vetura të parkuara me targa
të Tetovës, “Landrover” dhe ve-
tura e tipit “Reno Tvingo”. Në ak-
sident vozitësi i veturës “Passat”
dhe një bashkudhëtarë i të
njëjtës veturë vozitësi i veturës
“Mercedes” dhe tre bashkudhë-
tarët e tij, kanë marrur lëndime
trupore, ku me autoambulancë
dhe vetura tjera janë dërguar
në Spitalin klinik të Tetovës, për
dhënien e ndihmës mjekësore.
Janë kryer hetimet, dhe po pu-
nohet në zbulimin e shkakut të
aksidentit, në të cilin dëmi ma-
terial fillimisht llogaritet të jetë
200 mijë denarë. (U.H)

KRONIKË

Shkup, 29 qershor - Nga DPHM për
nesër paralajmëron mot më të
nxehtë, pasdite me paraqitjen e
shiut të rrëmbyeshëm lokal dhe
vetëtima. Do të fyejë erë mesatare
deri në të përforcuar veriperëndi-
more, veçanërisht përgjatë Varda-
rit. Nga e diela do të mbajë mot

kryesisht me diell dhe i ngrohtë.
Në orët e pasdites do të ketë kush-
te për dukuri të izoluar të shiut
afatshkurtër dhe vetëtima të rral-
la, kryesisht në zonat malore. Tem-
peratura minimale do të arrijë deri
në 16, ndërsa maksimalja deri në
32 gradë celsius.

Shkup, 29 qershor - Gjykimi i
ish ministres së Punëve të Brend-

shme, Gordana Jankulovska për
lëndën e Prokurorisë Speciale Pu-
blike "Tanku" është shtyrë për 29
gusht, sepse ajo është në pushi-
min e lehonisë. Mbrojtja e Janku-
lovskës dje deri tek Gjykata dorëzoi
dokumentacionin e saj mjekësor.
Gjykatësja Dobrila Kacarska në
seancën e kaluar caktoi 25 seanca
të reja deri në tetor të këtij viti.
Jankulovska gjykohet në proce-

durë të ndarë në lëndën "Tanku",
sepse kishte shtatzëni të rreziksh-
me. Për këtë rast, ish ndihmësi i
ministrit në MPB, Gjoko Popovski,
u dënua me gjashtë vite e gjashtë
muaj burg, ndërsa ish kryemini-
stri Nikola Gruevski si nxitës për
kryerjen e veprës është dënuar me
dy vite burg. Rasti "Tanku" ka të
bëjë me blerjen e "mercedesit" luk-
soz me vlerë prej 600 mijë eurosh.

Laura PAPRANIKU

Shkup, 29 qershor - Zvogëlimi i num-
rit të nxënësve në shkollat e Maqe-
donisë, pa dyshim se është rezultat
i rënies së natalitetit. Por krahas kë-
tij faktori, një element tjetër që
gjithashtu ndikon në masë të
madhe në uljen e numrit të nxënë-
sve është edhe shpërngulja apo lar-
gimi i tyre në vendet ndryshme të
Europës. Në dekadën e fundit,
numri i nxënësve që braktisin
shkollën në nivelin arsimit fillor
dhe të mesëm është kthyer në
dukuri shqetësuese. Vetëm nga viti
shkollor 2014/2015 deri 2016/2017
kanë kërkuar shpërngulje nga
shkolla, pra i kanë marrë dokumen-
tet dhe kanë vijuar shkollimin në
ndonjë shtet tjetër 3.600 nxënës.
Të dhënat e Entit Shtetëror të Sta-
tistikave tregojnë se gjatë dhjetë
viteve të kaluara, prej vitit shkollor
2016/2017 deri vitin shkollor
2007/2008 shollën fillore e kanë
braktisur 6.323 nxënës ndërsa
shkollën e mesme 2.665 nxënës
apo 8988 nxënës gjithsej.

Numri dukshëm më i lartë
braktisjeve në arsimi fillor është i
kuptueshëm për shkak se në këtë
nivel përfshihen më tepër vite
shkollimi se sa në nivelin e arsimit
të mesëm. Mirëpo, ajo që bie në sy
është trendi në rritje i braktisjes së
shkollës viteve të fundit. Kështu

nëse në vitin shkollor 2006/2007
në arsimin fillor dhe të mesëm u
shpërngulën 669, respektivisht 41
nxënës (710 gjithsej) në vitin shkol-
lor 2014/2015 shkollën fillore dhe
të mesme e braktisën 1.146, respek-
tivisht 135 nxënës (1.281 gjithsej).
Pra kemi dyfish më tepër nxënës
që braktisin shkollën, në kohën kur
brenda këtij harku kohor shkollat
kanë pësuar rënie të përgjithshme
të numrit të nxënësve dhe për arsye
të tjera. Dinamika e braktisjes së
shkollës është ulur në vitet shkollo-
re 2011/2012 dhe 2012/2013 kur
braktisja e përgjithshme ishte 661
dhe 702 nxënës. Pra, shtatë vitet
më parë nga të gjitha shkollat fillo-
re i patën tërhequr dokumentet 539
nxënës ndërsa nga shkollat e me-
sme 122 nxënës, ndërsa para gja-
shtë viteve këtë e patën bërë 589

nxënës të shkollave fillore dhe 113
të shkollave të mesme. Tre vitet në
vijim, numri i nxënësve që braktisin
shkollat shënoi rritje të dukshme
duke tejkaluar një mijëshin çdo vit
. Kështu në 2014/2015, sipas të dhë-
nave të Entit Shtetëror të Statistika-
ve deri sa vijonte viti shkollor brak-
tisja e shkollave nga ana e nxënësve
shkoi në 1.281 edhe atë 1.146 në
shkollat fillore dhe 135 në shkollat
e mesme. Vitin tjetër (2015/2016)
braktisja shkoi 1.047 nxënës gjith-
sej (910 në shkollat fillore dhe 137
në shkollat e mesme), kurse në vi-
tin shkollor 2016/2017 braktisja e
shkollës 1.272 nxënës, prej të cilëve
1.024 në shkollat fillore dhe 245 në
shkollat e mesme. 

Numri i atyre që braktisin
shkollën apo i tërheqin dokumen-
tet derisa është duke vijuar një vit i

caktuar shkollor, në masë të madhe
kontribuon në zvogëlimin në
përgjithësi të numrit të nxënësve.
Vetëm në arsimin fillor, gjatë pe-
riudhës së viteve shkollore nga
2007/2008 deri në 2017/2018 është
zvogëluar numri i nxënësve për
rreth 30 mijë, apo 29.911 nxënës.
Nëse u referohemi të dhënave për
braktisjen e shkollën në arsimin fil-
lor, pra numrit prej 6.323 nxënës
(prej vitit shkollor 2007/2008 deri
2016/2017) lirisht mund të konsta-
tojmë se mbi 21 për qind e kësaj rë-
nie është si rezultat i nxënësve që e
braktisin shkollën, ndërsa pjesa
tjetër e rënies së numrit u de-
dikohet faktorëve tjerë sociokultu-
ror. Të gjithë së bashku bëjnë që
shkollat të zbrazen gjithnjë e më
shumë dhe nëpër klasa të ketë çdo
herë e më pak nxënës.

Nga e diela temperaturat
deri 33 gradë Celsius

Jankullovska gjykohet pas pushimeve
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Çdo vit migrojnë 
1000 nxënës

Përqindje e
konsiderueshme e
zvogëlimit të numrit të
nxënësve nëpër shkolla
vjen për shkak të
braktisjes së shkollës,
respektivisht numrit të
atyre që i tërheqin
dokumentet derisa
është në vijim viti
shkollor. Tre vitet e
fundit, amplituda e
atyre që braktisin
shkollën tejkalon një
mijëshin, ndërsa në
total dekadën e fundit
shkollën e kanë
braktisur rreth 9 mijë
nxënës. Saktësisht 6323
nxënës kanë braktisur
shkollat fillore ndërsa
2665 shkollat e mesme

Koha

PASOJA SHQETËSUESE NË ARSIM
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Omer XHAFERI

Shkup, 29 qershor - Rikonstruimi i
fasadave dhe kulmeve të ndër-
tesave në Çair ende nuk ka fil-
luar. Kryetari aktual i Çairit, Vi-
sar Ganiu, gjatë fushatës
zgjedhor premtoi se efikasiteti
energjetik i ndërtesave do të jetë
njëri prej projekteve primare të
tij. Kursimi i buxhetit familjar
përmes zvogëlimit të faturave
për harxhim të rrymës elektrike
mendohet të jetë njëri prej qëlli-
meve kryesore të këtij projekti.
Lidhur me këtë çështje, nga Ko-
muna e Çairit shprehen se nuk
kalkulojnë me premtimet e dhë-
na të kryetarit Ganiu, megjithatë
theksojnë se jo çdoherë mos fil-
limi i projekteve dhe realizimi i
premtimeve bëhet për shkak të
tyre. Për realizimin e këtij projek-
ti madhor, siç njoftojnë nga Ko-
muna e Çairit, para se gjithash
nevojitet pastrimi dhe rregulli-
mi i të gjitha procedurave ligjore,

përfshi edhe përgatitjen e terre-
nit në aspektin e dokumentacio-
nit.

“Mbi të gjitha, para se të fil-
lohet me procesin e rikonstrui-
mit të fasadave, parësore për Ko-
munën e Çairit është zgjidhja e
problemit me konsolidimin dhe
funksionimin e këshillave nëpër
shumicën e ndërtesave në terri-
torin e Komunës sonë që është
parakusht për fillimin e realizi-
mit të projekti. Ne, për momen-
tin, ndodhemi në fazën e shqyr-
timit të aplikimit të
mekanizmave financiare që do
të mundësojnë fillimin e realizi-
mit të projektit për rikonstrui-
min e fasadave të ndërtesave në
territorin e saj, respektivisht jemi
duke e shqyrtuar seriozisht
mundësia e masës së subvencio-
nimit”, thonë nga Komuna e Çai-
rit.

Mos paraqitja e Këshillave
banesor në Çairit është një pro-
blem i kamotshëm i shoqërisë që

jeton në këtë anë të Shkupit. Kë-
sisoj mos funksionimi i tyre para-
qet njërën prej pengesave krye-
sore, sepse edhe më tej projekti
kapital i Komunës së Çairit për
rinovimin e fasadave energjetike
ende nuk ka filluar. Vetëdija e
ulët qytetare shpeshherë për ba-
norët e Çairit dhe rrethinës është
treguar si një pengesë për realizi-
min e projekteve madhore në
dobi të të gjithëve.

Përderisa qytetarët dhe au-
toritetet e Çairit çalojnë në këtë
drejtim, administrata e Ko-
munës Qendër ditë më parë njof-
toi se së shpejti do të fillon me ri-
novimin e fasadave energjetike
për 26 objekte brenda territorit
të komunës së saj. Me fasadat e
reja, siç kanë paralajmëruara nga
Komuna Qendër, në radhë të
parë do të ruhen pamjet e ndër-
tesave ekzistuese, me çka për
ngjyrën dhe detajet tjera fjalën e
fundit do ta kenë vetë qytetarët.
Tutje, ata shtojnë se fasadat e

reja do të jenë moderne dhe jo
ato të stilit barok. Realizimi i kë-
tij projekti sipas dinamikës së,
pritet të realizohet brenda dy vi-
teve.

“Projekti do të mbështetet
me mjete financiare nga buxhe-
ti i Komunës, në lartësi prej 70
për qind të vlerës së fasadës
energjetike për ndërtesat për ba-
nim kolektiv. Nëse ndonjëra prej
familjeve që jeton në këto ndër-
tesa e që është zgjedhur për
rikonstruim është rast social apo
persona me aftësi të kufizuara,
atëherë me dokumentin që do
ta vërtetojë statusin e tij social,
komuna do ta financoi pjesën
me mbetur të rikonstruimit të
banesës”, theksojnë nga Komuna
Qendër. Ndryshe, parakusht për
fillimin e këtij projekti është që
familjet të cilat jetojnë në bane-
sat e zgjedhur për rikonstruim,
në xhirollogari të Komunës të pa-
guajnë 30 për qind e vlerës së
përgjithshme të investimit. 

Shkup, 29 qershor - Shoqata e Ga-
zetarëve të Maqedonisë (SHGM)
ka shprehur shqetësim sepse, siç
tha kryetari Naser Selmani, VMRO
opozitare përmes debatit fiktiv të
amendamenteve në Komisionin
parlamentar për transport dhe
lidhje, e bllokon miratimin e ndry-
shimeve të Ligjit për shërbime me-
diale audio dhe audiovizuale i cili
është kyç për fillim të reformave

mediale në vend dhe me të cilin
duhet të përmirësohet cilësia e ga-
zetarisë. Selmani madje tha se Ligji
i propozuar mori mbështetje të
gjerë nga komuniteti gazetaresk
dhe kaloi ekspertizë ndërkombë-
tare nga OSBE dhe Këshilli i BE-së.

"Mangësia e vetme e këtij ligji
është që nuk siguron financim sta-
bil dhe të qëndrueshëm të RTVM-
së dhe Agjencisë për Media që
është kusht për pavarësimin dhe
profesionalizmin e tyre. Është e çu-
ditshme se rreth 80 amendamen-
te të dorëzuara nga deputetët e
VMRO-DPMNE-së, asnjëri nuk i

dedikohet kësaj mangësie të ligjit.
Kjo tregon se preokupim kryesor i
deputetëve të opozitës nuk është
fati i RTVM-së, por se si përmes
zvarritjes së debatit që t'i mbrojë
ushtarët e tyre partiak në Këshillin
Programor të RTVM-së dhe Këshil-
lin e Agjencisë për Media", vlerësoi
Selmani.

Ai i bëri thirrje kryetares së Ko-
misionit për transport, lidhje dhe
ekologji, Liljana Zaturovska, që
javën e ardhshme të caktojë vazh-
dim të debatit për Ligjin, ndërsa
deputetët e VMRO-së ta ndërpre-
sin, siç tha Selmani, debatin e rrej-

shëm dhe t'i lejojnë Parlamentit
t'i votojnë ndryshimet. Në të
kundërtën, theksoi ai, shumica
parlamentare duhet ta ndërmerr
përgjegjësinë dhe t'i zhbllokojë
reformat në media përmes
mundësive që jepen me Ligjin ek-
zistues për ASHMAA.

"Në qoftë se opozita vazhdon
të sillet në mënyrë jokonstruktive,
kërkojmë që Komisioni për çë-
shtjet për zgjedhje dhe emërime
të konfirmojë ndërprerje të man-
datit për tre anëtarë të Këshillit
programor të RTVM-së dhe një
anëtari në Këshillin e Agjencisë për

Media sepse gjatë zgjedhjes së
tyre nuk është respektuar proce-
dura ligjore", theksoi Selmani. Ai
shtoi se Komisioni pastaj duhet të
fillojë procedurë për plotësim të
vendeve të zbrazëta nëpër këshilla
në pajtueshmëri të dispozitave nga
Ligji ekzistues për ASHMAA. “Nëse
shumica parlamentare nuk vepron
në këtë mënyrë, do të sillet në
pikëpyetje përkushtimi i tyre i sin-
qertë për miratim të ndryshimeve
të Ligjit për ASHMAA dhe për zba-
tim të reformave mediave”, nënvi-
zoi kryetari i SHGM-së, Naser Sel-
mani. (O.Xh)

REKOMANDIME 
TË PLATFORMËS
QYTETARE

Vullnet politik
për luftë kundër
korrupsionit
Shkup, 29 qershor - Vullnet të fuqi-
shëm politik, ndërtim të institucione-
ve efikase dhe transparente dhe pa-
varësim të tyre financiar, përforcim të
kapaciteteve administrative, por
edhe shoqëri të fuqishme shoqërore
e cila do t'i ndjekë gjendjet dhe do të
jetë e gatshme të reagojë, janë reko-
mandimet e Platformës së organiza-
tave qytetare për luftë gjithëpërf-
shirëse kundër korrupsionit.
Sipas Dona Dimov  përfaqësuese e
Platformës, nevojitet që të përfor-
cohen kapacitetet e Komisionit Sh-
tetëror për Parandalim të Korrupsio-
nit, zgjedhje transparente të
anëtarëve dhe kryetarit, masa për
ndjekje të gjendjes pronësore të
funksionarëve të zgjedhur dhe të
emëruar, me pasqyrim historik, por
edhe bashkëpunim të Komisionit me
sektorin civil. Ana Veleva Janevska,
konsideron se KSHPK duhet të foku-
sohet në korrupsionin e mesëm dhe
të lartë dhe të punojë me Prokurorinë
Publike në zvogëlimin e tyre.
"Gjithashtu ai duhet të veprojë sh-
pejt, e jo të lihen raste të paprocesua-
ra të korrupsionit të lartë, siç të gjithë
ato që i mori PSP, ndërsa kanë
ndodhur në 10 vitet e kaluara", tha Ve-
leva Janevska. Nevojiten institucione
transparente, komuna, ministri, Qe-
veria, ndërsa Kuvendi duhet në
mënyrë efikase ta bëjë rolin e meka-
nizmit mbikëqyrës mbi pushtetin ek-
zekutiv, ndërsa gjyqësia duhet të jetë
transparente dhe profesionale, me
qëllim që të gjithë rastet e ngritura
për dyshim për korrupsion të cilët do
të ngrihen të përfundohen. Gjithash-
tu, siç u tha në prezantimin e sotëm
të analizës për luftë kundër korru-
psionit, nevojitet edhe inkuadrim më
i madh i sektorit civil në përgatitjen
dhe monitorimin e dokumenteve
strategjike nga kjo sferë. (O.Xh)

SHGM ME KËRKESË DREJTUAR MEDIAVE

VMRO të zhbllokojë reformat në media

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

FASADAT DHE RINOVIMET E KULMEVE AKOMA ASKUND

Në Çair asgjë, në Qendër fillon
puna me fasadat energjetike

Edhe pse ishte një nga
premtimet kryesore
të Ganiut, tashmë në
Komunën e Çairit
shprehen se nuk
kalkulojnë me
premtimet e dhëna të
kryetarit, megjithatë
theksojnë se jo
çdoherë mos fillimi i
projekteve dhe
realizimi i
premtimeve bëhet
për shkak të tyre

Koha



Tetovë, 29 qershor - Komuna e
Tetovës për herë të parë ka hartuar
program serioz për trajtimin e qen-
ve endacak, problem ky i kamot-
shëm dhe i pazgjidhur për qyte-
tarët e Tetovës. Programi parasheh
trajtim të qenve endacak, ndërsa
pritet që në seancën e radhës të
jetë në rend dite edhe në Këshillin
e Komunës së Tetovës për miratim.
Programi është përgatitur nga Sek-
tori për Tokë Ndërtimore dhe para-
sheh zgjidhjen e problemit lidhur
me praninë në rritje të qenve enda-
cake, përkatësisht për kontrollin e
numrit të tyre dhe trajtimin hu-
man. “Aktivitetet për zgjidhjen hu-
mane të problemit me qentë en-
dacakë në territorin e qytetit të

Tetovës nënkuptojnë kapjen e tyre,
transportin e tyre deri te staciona-
ri, pranimin dhe kontrollin nga ve-
terinari i autorizuar, kontrollin la-
boratorik të kafshëve për
sëmundje të caktuara, identifiki-
min dhe mbajtjen e evidencës,
ovariohisterektomi dhe orhiekto-
mi, akomodim post-operativ, vak-
sinim dhe dehelmentacion, tran-
sportin e kafshëve deri në vend të
caktuar të rregulluar me marrëve-
shje, eutanazi të kafshëve të sëmu-
ra dhe të rrezikshme për ambien-
tin jetësor...”, tha Arsim Nuredini,
udhëheqës i Sektorit për Tokë
Ndërtimore. “Në vitin 2018 para-
shikohet kapja dhe trajtim i rreth
20 kafshëve në muaj, përkatësisht

rreth 240 në vit. Trajtimi veterinar
i kafshëve do të realizohet
nëpërmjet mjekut të mjekësisë ve-
terinere. Aktivitetet do të kryhen
në tre ndërrime. Në ndërrimin e
parë dhe të dytë do të kryhen obli-
gimet e zakonshme për kontrollin
e brezave të qytetit, në përputhje
me programin, por edhe do të in-
tervenohet me kërkesë të qytetarë-
ve. Ndërrimi i tretë në varësi të ku-
shteve klimaterike, do të zhvillohet
në mbrëmje dhe herët në
mëngjes, gjatë kësaj parashikohet
kontrolli i brezave tashmë të për-
punuara dhe intervenime të seri-
shme”, sqarojnë nga ky sektor. Për
këtë qëllim janë paraparë mjete
në vlerë rreth 500 mijë denarë. Fi-

nancimi i Programit kryhet me
mjete të parashikuara në buxhe-
tin e Komunës së Tetovës për vitin
2018, në shumën prej 500.000 de-
narëve, ndërkohë që çmimet për
kapjen e qenve e endacakë , qën-

drim në stacionar dhe për trajti-
min veterinar të parashikuara me
këtë program, do të definohen nga
ofertuesi më i mirë, i zgjedhur me
furnizim publik nga komuna e Te-
tovës. (U.H)

Zejnulla VESELI

Shkup, 29 qershor - Jo gjithmonë
çmimi i ulët i biletave është faktor
kyç që një kompani të fitoj në sh-
palljen publike. Më me rëndësi
është se çfarë shërbime ofron
kompania ajrore “Wiz Air”dhe sa
ka kapacitet apo cila është garan-
cia për udhëtarët që shfrytëzojnë
fluturimet e lira nga aeroporti i
Shkupit drejt destinacioneve tjera
të Evropës. 

“Shpallja e hapur e Ministrisë
së Transportit për zgjidhjen e kom-
panisë së re ajrore që gjatë tre vite-
ve të ardhshme do të ofroj çmime
më të lira të biletave dhe rritjen e
numrit të fluturimeve, nuk është
në bazë të rregullave ndërkombë-
tare për shkak se në start eliminon
të gjitha kompanitë tjera ajrore
dhe krijon mundësinë Wiz Air që
edhe tre vitet të tjera të ketë mono-
pol sa i përket bartjes së udhëtarë-
ve nga aeroporti i Shkupit dhe Oh-
rit drejt vendeve të Evropës dhe
anasjelltas”, thotë Kasam Shaqiri,
kryetar i Odës Ekonomike për Tu-
rizëm. 

NDIKIMI I NJERËZVE TË
PUSHTETIT TË KALUAR (!) 
”Kjo shpallje është në kundër-

shtim me të gjitha normat
ndërkombëtare që në start i elimi-
non të gjitha kompanitë vendore
që dëshirojnë të formojnë kompa-
ni ajrore kombëtare sepse asnjë
nga këto nuk e plotësojnë kushtin
e parë të shpalljes në përjashtim të
njërës kompani ajrore me buxhet
të ulët “Ryanair”. Për fat të keq kjo
edhe njëherë tregon se nuk mund
të kemi ndryshime në këtë ministri
sepse ende fjalën e fundit e kanë

funksionarë të lartë shtetëror nga
qeveria e mëparshme të cilët për
interesa të tyre personale sërish fa-
vorizojnë kompaninë ajrore ”Wiz
Air””, thotë Shaqiri. 

Argument më i fortë sipas Sha-
qirit se funksionarë të lartë të qeve-
risë së mëparshme që udhëheqin
me sektorë kyç si nëpër ministritë
aktuale por edhe në qeveri, është
fakti se sikur dy apo tri kompani
tjera me buxhet të ulët ofrojnë
çmime të njëjta të ulta të biletave
dhe numër të njëjtë të destinacio-
neve, por do të zgjidhet vetëm një-
ra kompani. 

“Kjo edhe njëherë tregon se sh-
teti po dëmton ekonominë e tre-
gut të lirë duke mos lejuar konkur-
rencë në komunikacionin ajror por
edhe duke favorizuar që edhe më
tej monopol të ketë vetëm një
kompani ajrore. Sikur të zgjidhen
tri kompani ajrore atëherë me si-
guri se qytetarët do të kenë
mundësi të udhëtojnë me çmime
më konkurruese se sa ofrohen në

tender. Gjithashtu kompania e cila
do të zgjidhet në tender më vonë
ka të drejtën në Marrëveshjen e
nënshkruar të shtojë edhe aneks
marrëveshje të re ku do të kërkon
të rrisë çmimin e biletave nga çmi-
mi i parë që e ka ofruar në tender”,
sqaron Shaqir.

Sa i përket çështjes së a do të
ishte më mirë që shteti të subven-
cionte një kompani vendore dhe
kjo të jetë në pronësi shtetërore,
Shaqiri thotë se formimi i kompa-
nisë kombëtare mund të bëhet më
një kapital themelues prej 3 mi-
lion euro. “Mjafton të këtë kapital
themelues prej 3 milion eurove
dhe të ketë 4 aeroplan që janë të
mjaftueshëm për mbulimin e të
gjitha destinacioneve në vendet e
Evropës dhe Azisë që për momen-
tin i ka “Wiz Air”, thotë Shaqiri. 

PSE NUK SUBVENCIONOHET NJË
KOMPANI NACIONALE?

Sipas tij, nëse do të formohej
kompania kombëtare dhe do të

subvencionohej nga shteti, ekzi-
ston mundësia që shtetasit e Ma-
qedonisë të udhëtojnë më biletat
edhe me të lira se sa ofron kompa-
nia ajrore “Wiz Air” dhe shteti do
të kishte përfitime me të mëdha,
sepse do të kishte të hyra më të
mëdha në buxhet se sa tani që
kompania ajrore Wiz Air e cila për
6 vitet e fundit ka fituar rreth 10
milion euro para nga shteti dhe të
njëjtat i ka bartë në Hungari ku
dhe ka përfaqësinë e saj.

“Mos të harrojmë se falë
agjencive turistike vendore bren-
da një viti Wiz Air-it i sigurojnë
600 mijë udhëtare ndërsa vetëm
10 për qind e udhëtarëve rezer-
vojnë biletat online,përmes inter-
netit. Pra kjo do të thotë se kom-
pania kombëtare nuk ka nevojë të
ketë në pronësi të saj 4 aeroplan
por të njëjtët mund t’i huazojë nga
flotat ajrore ndërkombëtare të ci-
lat japin me qira aeroplanë. Një
gjë shteti duhet ta ketë të qartë se
nëse agjencitë turistike vendore

“Wiz Air”, brenda një viti i sigu-
rojnë 600 mijë udhëtare atëherë
më siguri se si kompani kombëta-
re brenda një viti kalendarik do të
bartë mbi 1 milion udhëtarë. Unë
ende nuk e kam të qartë se në
cilën analizë thirret ministri i Tan-
sportit i cili deklaron se nuk janë
krijuar kushtet për formimin e
kompanisë ajrore kombëtare.
Nëse merr parasysh analizën e
përpiluar në vitin 2012 e cila ishte
e porositur nga partia në pushtet
VMRO-DPMNE, atëherë është
shumë e qarte së qeveria aktuale
dëshiron që të mbrojë funksio-
narët e lartë të cilët kanë lidhje
biznesi të drejtpërdrejta me Wiz
Air-in. Mjafton që Prokuroria Pu-
blike të ngrejë padi dhe shumë
gjëra të zbulohen se pse Wiz Air
edhe tre vitet e ardhshme do të
këtë monopol në komunikacionin
ajror në Maqedoni”, thotë Kasam
Shaqiri, kryetar i Odës Ekonomike
për Turizëm, pranë Ministrisë së
Ekonomisë. 

500 MIJË DENARË PËR QENTË ENDACAK

Tetova me program për trajtimin e qenve endacak
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

VAZHDON MONOPOLI I “WIZ AIR”

Transporti ajror, 
zgjatim i modelit të kaluar

Nëse do të formohej
kompania kombëtare
dhe do të subvencionohej
nga shteti, ekziston
mundësia që shtetasit e
Maqedonisë të
udhëtojnë më biletat
edhe me të lira se sa ofron
kompania ajrore “Wiz Air

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 29 qershor - Mungesa e terapi-
së dhe e testeve për të diagno-
stikuar në kohë sëmundjen e kance-
rit të lëkurës, vazhdon të shqetësojë
pacientët. Ky shqetësim është vë-
rejtur edhe nga ekspertët dhe sho-
qëria civile. Janë afërsisht 500 njerëz
të prekur nga kjo sëmundje në Ma-
qedoni, ndërkohë që shoqata
“Borka” kujdeset që të jetë më afër
pacientëve. Sipas kësaj shoqate në
mars të vitit 2017 kanë pranuar tera-
pi të ashtuquajtur moderne edhe
pacientët me metastaza melano-
ma negative, kurse për herë të parë
në qershor të vitit 2016 janë eviden-
tuar pacientët e diagnostifikuar me
metastaza melanoma pozitive, të

cilët kanë pasur mundësi të marrin
trajtim të avancuar përmes një pro-
grami të veçantë të Agjencisë së
barërave.

Biba Dodeva, kryetare e sho-
qatës “Borka”, thotë se duhet të sh-
tohen barërat për pacientët me ma-
lonoma malinje. Ajo sqaron se
vendi është ballafaquar viteve të
fundit me faktin se nuk ka strategji
për të rritur fondet për furnizimin e
terapisë përkatëse për këta. Shqetë-
simi i pacienteve, por edhe i sho-

qatës është se ka mungesë të trajti-
mit, ku edhe nevojiten donatorë,
për furnizimin e terapive dhe teste-
ve. Sipas tyre, një tjetër pikë shqetë-
suese është se jo të gjithë pacientët
bëjnë testimin Braf, dhe se shumë
prej tyre nuk janë vendosur për të
bërë trajtimin e nevojshëm në bazë
të metodave të reja për trajtimin e
melanomas. Por, nga shoqata
thonë se janë të vetëdijshëm se Kli-
nika e Onkologjisë përpiqet të mos
mungojnë barërat dhe për këta pa-

cientë të sigurojnë terapi të rregul-
lt. Mungesa e terapisë krijon te pa-
cienti frikë dhe pasiguri në të ardh-
men, siç ka qenë në të kaluarën. Për
t’u lejuar qasje më të madhe pa-
cientëve për terapi të reja dhe vazh-
dimësisë në marrjen e tyre, Dode-
va thotë se duhet futur protokolle
që sigurojnë një konsensus të qartë
për monitorimin e këtyre pacientë-
ve dhe duhet të formohet një stra-
tegji që do të përfshinin diagnoza
që të përdoren nga pacientët më

herët. Shoqata “Borka” përpiqet që
bashkërisht me institucionet shën-
detësore të gjejnë zgjidhje siste-
matike për të plotësuar listën pozi-
tive të barnave, e cila ka qenë prej
kohësh e pandryshuar dhe për të
bërë zgjidhje afatgjate për proble-
min me terapi të reja. Doktor Nino
Vasev, drejtor i Klinikës së Onko-
logjisë, thotë se Onkologjia ka bar-
na të mjaftueshme për pacientët
me melanoma, të cilët nuk janë në
listën pozitive të barërave. Sipas tij,
për pacientët është më e rëndësi-
shme të zbulohet sëmundja në
kohë për ta trajtuar atë me suk-
ses. Në diagnostifikimin e së-
mundjes duhet të përfshihen
mjekët amë, dermatologët dhe
mjekët e Klinikës për Kirurgji Pla-
stike për të pasur më shumë pa-
cientë me rezultate të mira. Ai
thekson se Maqedonia nuk ka
asnjë problem me testimin Braf
dhe ky testim është i detyrue-
shëm. Testimi duhet të bëhet për-
para se pacientët të vijnë për traj-
tim në klinikën e Onkologjisë. 

Publicitet

SHQETËSOHEN PACIENTËT

Terapia për kancerin e lëkurës
në mëshirën e donatorëve

Për t’u lejuar qasje më të
madhe pacientëve për
terapi të reja dhe
vazhdimësisë në marrjen
e tyre, Dodeva thotë se
duhet futur protokolle që
sigurojnë një konsensus
të qartë për monitorimin
e këtyre pacientëve dhe
duhet të formohet një
strategji që do të
përfshinin diagnoza që të
përdoren nga pacientët
më herët

Koha
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LAJMËRIM  
         
Shoqëria aksionare në pronësi të shtetit për kryerje të veprimtarisë dhënie të shërbimeve të navigacionit të fluturimeve M-NAV SHA Shkup do të shkollojë 7 kandidatë për marrje të lejes për 
kontrollor të fluturimeve, 5 për Shkup dhe 2 për Ohër.  
  
KUSHTET E PËRGJITHSHME DHE TË POSAÇME PËR PRANIM TË KANDIDATËVE PËR 
SHKOLLIM   

1. Të jetë i/e moshës së rritur  
2. Të mos jetë më i/e vjetër se 25 vjet  
3. Të ketë të mbaruar së paku shkallën e IV të përgatitjes profesionale  
4. Të ketë njohuri të gjuhës angleze që i përgjigjet së paku nivelit B2 (certificate B2) 

     
 DOKUMENTET TË CILAT KANDIDATI DUHET T’I PARASHTROJË     

1. Fletëparaqitje (fletëparaqitja mund të merret në ueb faqen e M-NAV, 
www.mnavigation.mk). Kandidatët duhet të theksojnë në fletëparaqitje nëse dëshirojnë 
të paraqiten për Ohër ose për Shkup.  

2. Certifikatë të lindjes  
3. Certifikatë të shtetësisë  
4. Dëshmi për arsim të mbaruar së paku shkalla IV e përgatitjes profesionale  
5. Vërtetim nga evidenca e ndëshkimeve të dhënë nga gjykata kompetente – jo më të 

vjetër se 3 (tre) muaj  
6. Certifikatë nga evidenca penale e dhënë nga gjykata kompetente – jo më të vjetër se 3 

(tre) muaj  
7. Dokument/dëshmi për njohje të gjuhës angleze që i përgjigjet së paku nivelit B2 të 

dhënë nga institucion i autorizuar për mësim të gjuhës së huaj.  
 
Dokumentacioni i lartpërmendur duhet të parashtrohet në origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter më së voni deri më 12.09.2018.   

INFORMACIONET E PËRGJITHSHME PËR PROCEDURËN PËR PËRZGJEDHJE TË 
KANDIDATËVE  
 Procedura për përzgjedhje të kandidatëve do të realizohet në faza. Secila fazë është 
selektive, që do të thotë se në secilën fazë të ardhshme do të ftohen kandidatët që kanë 
përmbushur kushtet nga faza paraprake edhe atë:  

1. Dorëzim në kohë të fletëparaqitjeve me dokumentet e kërkuara.  
2. Nëse numri i kandidatëve të paraqitur kalon 300,  M-NAV SHA Shkup do të realizojë 

test parasekeksionues me shkrim të gjuhës angleze.  
Pas realizimit të testit do të përpilohet listë të maksimum 300 kandidatëve më të 
suksesshëm.  

3. Me maksimum 300 kandidatët e suksesshëm të shpallur në listë të M-NAV do të 
realizohet FEAST testimi për posedim të aftësive, karakteristikave dhe 
predispozicioneve të përgjithshme dhe specifike, të nevojshme për shkollim për 
kontrollor të fluturimeve. (më shumë informata në lidhje me testimin mund të 
gjenden në ueb faqen www.feast.info). 
Kandidatët të cilët më herët kanë dhënë FEAST testin nuk do të testohen sërish, por 
mund të konkurrojnë me më shumë rezultate të arritura nga testimi. U 
rekomandohet kandidatëve të cilët kanë dhënë FEAST testin në kuadër të thirrjes së 
kaluar për përzgjedhje nga M-NAV në vitin 2018, dhe të cilët janë informuar se nuk 

kanë dhënë me sukses FEAST testin në pajtim me EUROCONTROL standardet të 
mos parashtrojnë fletëparaqitje sepse të njëjtat do të refuzohen. 

4. Posedim të aftësive shëndetësore – certifikatë të mjekut të klasës 3 në pajtim me 
Rregulloren për kushtet e posaçme,mënyrës dhe procedurës për përcaktim të 
aftësive shëndetësore të personelit në fluturime dhe personelit tjetër profesional, 
afatet e vlefshme të certifikatës së mjekut dhe kushtet e posaçme që duhet t’i 
përmbushin institucionet shëndetësore dhe mjeku i autorizuar individual për kryerje 
të kontrolleve mjekësore të personelit të fluturimeve dhe personelit tjetër profesional 
(Gazeta Zyrtare e RM nr. 49/08, 87/11 dhe 169/13). Kndidatët kontrollet mjekësore 
do t’i realizojnë në institucionin e autorizuar shëndetësor dhe shpenzimet për 
realizimin e tyre do të jenë në barrë të M-NAV. 

5. Nëse pas realizimit të fazave seleksionuese 3 dhe 4 nuk ka kandidatë të 
mjaftueshëm të suksesshëm (minimum 10), etapa 3 dhe 4 do të realizohet për 30 
kandidatët e ardhshëm nga testin paraseleksionues nga faza 2, deri në arritjen e 
numrit minimal.  

6. Me kandidatët të cilët në mënyrë të suksesshme i kanë kaluar të gjitha fazat 
paraprake do të realizohet intervistë nga ana e komisionit për përzgjedhje të 
kandidatëve. 

7. Nëse ka më shumë kandidatë të suksesshëm se numri i nevojshëm në një prej 
lokacioneve, M-NAV mund që kandidatëve të suksesshëm nga njëri lokacion t’u 
ofrojë shkollim për lokacionin tjetër.  

8. Lista përfundimtare e kandidatëve do të publikohet në afat prej 5 ditëve nga dita e 
përfundimit të intervistës, duke konsideruar nga data e mbajtjes së intervistës me 
kandidatin e fundit.    

9. Të gjithë kandidatët nga lista përfundimtare janë të obliguar para fillimit të shkollimit 
të nënshkruajnë Marrëveshje për shkollim me M-NAV SHA Shkup.  
 

VËREJTJE  
Fletëparaqitja dhe dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo e plotë dhe i pakompletuar nuk do 
të shqyrtohet.  
Kandidatët për të cilët do të përcaktohet se më herët kanë dhënë FEAST testin ndërsa të 
njëjtin nuk e paraqesin do të diskualifikohen. 
 
Me kandidatët të cilët në mënyrë të suksesshme do të përfundojnë shkollimin M-NAV SHA 
Shkup do të lidhë Marrëveshje për punësim. 
 
Dokumentacioni i nevojshëm për përmbushje të kushteve në origjinal ose kopje të vërtetuar 
në noter të parashtrohen (personalisht ose përmes postës me dërgesë rekomanduese) në 
Arkivin e M-NAV SHA Shkup, rr. Maqedonia nr. 25, kati 7 (Pallati Llazar Pop Trajkov).  
 
 
Kushtet e theksuara në Lajmërim, kandidatët duhet t’i përmbushin në momentin e paraqitjes.



N
ë histori shpesh rol ven-
dimtar ka luajtur “rastë-
sia”:  shumë njerëzve “të
rastit” u është dhënë

shansi t’i prijnë ndonjë procesi...
Ndoshta është pretencioze të

thuhet se sot në Maqedoni sun-
dojnë “persona rasti”, por nëse sheh
se kryetar kemi Gjorge Ivanovin, do
të kujtojmë se ai nuk figuronte fare
ndër kandidatët presidencialë dhe
përnjëherë VMRO-ja e nxori si nga
mëngët(term nga loja e pokerit) dhe
pastaj u bë kryetar. Shumëkush që i
ka analizuar këto dy mandate të tij,
me shumë të drejtë punën e tij s’do
ta nxjerrë jashtë kategorisë së “ra-
stit”, sepse ishte dhe mbeti një “per-
son rasti”, që dikush me ironi do ta
quante madje dhe “person koti”,
ndonëse nuk ishte e pritur nga një
person me bekgraund akademik.
Disi si rastësisht në krye të LSDM-së
erdhi edhe Zoran Zaevi, pas një kri-
ze lidershipi, kur duhej një gjak i ri
pas disa humbjeve radhazi të kësaj
partie. Në dallim nga Ivanovi, vepri-
met që po i bën prej se erdhi në pu-
shtet(se kështu iu dha “rasti” pasi
VMRO-ja fituese nuk mundi të bëjë
qeveri), nuk duken gjithaq “të ra-
stit”...

Por, personi i tretë në skenën po-
litike, i cili është “më i rastit” se kush-
do tjetër, është lideri i VMRO-DPM-
NE-së. Kujtoni kush figuronte më
parë si kandidat për ta trashëguar li-
derin Gruevski: Antonio Milloshov-
ski, Vlladimir Peshevski, Filip Petrov-
ski, Ilija Dimovski, të gjithë më të
njohur se ai...Por, jo rasti, por Gruev-
ski, e deshi nga kandidati më pak i
njohur për publikun, nga kandidati
më pak (ose aspak) i eksponuar, të
dalë i pari. Dhe të zgjidhet. Kjo rastë-
si, atë e bën të veprojë përtej rastësi-
së, sepse i është dhënë shansi  të
kryejë një mision të vështirë me sfi-
da të shumëfishta. E para, ta konso-
lidojë partinë që pësoi debakël në
zgjedhjet lokale dhe e dyta, të rresh-
tohet kundrejt politikave të qeveri-
së(pro et contra) duke balancuar mi-
dis interesave partiake dhe atyre të
shtetit. Mision i vështirë, pa dyshim.

Pak është të thuash më mirë të
mos jesh Hristijan Mickovski në këtë
periudhë të ngjarjeve dhe vendime-

ve të mëdha. Ndoshta pse është në
opozitë mund të jetë më komod,
por, s’ka vend për komoditet as për
të... Se si po gjendet e kemi parë, por
a do t’ia dalë në të ardhmen ta
kryejë misionin që i është dhënë, do
të shohim. 

E para, por jo më e rëndësi-
shmja, është konsolidimi i partisë.
Në fillim në planin organizativ dhe
në ekipimin e skuadrës rreth vetes.
Nëse kujtojmë karrierën politike të
suksesshme të Nikolla Gruevskit(si
kryetar partie e tejkaloi Lubço Geor-
gievskin dhe si kryeministër tejkaloi
vitet e pushtetit të Branko Cër-
venkovskit), do të vërejmë një para-
doks: edhe pse erdhi me përkrahjen
e liderit të mëparshëm, hapat e parë
që i ndërmori ishin largimi i njerëz-
ve të tij! Shumë shpejt solli rreth ve-
tes njerëz të rinj, të cilët nuk ishin
nga radhët e para të kohës së Lubços
dhe me këtë u çlirua nga hija e gurus
së tij.  Kjo u tregua si formulë e qël-
luar për të, sepse në më shumë se
një dekadë pastaj, praktikisht krijoi
kultin e personalitetit të tij në parti.
A mund ta zbatojë Hristijan Mickov-
ski këtë formulë që të largohet nga
hija e Gruevskit, është pak për t’u
besuar. Ngjashmëria ka dhe dalli-
me: Gruevski e trashëgoi Lubçon
pasi pati mandate të suksesshme si
ministër (i ekonomisë dhe i finan-
cave), ose të paktën kështu kishte
krijuar imazhin e një teknokrati
punëtor dhe kreativ(ju kujtohet, që
atëherë promovoi “bleni prodhimet
maqedonase”, “kasat patriotike”, që
ishte diçka e re...). Mickovskinë
gjithë këto vite kishte qenë larg ek-
zekutivit, pra dhe larg krijimit të një
imazhi të një teknokrati ose poli-
tikani të suksesshëm, përveç man-
datit të fundit si sekretar i përgjith-
shëm i partisë, ku natyrisht, kishte
qenë nën hijen e liderit. 

Me fjalë të tjera, formula e suk-

sesit do të ishte ajo që e zbatoi
Gruevski, por për Mickovskin pikëri-
sht kjo do të është problematike.
Duket se nuk do ta ketë lehtë të lar-
gohet nga hija e Gruevskit, edhe pse
shumë njerëz të tij, me inaugurimin
kryetar partie, iu larguan
vetë(Milloshovski, F.Petrovski, Di-
movski...) ndaj dhe nuk e ka lehtë
të krijojë monolitizëm siç e arriti
Gruevski.  Ç’është e vërteta, shihen
disa fytyra të reja që u ka dhënë
shansin të promovojnë politikat e
VMRO-së, por, gjithnjë mbetet çë-
shtje e hapur nëse ai vetë dhe njerë-
zit rreth tij do të jenë eksponentë të
një fryme të re në parti, ose të një
kontinuiteti, për më tepër, a do të
jenë njerëz kalimtarë përderisa të
përfundojnë gjykimet e koklavitura
për Gruevskin, Mijallkovin, Janakiev-
skin, Jankullovskën, Gankën...që
eventualisht të mbeten “të pastër”
që të rikthehen(rikthimi këtu ndo-
shta vlen vetëm për Gruevskin). Mi-
sioni i Mickovskit e ka pikërisht im-
perativin që duke qenë i zgjedhuri i
ish-liderit, e ka për obligim moral
që ta marrë në mbrotje nga “gjyki-
met politike” të Zaevit dhe Gjykatës
Speciale. Mu këtu është edhe njëra
nga grackat e tij, sepse ata mund t’i
mbrosh nga pafajësia me deklarata
politike, por nuk mund të vihesh në
mbrojtje për veprat për të cilat
ngarkohen. Ato vepra zaten sot i
kanë larguar nga politika dhe jo për
ta, por për veten, Mickovski duhet
të pozicionohet qartë, sepse në sytë
e opinionit publik nuk mund të
ndërtojë karrierë dhe të konsolidojë
partinë duke mbrojtur vepra të cilat
e çuan partinë në dështim.      E dyta,
më e rëndësishmja ndoshta, është
pozicionimi kundrejt politikave të
(pu)shtetit. Lehtë është për një opo-
zitar të jetë kundër, por nuk është
lehtë që kjo “kundër” të jetë me çdo
kusht dhe për gjithçka. Periudha në

të cilën u gjet Mickovski, janë vërtet
kthesa  të mëdha dhe dramatike.
Marrëveshja e arritur për emrin me
Greqinë dhe tash edhe caktimi i
datës për fillimin e negociatave me
BE-në,  në kohën e qeverisjes së
VMRO-së kanë qenë të paimagji-
nueshme.  Mickovski në këtë fillim
“gjen” argumente të jetë kundër, por
gjithnjë e më tepër argumentet
opozitare bien si kulla letre. Mund ta
quajë ai dhe partia e tij si tradhti të
interesave kombëtare, por Zoran
Zaevi pak kohë më parë doli me një
deklaratë “bombë”  nga bisedat e
përgjuara për të thënë se edhe
Greuvski është pajtuar me emër të ri
me përcaktues gjeografik. (Edhe në
ato incizimet që i publikonte Zaevi si
opozitar, ishte parë qartë se si Millo-
shovski dhe Gruevski diskutojnë një
emër të ri). Pra, demaskimi i këtij
pozicioni, e bën të dobët Mickov-
skin. Tash janë të paktë argumen-
tet kundër emrit Maqedonia Verio-

re në paket është mbrojtur identite-
ti maqedonas dhe gjuha e tij, sepse
pikërisht këto synonte t’i mbrojë më
parë edhe partia e Mickovskit. Edhe
më të dobët pozicionin e tij bën ven-
dimi i BE-së të caktojë datë për ne-
gociata(ndonëse ai u ngut që këtë ta
quajë si dështim pasi Maqedonia
nuk ka marrë datën për këtë vit). Kjo
vjen si rezultat i një fryme të re në
politikën e Maqedonisë, një rrekje
më me guxim dhe pa kalkulim i çë-
shtjeve të mbajtura nën rrogoz vite
me radhë nga VMRO-ja, e cila jo që
nuk ofronte zgjidhje, por dhe më
shumë i vështirësonte. Mickovski
nuk guxon të bie në grackën e
udhëheqësisë së mëparshme të par-
tisë, e cila ishte me gojën plotë për-
caktime strategjike, porse me vepri-
met konkrete jepte tjera nishane. Pa
faktorin ndërkombëtar vështirë se
mund të realizohen reformat që e
çojnë vendin në BE dhe NATO, e as të
zbatohen politika të brendshme.
Ndoshta në këtë pikë  Mickovski dha
disa shenja të përkrahjes së këtyre
proceseve, por dhe vazhdon të luajë
rolin e kokëfortit që të përfillet edhe
zëri i opozitës, edhe pse ndonjëherë
kjo duket qartë si një obstruksion.
Në sytë e atyre që i notojnë vepri-
met, nuk mund të haset në përk-
rahje vetëm duke bërë obstruksione,
prandaj konstruktiviteti i tij duhet
të dëshmohet edhe me vepra. Mer-
re si ta marrësh, vërtet nuk është
lehtë të jesh në lëkurën e një lideri të
ri të VMRO-DPMNE-së, sidomos jo
duke e ditur se si ka ardhur dhe për-
se në krye të saj. Por, Mickovski
duhet të bëjë shumë më shumë për
të dëshmuar se nuk është njeri rasti
dhe njeri “koti”, të çlirohet nga hija e
liderit që e solli aty ku është sot dhe
të dëshmojë në vepër se në plan të
parë i ka interesat shtetërore.

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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Të (mos) jesh Mickovski Nga 
Daut DAUTI

Nuk është lehtë të jesh në
lëkurën e liderit të ri të
VMRO-DPMNE-së,
sidomos jo duke e ditur se si
ka ardhur dhe përse në krye
të saj. Por, Hristijan
Mickovski duhet të bëjë
shumë më shumë për të
dëshmuar se nuk është
“njeri i rastit” dhe njeri
“koti”, të çlirohet nga hija e
liderit që e solli aty ku është
sot dhe të dëshmojë në
vepër se plan të parë i ka
interesat shtetërore



P
ushteti qendror dhe ai
lokal në Maqedoni, duhet
t’i ndjekë trendët botërore
në funksion të mbrojtjes,

restaurimit dhe zhvillimit të pje-
së të vjetra të qyteteve, në këtë
rast të pjesës së vjetër të Shkupit.
Shteti këtë detyrë duhet ta reali-
zojë përmes përpilimit të një stra-
tegjie të mirëfilltë për afirmimin
dhe mbrojtjen e Shkupit të vjetër.
Kjo strategji shtetit do t’i ndih-
monte në detektimin e masave
për zgjidhjen e problemeve në të
gjithë sektorët. Institucionet sh-
tetërore duhet ta mbështesin zh-
villimin e Shkupit të vjetër, kryesi-
sht përmes avancimit të
infrastrukturës afariste, sipër-
marrëse dhe ekonomike në
përgjithësi (krijimin e klubeve
dhe shoqatave të afaristëve). Për
t’u zhvilluar pjesa e vjetër e Shku-
pit, mendoj se në strategjinë që

duhet ta përgatis shteti doemos
të formohet edhe aktivizohet
qendra inovative për zhvillim dhe
transferim të teknologjive dhe
produkteve të reja. Rikonstruimi
urban i pjesës së vjetër të Shkupit,
paraqet një prej detyrave kryeso-
re që duhet ta bëjë shteti. Infra-
struktura nëntokësore dhe pro-
blemi në komunikacion gjithsesi
se nevojiten të përmirësohen.
Meqë bëhet fjalë për një sistem
të vjetër infrastrukturor, mendoj
se është koha e fundit të bëhet
ndarja e rrjetit të kanalizimit në
atë fekal dhe atmosferik.  

Zhvillimi i turizmit dhe
mbrojtja e trashëgimisë kulturo-
re e cila gjendet në pjesën e vjetër
të Shkupit, duhet të jetë prioritet
pushteti. Kur e përmend zhvilli-
min e turizmit, mendoj në tran-
sferimin e kapaciteteve admini-
strative dhe ekonomike të cilat në

zonat tona e kanë humbur kupti-
min e funksionimit të tyre në har-
moni me standardet dhe trendët
ndërkombëtare. Sajimi i objekte-
ve ekzistuese historike në këtë
pjesë të Shkupit nuk duhet të jetë
çështje debati, por sa është e
mundur më shpejtë të niset me
mirëmbajtjen e tyre. Krijimi i am-
bienteve të vogla rekreimi për tu-
ristët dhe për banorët vendas,
gjithashtu duhet të formohen në
anën e majtë të Vardarit. 

Promovimi dhe monitorimi i
prodhimeve turistike që ofrohen
në Çarshinë e Shkupit, shteti
duhet t’i  marrë përsipër t’i me-
naxhojë. Në shumë vende botë-
rore, për pjesët e vjetra të qytete-
ve janë përgatitur dhe krijuar
plane konkrete për integrimin e
kulturës dhe turizmit në mënyrë
paralele. Nuk shoh arsye se pse
kjo mos të zbatohen edhe në ra-

stin tonë. Ndjekja e risive në tek-
nologji nuk duhet të përjashtohet
edhe në rastin e Çarshisë së Shku-
pi e cila në masë të madhe ka ne-
vojë për digjitalizimin dhe shëni-
min e objekteve të vjetra
historike.  Arsimi joformal, re-
spektivisht edukimi i kuadrove
profesionale (ciceronëve) për pre-
zantimin e saktë të historikut të
objekteve të vjetra kulturore , po
ashtu është masë e cila nevojitet
të zbatohet me seriozitetin më të
lartë. Platforma për pjesën e
vjetër të Shkupit, po ashtu në vete
duhet të përmbajë edhe krijimin
e identitetit urban i cili dukshëm
i mungon kryeqytetit të Maqedo-
nisë. Monumentet historike dhe
ato që viteve të fundit u ndërtuan
janë plotësisht të zhveshura dhe
janë fare pak të njohura në vend
dhe jashtë.  Kartat turistike të har-
monizuar për pjesët e vjetra të qy-

teteve ekzistojnë gjithkund të
botë, vetëm tek ne jo. Zonat për
këmbësorë përmes të cilave ruhet
autenticitet i objekteve në fjalë
janë prezent gjithandej rajonit,
në rastin tonë jo. Brendimi i Shku-
pit të vjetër të rregullohet me nor-
ma ligjore, respektivisht përmes
kësaj mbrojtje duhet të vlejnë
edhe rregulli tjetër duke filluar
nga komunikacioni, orari i punës
e kështu me radhë.

Urbanizimi dhe ndërtimi në
pjesën e vjetër të Shkupit, duke
filluar nga Çarshia e deri në
brendësi të lagjeve të vjetra, siç
janë Sahat Kulla e Dyqanxhiku
apo Serave e Gazi Baba, duhet t’i
nënshtrohen masave më rigoroze
për marrjen e lejeve për punë.
Zbatimi i këtyre masave kryesisht
do të lehtësohej me revidimin e
Planeve Gjeneralë dhe atyre De-
tale Urbanistike.

Strategji për zhvillimin 
e Shkupit të vjetër

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

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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Rasti i Malit të Zi dhe dy standardet e
Brukselit?! Nga 

Ben ANDONI

Sh
qipëria mundet sëri-
sh të ketë një shpre-
së të madhe, sa i
përket hapjes së ne-

gociatave të anëtarësimit, por gja-
sat janë të mëdha që ajo bashkë
me Maqedoninë ta kalojnë këtë
prag një vit më vonë. Është dashur
gati gjysmë dite debat në Këshillin
e Evropës për të shqyrtuar gjetjet
dhe lobimet pro-kundër dy shtete-
ve të Ballkanit Perëndimor, që me
sforcime të stërmëdha kanë ndër-
marrë reforma me kosto të larta,
ndërkohë që Maqedonisë i është
dashur edhe të përshtasë emrin në
një konflikt çerek-shekullor me
Greqinë.

Kushtet janë njësoj, porse të dy
vendet duhet të paraqesin fakte
reale sa i përket marrëveshjes së
emrit dhe luftën ndaj korrupsionit
në Maqedoni, me përballjen e “pe-
shqve të mëdhenj” pas hekurave
në Shqipëri, reformat e gjyqësorit,
shërbimeve të sigurisë, admini-
stratës publike dhe luftës kundër
korrupsionit. Lista nuk mbaron
këtu... Ashtu si ka ndodhur dhe me
procedura të tjera ndaj vendeve të
Ballkanit, Brukseli është mjaftuar
me një “po” gjysmake, por që
përkthehet në hapje të negociata-
ve edhe pas disa detyrave shtesë.
Gjithsesi, i dhimbshëm është siste-
mi me dy standarde i Brukselit.

Pse nuk ndodhi një gjë e tillë
me Malin e Zi?! Pse jo kështu me
Serbinë? Pse kaq detyra për vendet
tona dhe jo për ata që e lanë me
gjak Ballkanin. Këtu duhen pyetur
ndjenjat e burokratëve të Brukselit,
për të cilët ndjeshmëria ndaj po-
pujve sllave është gjithnjë ndryshe.

Serbia dhe Mali i Zi i filluan ne-
gociatat kur ishin sëbashku në Fe-
deratën e vogël të ish-Jugosllavisë,
ngushtuar pas luftërave që i shkak-
tuan Ballkanit Perëndimor qindra-
mijëra të vdekur. Pasi Mali i Zi u
nda nga kjo njësi kushtetuese me
pavarësinë që shpalli më 2006, për
gjatë të gjithë pak viteve në vazh-
dim, ajo kapi kohën e vendeve të
tjera, që aspironin për BE dhe
madje i kaloi!!! Në vitin 2010, Komi-
sioni Evropian lëshoi një sugjerim
të favorshëm për aplikimin e Malit
të Zi, duke identifikuar shtatë për-
parësitë kyçe, që duhej të adre-
soheshin për fillimin e negociatave
dhe Këshilli i dha atij kandidatin
status. Në dhjetor 2011, Këshilli fil-
loi procesin e anëtarësimit me qël-
lim të hapjes së negociatave në qer-
shor 2012. Negociatat e pranimit
me Malin e Zi më pas filluan më 29
qershor 2012. Sot, me gati 30 kapi-
tuj të hapur, vendi mikroskopik gë-
zon një mbështetje të gjerë midis
zyrtarëve të anëtarëve të BE dhe
pranimi i vendit në BE konside-

rohet i mundshëm deri në vitin
2025. Në vlerësimin e vitit 2016 të
progresit të pranimit, Komisioni
Evropian e ka identifikuar Malin e
Zi si vendi me nivelin më të lartë të
përgatitjes për anëtarësim midis
shteteve simotra negociuese. Falë
këtij zhvillimi: Mali i Zi po merr ak-
tualisht 507 milion euro grande zh-
villimore deri në vitin 2020 nga In-
strumenti i Ndihmës së
Para-Anëtarësimit, një mekanizëm
financimi për vendet kandidate të
BE. Po çfarë ka ndryshe ky shtet
vocërrak, për të cilin duhet marrë
shembull?! Më e dukshmja është
se ka një president të identifikuar
për trafik dhe një nga mbështetësit
më të afërt të Millosheviqit, paçka
se ishte edhe nga të parët që ndau
rrugën me të. Millo Gjukanoviq
është rikthyer në pushtet, para pak
muajsh, dhe me të gjithë gjasat do
jetë rizgjedhur sërish më 2023, që
do të thotë do hapë shampanjën e
anëtarësimit për Malin e Zi në
Evropë më 2025. Po a është drejtimi
i këtij njeriu dhe partisë së tij hi-
stori suksesi? Historia përgjigjet me
një “Jo”- të madhe. Formacioni i tij
dhe vetë emri Gjukanoviq ishin nga
më të njohurit sa i përket kontra-
bandës së cigareve, një tregti që
kulmoi gjatë sanksioneve të OKB
kundër Jugosllavisë në vitet 1990,
ashtu si kontrabanda e famshme

e karburantit me Shqipërinë, një
akt që sot është harruar krejtësisht
në dy vendet tona. Nëse do të
shikosh në Malin e Zi pas një paqë-
sie në dukje, ke frikën e krimit dhe
problematikave të tjera, anipse jo
aq të ekonomisë, që falë industrisë
së turizmit po mëkëmbët duk-
shëm, krahasuar me simotrat e tje-
ra ballkanike. Ajo është rritur më
2017 me 4.3 për qind dhe ke ende
premisa pozitive! Po a mund të
quhet realisht ndryshim ky, në një
vend ku njerëzit përgjegjës mbe-
sin, në thelb, ata të njëjtët e deka-
dave të fundit. Mali i Zi ka të njëjtat
elita drejtuese dhe opozita është e
pafuqishme të përballë forcën e
formacionit të Gjukanoviqit. Madje
Partia Demokratike e Socialistëve
(DPS) e Gjukanoviq qeveris vendin
që kur nisi sistemi shumëpartiak
në 1990 në kuadër të federatës ju-
gosllave. Shtuar me faktin se ky for-
macion është pasardhësi i Lidhjes
Komuniste të Malit të Zi, i bie që të
jetë në pushtet që kur ishte në pu-
shtet nën regjimin titist nga viti i
largët 1945. Gjithsesi, duhet të kemi
parasysh se me vite ajo ka mano-
vruar habitshëm duke bërë aliazhe
të shumëllojta, ku shqiptarët kanë
qenë një nga patericat e tyre të
vazhdueshme! Rezultati i këtij
ndikimi: DPS ka prekje në të gjitha
sektorët, duke filluar prej sektorit

publik, burokracisë, policinë dhe
aparatin e sigurisë, dhe kuptohet
mediat. Indekset e sotme të lirisë
janë të frikshme sepse Freedom
House regjistron rënie të standar-
det demokratike në vend, duke e
ulur atë nga “i lirë” në “pjesërisht të
lirë” në vitin 2016. Reporterët pa ku-
fij e renditën Malin e Zi në vendin e
106 nga 180 vende, një diferencë e
frikshme me vendin e 53-të pozi-
cionuar një dekadë më parë. Dhe
nuk mbaron këtu, por Mali i Zi po
vuan gjithashtu nga një sistem gjy-
qësor me shumë probleme dhe me
kërcënime të vazhdueshme të ga-
zetarëve në terren, madje duke për-
dorur dhe armët e zjarrit. Dhe, kjo
është e fundit, por jo më e parëndë-
sishmja, Prokurori Special, i ngri-
tur për të luftuar krimin e organi-
zuar, e ka kaluar kohën më të
madhe me krerët e opozitës, që i
akuzonte për bashkëpunimin në
grushtin e dyshuar të shtetit. E
megjithatë ky quhet pozitivitet për
Brukselin. Po çfarë kanë më keq val-
lë Shqipëria dhe Maqedonia në
këtë rast? Për këtë s’thuhet asgjë.
Sepse Brukseli nuk ka parametra
krahasues por vetëm vlerësues.
Ndërkohë Shqipëria dhe Maqedo-
nia kanë dhe një vit provë që t’u
mbushin mendjen të gjithëve se
vendet e tyre kanë ndryshuar (Sh-
qiptarja). 

Nga 
Muhedin BRAVA

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Mini KENKEN

DEKODIMI

K H e
O A lirë

ë, i

a, e, o, u, y

b, d, f, h, k, l, t

c, ç, m, n, r, s, v, x, z

dh, ll, sh, th, xh, zh
gj, nj

g, j, p, q

rr

Figurat paraqesin shkronja, 
varësisht nga forma e tyre. 

P.sh. te rrathët do t'i shënoni 
zanoret.

Rusia 2018
Figurat gjeometrike përfaqësojnë shkronja. 
Zëvendësoni ato dhe do të gjeni pesë shtete 

pjesëmarrëse në Kupën Botërore, Rusia 
2018!

Ndihmë: Janë përdorur 15 shkronja të ndryshme, 
prej të cilëve 4 janë zanore.

FIGERMA (lexoni me objekte)

Fshehësira
  gjeni
     figurat
e fshehura !
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ARUKONE (Çiftimi)

SUDOKU "më i madh se"

është më i madh se

 

NONOGRAMI

KENKEN

MOZAIKU
ZANORJA "A"

Fjalët e dhëna përmbajnë vetëm zanoren "A". Në fushat e 
rrethuara do ta fitoni burgun e famshëm të Los Anxhelesit, 

emri i të cilit poashtu përmban vetëm zanoren "A".
4 shkronja
ABAT, ACAR, ANAN, ATAK, KRAP, PAPA, 
PAKT, PLAN, SHARM

5 shkronja
ALSAT, ARNAT, KLASA, SAKAT, SHKALLA, 
TARAK

6 shkronja
AD ACTA, AKRABA, ASFALT, ASTANA, 
ATAMAN, KAFTAN, MATARA, PARAJA, 
PASKAL, PLAKAT, SAHARA, SHAFRAN

7 shkronja
ANASTAS, ATAKAMA, JATAGAN, 
RAMAZAN.

12 13

16

Horizontalisht

14 horiz.

3 vertik.

NUMËRKRYQI

1 2 3 4 5 6 87

Zgjidhja:

ARITMOGRIFI - fjala e urtë “numri 
i njëjtë - shkronja e njëjtë”

17 1 25 15 8 36 13 6 29 27 4 16 24 30 18 26 10 22 12 31 2 20 35 7

14 32 21 9 23 33 34 28 5 3 19 13

27 28 29

36

Vertikalisht

4 vertik.

16 horiz.

6 7 7 6 6 5

6 5  

5 6

4 6

6 4 4

4

6 4

4

6 7 7

6 4 6

5 4

4

6 5

5 6

7

2

3

4

5

6

1

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

 

SUDOKU ">"NONOGRAMI ARUKONE KAKURO

FSHEHËSIRA

SUDOKU

MENSUR
MAMUTI

MBRETËRITË
E KALIFËVE

 TOKË 
TË PAMBJELLAFOSFORI

INSTITUCION I 
DIJETARËVE 

DHE NJERËZVE 
TË KULTURËS

PRODHUES
BOZE

NJËSIA
E REZISTENCËS

ELEKTRIKE
TANTALIË

SHKENCËTARI 
FRANCEZ, 

RENE ANTUAN
"OTRANTO"PRIJËS

I MESHIHATIT
ARSIMIM,
EDUKIM

KAMPIONAT
BOTËRORKUPABOTËRORE
ARGJENDI

AG
GJENDJE E RËNDË 
SHËNDETËSORE

-----------------------------
VARREZAT E FARA-
ONËVE EGJIPTASKOMA

MË MERR ETJA
-----------------------------

RROJTARIETEM
KRYEQYTETI

I BOLIVISËLAPAZI
 MJET SINJALI,  
TE MAKINAT

----------------------------
RUMANIABORIA

PJESË
E SYRIT
(IRISI)IRIDAREM

KALLAJI
-----------------------------

REGJISOR
ITALIANSN

VESHJE E ZEZË 
E GRAVE 

MYSLIMANEFEREXHERIK
CELSIUSI

-----------------------------
VEND NË

VOJVODINËC
AUSTRIA

A
LOJTAR

I KOMBËTARES
----------------------------

PIKTORI YNË 
I FAMSHËMAMIRABRASHI

KËNGËTARI 
AMERIKAN, LI

(MÖTLEY CRÜE)TOMIIBERIP
KËNGËTARJA 

ANGLEZE, 
LENOKS

(EURYTHMICS)ENIEMERALDI
QYTET

NË ITALI,
TUDITUDERIIBO

1000 ROMAK
-----------------------------

AUTORI FRËNG,
DE BALZAKM

KOHA
E LIRË

LLAMBË 
NDRIÇIMI

-----------------------------
ZAKONFANARIRPO

OLITIKANI
YNË,

SELMANI

VEPRIMTARI
ARTISTIKEART

ITUESI,  
PARI

-----------------------------
LANTANIKAMPIONI

501
ROMAKDI

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

STRUGAL
TEFTA 

TASHKO
----------------------------

AKTORJA 
AMERIKANE, UESTTT

KRYEQYTETI I 
KAMBOXHËS, PEN
-----------------------------

PËREMËR
VETORPNOM

SPANJA
E

BANOR 
I SAMOAS

-----------------------------
REZJASAMOAN

NUMËR 
NJËSHIFROR

-----------------------------
RUMANIATRE

PJESA QENDRORE 
E SISTEMIT 

NERVORTRU
PJESA E 

BRENDSHME
(FRENGJ.)ENTERIER

SKANDI 
I KOMBINUAR

XHA, ILIRI 

MELHEM 

(H=B)

Rebusi Tabela

Anagrami

1

231

451671

455731

5343168

31557

615

64

KENKEN

ARITMOGRIFI 
- fjala e urtë

171251583613629274162430182610221231220357

143221923333428531913

272829

36

MINI KENKEN

MOZAIKU - ZANORJA "A"

1234568 7

Zgjidhja:

677665

65 

56

46

644

4

64

4

677

646

54

4

65

56

7

2

3

4

5

6

1

8

AAA T LKRZ

b

d

tl

a

u

o

auaa

a a

a

a

m

s

sr

c

n

ë, i

a, e, o, u, y

b, d, f, h, k, l, t

c, ç, m, n, r, s, v, x, z

dh, ll, sh, th, xh, zh
gj, nj

g, j, p, q

rr

Figurat paraqesin shkronja, 
varësisht nga forma e tyre. 

P.sh. te rrathët do t'i shënoni 
zanoret.

i

i

i

ii

i

FIGERMA 
(lexoni me objekte)

r

b

k

k

l

l

l rz

o

a

DALLIMET

MENSUR
MAMUTI

MBRETËRITË
E KALIFËVE

 TOKË 
TË PAMBJELLA FOSFORI

INSTITUCION I 
DIJETARËVE 

DHE NJERËZVE 
TË KULTURËS

PRODHUES
BOZE

NJËSIA
E REZISTENCËS

ELEKTRIKE
TANTALI Ë

SHKENCËTARI 
FRANCEZ, 

RENE ANTUAN
"OTRANTO" PRIJËS

I MESHIHATIT
ARSIMIM,
EDUKIM

KAMPIONAT
BOTËROR

ARGJENDI

GJENDJE E RËNDË 
SHËNDETËSORE

-----------------------------
VARREZAT E FARA-
ONËVE EGJIPTAS

MË MERR ETJA
-----------------------------

RROJTARI

KRYEQYTETI
I BOLIVISË

 MJET SINJALI,  
TE MAKINAT

----------------------------
RUMANIA

PJESË
E SYRIT
(IRISI)

KALLAJI
-----------------------------

REGJISOR
ITALIAN

VESHJE E ZEZË 
E GRAVE 

MYSLIMANE

CELSIUSI
-----------------------------

VEND NË
VOJVODINË

AUSTRIA

LOJTAR
I KOMBËTARES

----------------------------
PIKTORI YNË 
I FAMSHËM

KËNGËTARI 
AMERIKAN, LI

(MÖTLEY CRÜE)

KËNGËTARJA 
ANGLEZE, 
LENOKS

(EURYTHMICS)

QYTET
NË ITALI,

TUDI

1000 ROMAK
-----------------------------

AUTORI FRËNG,
DE BALZAK

KOHA
E LIRË

LLAMBË 
NDRIÇIMI

-----------------------------
ZAKON

OLITIKANI
YNË,

SELMANI

VEPRIMTARI
ARTISTIKE

ITUESI,  
PARI

-----------------------------
LANTANI

501
ROMAK

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

STRUGA

TEFTA 
TASHKO

----------------------------
AKTORJA 

AMERIKANE, UEST

KRYEQYTETI I 
KAMBOXHËS, PEN
-----------------------------

PËREMËR
VETOR

SPANJA
BANOR 

I SAMOAS
-----------------------------

REZJA

NUMËR 
NJËSHIFROR

-----------------------------
RUMANIA

PJESA QENDRORE 
E SISTEMIT 

NERVOR

PJESA E 
BRENDSHME

(FRENGJ.)

së hijezuar 
 rebusit anagramin.

SKANDI I KOMBINUAR

XHA, ILIRI 

MELHEM 

(H=B)

RebusiTabela

Anagrami

1

2 3 1

4 5 1 6 7 1

4 5 5 7 3 1

5 3 4 3 1 6 8

3 1 5 5 7

6 1 5

6 4

1213

16

NUMËRKRYQI

DEKODIMI
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Zbardhja e vrasjes së tre shqiptarëve me
shtetësi amerikane në vitin 1999 në Serbi
mund të determinojë marrëdhëniet diplo-
matike në mes të Shteteve të Bashkuara të
Amerikës dhe Serbisë.

Kështu thuhet në tekstin e rezolutës që
Komisioni për Punë të Jashtme i Kongresit
Amerikan miratoi lidhur me ekzekutimin e
vllëzerve Bytyqi. Këta tre vëllezër ishin arre-
stuar në Serbi për kalim ilegal të kufirit në vi-
tin 1999 dhe pas lirimit ishin ekzekutuar
atje. Kufomat e Yllit, Mehmetit dhe Agronit
janë gjetur në vitin 2001 në një varr të pa-
shënuar ndanë një kampi policor të trajni-

mit në Petrovo Selo, afër qytezës Kladovo.
Duart e tyre ishin të lidhura me tel, sytë e
mbështjellë me shami dhe secila kafkë kish-
te një vrimë plumbi: ishin ekzekutuar në
vend. Ata u gjetën mbi një varreze masive që
përmbante kufomat e 67 burrave dhe grave
nga Kosova. Deri më këtë ditë nuk ka të ar-
restuar si të akuzuar për vrasjen e vëllezër-
ve Bytyqi. Në rezolutën e nxjerrë kërkohet
nga Serbia, masa konkrete për zgjidhjen e
këtij rasti, ose mund të dëmtohen
marrëdhëniet diplomatike. Progresi në
zgjidhjen e këtij rasti, ose mungesae tij ,

duhet të mbetet një faktor i rëndësishëm
duke determinuar zhvillimin e mëtejshëm
të marrëdhënieve ndërmjet Shteteve të Ba-
shkuara dhe Republikës së Serbisë. Këtë re-
zolutë e bëri publike ambasadorja e Kosovës
në SHBA, Vlora Çitaku e cila tha se është e
impresionuar nga vendosmëria për
zgjidhjen e këtij rasti. “Përulem para ven-
dosshmërisë së prindërve, familjarëve dhe
komunitetit Shqiptaro-Amerikan që me
këmbëngulje punuan dhe nuk hoqën dorë
asnjëherë nga kërkesa për drejtësi”, shkroi
ajo në Facebook.

Prishtinë, 29 qershor 2018 – Tre perso-
na janë arrestuar sot në Prizren e Skende-
raj, ndërsa një në Gjermani, me dyshimin
se kanë kryer akte terroriste. Me urdhërar-
rest të lëshuar nga Gjykata Themelore në
Prishtinë, Drejtoria Kundër Terrorizmit, në
bashkëpunim me Agjencionin Kosovar për
Inteligjencë dhe me Prokurorinë Speciale
të Kosovës, i ka arrestuar tre të dyshuar për
terrorizëm, ndërsa në bashkëpunim me
autoritetet gjermane është arrestuar një
person në Gjermani. “Gjatë këtij operacio-
ni, në cilësinë e të dyshuarve janë shoqë-
ruar në Drejtorinë Kundër Terrorizmit tre
(3) persona të dyshuar (R. K., A. A. dhe L.
M.), nën dyshimin e bazuar se të njëjtit
kanë kryer vepra penale kundër rendit ku-
shtetues dhe sigurisë së Republikës së Ko-
sovës, që ndërlidhen me terrorizëm”,
thuhet në njoftimin e Drejtorisë kundër
Terrorizmit. “Ky operacion policor është zh-

villuar në koordinim dhe bashkëpunim të
ngushtë edhe me autoritetet gjermane, të
cilat njëkohësisht kanë zbatuar urdhërar-
restin ndërkombëtar të lëshuar nga Gjyka-
ta Themelore në Prishtinë, ndaj të dyshua-
rit B. B”, thuhet më tej. Gjatë këtij
operacioni në cilësinë e provave materiale
janë sekuestruar: një armë automatike AK
47, tre karikatorë të armës AK 47 me 40 fi-

shekë, një pushkë ajrore, një revole colt,
një palë dylbi, një veturë me targa të huaja,
si dhe disa pajisje elektronike dhe gjësen-
de tjera, të cilat janë përdorur për kryerjen
e veprës penale dhe të cilat do të anali-
zohen në vijim. Me urdhër të prokurorit të
rastit të Prokurorisë Speciale të Kosovës,
ndaj të dyshuarve është shqiptuar masa e
ndalimit policor prej 48 orëve.

Deputeti në
parlamentin serb
kërkon të flitet
gjuha shqipe 
Deputeti i vetëm shqiptar në Kuvendin
Popullor të Serbisë, Fatmir Hasani, për
Agjencinë beogradase të lajmeve “Beta”,
të mërkurën e 27 qershorit, është dekla-
ruar se votoi kundër ligjeve për këshillat
kombëtare të pakicave, meqë, sipas tij,
nuk janë respektuar ndryshimet e përba-
shkëta të pakicave kombëtare. Deputeti
Hasani, siç na shkruan Sevdail Hyseni, pa-
ralajmëroi se është duke u përgatitur që
para ligjvënësve të Republikës së Serbisë
ta paraqitet në gjuhën shqipe, ngase ligji
i ri mbi pakicat kombëtare ia mundëson
një gjë të tillë.
Deputeti Hasani i thotë “Beta”- s se nga
java e ardhshme pret që sekretariati i Ku-
vendit të sigurojë një përkthyes, ku para-
qitjet e tij do të jenë më të shpeshta.
“Do të jetë shumë më mirë, sepse unë sin-
qerisht për një paraqitje në kuvend në
gjuhën serbe, duhet të përgatitem dy herë
më shumë, meqë nuk është njëjtë si në
gjuhën amtare. Deri më tani, unë së pari
kam shkruar fjalimin në letër dhe shpe-
shherë nuk kam mundur ta marrë fjalën
për çështje të caktuara pa u përgatitur,
përveç disa pyetjeve të shkurta “, thekson
Hasani.
Ai deklaroi se pavarësisht që ligjet e reja
sjellin disa të mira, ai në parim nuk i ka vo-
tuar ato, sepse partia e tij, Partia për Ve-
prim Demokratik, nuk e mbështet shu-
micën parlamentare që nga fundi i vitit të
kaluar, pasi që “për një vit të plotë Qeveria
serbe nuk ka treguar progres në përmbu-
shjen e kërkesave të shqiptare, të cilat u
vlerësuan si të pranueshëm nga zyrtarët
serbë” – tha Hasani.
Deputeti Hasani ka shtuar se ai nuk ka
votuar për ligjet e këshillave kombëtare
dhe pakicave kombëtare, sepse nuk i ki-
shin marrë në konsideratë kërkesat e tij
për rritjen e buxhetit për këshillat kombë-
tare, dhe që zyrtarët partiakë mund në të
njëjtën kohë të jenë edhe funksionarë në
këshillat kombëtare.
“Kundërshtimi kryesor është se ligjet në
praktikë janë shumë të vështirë për t’u
zbatuar, por mbi të gjitha nuk është pra-
nuar kërkesa ime, që në letërnjoftim dhe
pasaportë emrat dhe mbiemrat e qyte-
tarëve të pakicave kombëtare të shkruhen
në dy gjuhë, në ketë rast shqip-serbisht”,
ka thënë Hasani.
Deputeti Fatmir Hasani ka votuar kundër
ligjeve për pakicat kombëtare, që ka
zgjuar një interesim shtesë të mediave
nga Beogradi, sepse, sipas tyre, shqiptarët
nuk po pajtohen me ligjet e Serbisë, shk-
ruan agjencia e lajmeve “Beta”.

Referuar analizës së Njësisë së Inte-
ligjencës së The Economist, eksportet
për frymë të Shqipërisë në 2017-n lloga-
riteshin 1,347 dollarë, duke tejkaluar
vetëm nivelin e eksporteve për frymë të
Kosovës, të cilat ishin vetëm 780 dol-
larë. I gjithë Ballkani Perëndimor ka një
mesatare të eksporteve për frymë prej
2,411 dollarë. Eksportet më të larta për
frymë në Rajon i ka Mali i Zi, ku gjatë
2017-s ato llogariteshin sa 3,022 dollarë,
i ndjekur nga pas nga Serbia me 2,944

dollarë dhe Maqedonia me 2900 dol-
larë. Nën mesataren e BP, eksportet për
frymë të Bosnje dhe Hercegovinës lloga-
riten 1,773 dollarë.

Në krahasim me 11 vendet më të zh-
villuara të Bashkimit Europian, vendet e
rajonit qëndrojnë dukshëm larg. Për
2017-n eksportet në 11 vendet më të zh-
villuara llogariteshin 8,687 dollarë.

Rekordin e mban Gjermania me shi-
frën prej 18,000 dollarë eksporte për
frymë.

REZOLUTË E KONGRESIT AMERIKAN 

Serbia kushtëzohet për zbardhjen
e rastit të vëllezërve Bytyqi
Deri më këtë ditë nuk ka të
arrestuar si të akuzuar për
vrasjen e vëllezërve Bytyqi.
Në rezolutën e nxjerrë
kërkohet nga Serbia, masa
konkrete për zgjidhjen e
këtij rasti, ose mund të
dëmtohen marrëdhëniet
diplomatike

Kosova e Shqipëria me 
nivelin më të ulët të eksporteve 

Katër të arrestuar për terrorizëm, tre në Kosovë e një në Gjermani



17GLOBI
Koha, e shtunë, 30 qershor 2018 

BRUKSEL, 29 qershor – Udhëheqësit
e Bashkimit Evropian kanë arritur
një marrëveshje mbi migracionin,
deklaroi presidenti i Këshillit Eu-
ropian, Donald Tusk në Twitter, pa
shtuar asnjë detaj.

”Sipas kësaj marrëveshjeje,
vendet e BE do të autorizojnë
ngritjen në territorin e tyre të qen-
drave të mbylluara për pritjen e
migrantëve”, thanë diplomatë të
ndryshëm për agjencinë gjermane
të lajmeve, DPA. Kjo marrëveshje u
arrit pas më shumë se 12 orëve ne-
gociata. Samiti i Brukselit zhvil-
lohet në një moment kyç për BE-
në, e përfshirë nga
mosmarrëveshje rreth fenomenit
të migracionit, që mund të rre-
zikojnë unitetin e unionit në një
kohë tensionesh me Rusinë dhe
marrëdhëniesh jo të mira me
SHBA-në.  Ky samit dy ditor ishte
shumë i rëndësishëm për Bashki-
min Europian, pasi mosmarrëve-
shjet e vazhdueshme mbi migra-
cionin kërcënonin të thellojnë
edhe më shumë përplasjet në BE
në një kohë që tensionet me Ru-
sinë janë rritur dhe marrëdhëniet
me SHBA-në po përkeqësohen.

“Europa ka shumë sfida, por çë-
shtja e migracionit mund të bëhet
një çështje e fatit të BE-së”, tha

Merkel përpara deputetëve gjer-
manë para se të nisej për në Bruk-
sel.

Kjo çështje mund të jetë
shumë vendimtare për kancelaren
Merkel, e cila ka marrë një ultima-
tum deri në fund të qershorit nga
ministri i saj i Punëve të Brendsh-
me, Horst Seehofer për të reduk-
tuar numrin e azilkërkuesve që
hyjnë në Gjermani ose do të rre-
zikojë një përçarje të qeverisë që
mund t’i japë fund mandatit të saj
të katërt. Ajo kërkoi para Bunde-
stagut që të përmirësohet me-
naxhimi nga Gjermania e “migra-
cionit dytësor”, mbërritja e
azilkërkuesve që janë regjistruar
në një vend tjetër të BE-së, si dhe
bëri thirrje për një koalicion me
vendet që dëshirojnë të arrijnë në
një zgjidhje të përbashkët. Gjatë
një fjalimit në fillim të samitit,
kryeministri hungarez, Viktor Or-
ban tha se “qytetarët europianë
kërkojnë dy gjëra, të bllokohet vala
e migrantëve dhe të rikthehen ata
që kanë hyrë në bllok”. “Në mënyrë
që të rikthejmë demokracinë euro-
piane, duhet të lëvizim në këtë
drejtim. Shpresoj se kjo do të
ndodhë sot”, tha ai.

Megjithatë edhe qeveria e re
në Itali ka rritur presionin politik.

Ajo nxiti debatin e rihapur në
lidhje me ndarjen e barrës pasi bl-
lokoi hyrjen në port të dy varkave
të shpëtimit që mbanin migrantë
në dy javët e kaluara, duke bërë
thirrje gjithashtu për një ndryshim
radikal të politikës migratore të BE-
së. “Gjatë vitit, Në Itali u zhvilluan
shumë manifestime solidariteti”,
dekalroi kryeministri Giuseppe
Conte. “Italia nuk ka më nevojë për
deklarata verbale, por i duhen fak-
te konkrete”, shtoi ai, duke para-
lajmëruar se është i gatshëm të sa-
botojë përfundimet e samitit nëse
do të jetë e nevojshme.

Presidenti i Këshillit Europian,
Donald Tusk deklaroi se BE-ja
duhet të fokuesohet në kufijtë e
saj të jashtëm, përfshirë një ide të
re shumë të përfolur për të ngritur
“platforma zbarkimi” jashtë bl-
lokut për të penguar migrantët që
të arrijnë në Europë.

“Alternativa ndaj kësaj
zgjidhjeje do të jetë një mbyllje
kaotike e kufijëve, madje edhe
brenda BE-së, si dhe një konflikt
në rritje mes vendeve anëtare të
BE-së”, tha ai. Tuska tha se propozi-
mi i tij mund të duket shumë i
ashpër, por përsëriti paralajmëri-
min e tij se BE-ja rrezikon të hum-
basë përballë forcave radikale.

“Nëse ne nuk biem dakord mbi
këtë, atëherë do të shihni disa pro-
pozime vërtetë të ashpra nga disa
persona vërtetë të ashpër”, thek-
soi ai. Ka shumë pak detaje mbi
konceptin e platformave të zbarki-
mit, të cilat me shumë mundësi do
të ngrihen në Afrikën e Veriut. Zyr-
tarët e BE-së insistojnë se kjo
duhet të zhvillohet në bashkëpu-
nim me Zyrën Ndërkombëtare të
Migracionit (IOM) dhe agjencinë
e OKB-së për refugjatët, UNHCR.

Presidenti i Komisionit Euro-
pian, Jean Claude Juncker para-
lajmëroi kundër daljes në përfun-
dime pa biseduar fillimisht me
vendet që preken.

“Ne këtu në Bruksel nuk mund
të marrim vendime për vendet e
Afrikës së Veriut”, tha ai, duke para-
lajmëruar kundër krijimit të për-
shtypjes së një “neokolonializmi”.

Ndërkohë, shefja europiane e
diplomacisë, Federica Mogherini
se nuk ka prëse të krijohet gjithë ky
panik mbi migracionin.

“Shumë flasin për një krizë. Ne
po flasim për numra që për mo-
mentin janë pak a shumë më pak
se 80% nga viti i kaluar. Pra po fla-
sim për numra që janë lehtësisht
të menaxhueshëm”, theksoi Mo-
gherini. (ATSH-DPA)

Turqia forcon
mbrojtjen
ajrore me 
raketa të reja
Turqia po kryen punime të
gjithanshme për të përmbushur
nevojat e saj në fushën e
mbrojtjes ajrore, raporton Anaol-
du Agency (AA). Në kuadër të pu-
nimeve, udhërrëfyesin e
mbrojtjes ajrore dhe raketore të
Turqisë e përbëjnë modelet e
projekteve për të zhvilluar aftë-
sitë e mbrojtjes ajrore dhe raketo-
re të vendit duke përdorur
mundësitë në nivel maksimal. Për
zhvillimin e modeleve brenda
vendit zhvillohen punime nën
drejtimin e kompanive turke,
duke marrë mbështetje teknike
edhe nga kompanitë, institucio-
net dhe organizatat e huaja në
rast të nevojës për fushat përkatë-
se në nevojë. Përveç kësaj, në
projektet ku kanë përfunduar ak-
tivitetet e projektimit dhe zhvilli-
mit, zhvillohen aktivitetet e plani-
fikimit për periudhën prodhuese
në seri në të cilën do të kenë një
rol aktiv edhe industria ndihmëse
dhe ndërmarrjet e vogla dhe të
mesme.
Me këtë qëllim, duke përdorur
mundësitë dhe aftësitë aktuale të
kompanive të tjera të mbrojtjes,
sidomos të ASELSAN dhe ROKET-
SAN, parandalohet përsëritja e
investimeve ndërsa sigurohet
qëndrueshmëri e sektorit për të
konkurruar jashtë vendit. Një nga
objektivat më të rëndësishme
strategjike për mbrojtjen ajrore, e
përbëjnë “vendosja në zbatim e
mbrojtjes ajrore në shtresa të Tur-
qisë duke përdorur mundësitë
dhe aftësitë brenda vendit që do
t’i shërbejë sektorit të brend-
shëm”.
Në kuadër të kësaj strategjie duke
siguruar pjesëmarrje në aktivite-
te të ngjashme bashkëpunimi në
industrinë e mbrojtjes me nën
grupet e punës të NATO-s dhe
ndërmjet vendeve mundësohet
zhvillimi i sistemeve të mbrojtjes
ajrore dhe ndjekja e metodave të
ngjashme në botë të përdorura
në zhvillimin dhe prodhimin e si-
stemeve të mbrojtjes ajrore. Duke
marrë parasysh kërkesat në lidhje
me versionet e brendshme dhe të
eksportit të sistemeve të zhvillua-
ra brenda fushës së projektit “Hi-
sar”, po zhvillohen studime për të
zgjeruar gamën deri mbi 40 kilo-
metra. Me raketën ajër-ajër që do
të zhvillohet në kuadër të projek-
tit “Göktuğ” synohet që ato të
mund të përdoren nga sistemet
tokësore të zhvilluara në kaudër
të projektit “Hisar”. Po ashtu
thuhet se do të përfundojnë edhe
testimet për intergrimin në
paltformën detare të sistemit të
zhvilluar në kuadër të projektit
“Korkut”, ku në këtë mënyrë do të
mundësohet plotësimi i nevoja-
ve për sistem i Komandës së For-
cave Detare.

Pesë persona u vranë të enjten
në redaksinë e gazetës “Capital
Gazzete”, në një sulm të kryer nga
një njeri i vetëm në Annapolis,
Maryland. Viktimat dhe dy të pla-
gosur të tjerë janë të gjithë pu-
nonjës të gazetës

Autori është identifikuar si Jar-
rod Warren Ramos. Burime poli-
core i kanë thënë rrjetit CNN se
autori i masakrës ka lidhje me ga-
zetën. Në vitin 2012, ai ka paraqitur
një padi për shpifje por çështja e tij
u mbyll. Sipas skemës së ngjarjes,
e rindërtuar nga policia, autori ka
hyrë në redaksinë e gazetës duke
kërkuar për viktimat. Ai ka përdo-
rur lëndë tymuese për të shkak-
tuar konfuzion. Policia e gjeti të
fshehur poshtë një tavoline.

Dëshmitarët e përshkruan

vendin e ngjarjes si një “zonë lufte”.
Shkaqet e ngjarjes dyshohet se
kanë lidhje me padinë e ngritur
nga autori 6 vjet më parë.

Në vitin 2012, Ramos hodhi në
gjyq opinionistin e gazetës, Eric
Hartley, dhe redaktorin dhe botue-
sin, Thomas Marquardt. Në vitin
2015, gjykata e Maryland-it, ven-
dosi në favor të gazetës dhe një
ish-reporteri, të cilin Ramos e aku-
zonte për shpifje. Sipas dokumen-

teve të depozituara në gjykatë, në
artikullin për të cilin është ngritur
akuza thuhej se Ramos kishte
ngacmuar një grua në “Facebook”
dhe ishte deklaruar fajtor për
ngacmim. Gjykata vlerësoi se
përmbajtja e artikullit ishte e saktë
dhe e bazuar në prova. Ngjarja në
Annapolis tërheoqi vëmendjen e
gjithë mediave të botës. Organi-
zata “Reporterët pa kufij” tha se
është thellësisht e shqetësuar nga

një ngjarje e tillë.  
Edhe presidenti amerikan, Do-

nald Trump, reagoi menjëherë pas
lajmit për ngjarjen.

“Mendimet dhe lutjet e mia
shkojnë për viktimat dhe familjet
e tyre.Faleminderit ndërhyrjes së
shpejtë dhe të gjithë atyre që janë
në vendin e ngjarjes”, shkroi ai në
“Tuiter”. “Capital Gazette” zotërohet
nga grupi mediatik “Baltimore
Sun”, me pronarë më të mëdhenj
“Tronc Inc.”. Policia është urdhëruar
gjithashtu të kontrollojë dhe sigu-
rojë edhe mjediset redaksionale
të “Baltimore Sun”. “Capital Gazet-
te” është një e përditshme e shtypit
të shkruar në qytetin Annapolis të
Marylandit, ndërsa gazeta e saj si-
motër, “Maryland Gazette” është
një prej më të vjetrave amerikane.

Vrasja e 5 gazetarëve amerikanë, ja kush është autori

BE arrin marrëveshjen për migrimin
Vendet e BE do të
autorizojnë ngritjen në
territorin e tyre të
qendrave të mbylluara
për pritjen e migrantëve.
Ky samit dy ditor ishte
shumë i rëndësishëm për
Bashkimin Europian, pasi
mosmarrëveshjet e
vazhdueshme mbi
migracionin kërcënonin
të thellojnë edhe më
shumë përplasjet në BE
në 
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Teatri Kombëtar do të shembet
me miratimin e përshpejtuar të
projektligjit për teatrin në datë 5
korrik. Maxhoranca ka përdorë pro-
cedurën e rasteve emergjencë, duke
mos e kaluar për diskutim projek-
tligjin për teatrin. Kryeministri Edi
Rama vendosi të mos vendosë
firmën e tij.

74 deputetë të maxhorancës
kanë votuar pro prishjes së Teatrit
Kombëtar! Takimi i artistëve Altin
Basha, Arben Derhemi dhe Alfred
Trebicka me negociatorin Erion Ve-
liaj, ndryshe nga çfarë u tha nga vet
artistët, nuk ndryshon asgjë në ven-
dim e Ramës se: “Teatri Kombëtar
do të prishet”. Kontrovers është
edhe vlerësimi, që sipas një vendimi
të qeverisë i është bërë truallit në
një nga zonat më të lakmuara të
kryeqytetit.

Sipas një vendimi të qeverisë

8,465 metra katrorë tokë publike në
qendër të Tiranës është vlerësuar
për 500 milionë lekë për metër ka-
trorë, ndërkohë që në këtë zonë një
apartament i zakonshëm kushton
mbi 2500 euro për metër katrorë,
ndërsa një dyqan për 5 apo 6 mijë
euro për metër katror. Kryeministri
shmangu dje firmën e tij, duke ia
ngarkuar këtë detyrë zëvendëskrye-
ministrja Senida Mesi. Shqyrtimi në
seancë plenare do të bëhet do të
bëhet ditën e enjte të javës që vjen.
Kjo seancë do të paraprihet nga sh-
qyrtimi në komisionin përgjegjës,
që do të zhvillohet në datat 2-3 kor-
rik.

Megjithatë, kjo procedurë e për-
shpejtuar ka nxitur reagim të fortë
tek komuniteti i artistëve, aktivistë-
ve, intelektualëve e qytetarëve të
thjeshtë, të cilët ditën e djeshme i
kanë bërë thirrje Ramës, Kumba-

ros dhe Veliajt, ta tërheqin projek-
tligjin sa janë në kohë. Protesta në
mbrojtje të TK dje ishte verbalisht
më e ashpër se çdo herë tjetër. Pje-
sëmarrja e qytetarëve ishte e
madhe. Artistët Alert Çeloaliaj, Ro-
bert Budina, Anila Bisha, Neritan
Liçaj etj., u shprehën se nuk do të tu-
ten prej TK dhe se do ta pengojnë
me çdo kusht, shembjen e tij në
formë mafioze, sepse ajo godinë
përfaqëson trashëgiminë kulturore
të këtij vendi. Aktori Robert Budina
tha se situata është e rëndë! Ajo që
ndodhi  në parlament është një
atentat kundër demokracisë. Nëse
ky projektligj kalon edhe shoqëria
nuk reagon, kjo tregon se ne jemi në
kolaps të plotë. Nuk bëhet fjalë
vetëm për TK, por për demokracinë.
Unë u bëj thirrje, që për të mbrojtur
lirinë tonë, ne duhet që t’u tregojmë
patjetër atyre deputetëve, që ishin

në parlament dje, edhe që pjesa më
e madhe e maxhorancës ishte
shumë e qetë. U bëj thirrje të gjithë
njerëzve që t’u bëjnë presion, që të
mos e votojnë atë ligj, ashtu siç ne
për pesë muaj rresht kemi qenë
këtu, edhe kemi bërë protestën
tonë me qetësi. Për herë të fundit, ju
lutem që të ndalni këtë masakër që
po i bëni vendit, u shpreh aktori Ro-
bert Budina. “Sot (dje) është një ditë
shumë e trishtë. Djem edhe vajza
më të reja jemi dëshmimtarë të një
ngjarje, që e kemi parë nëpër filma
edhe dokumentarë. Ka ndodhur sot
(dje) në këtë shtet, që unë kam ven-
dosur të rris fëmijët e mi. Në këtë
shtet, ku unë paguaj taksa edhe pu-
noj me ballin lart, kam parë se si
është përdhosur e drejta, ligji edhe
burrëria, sesi janë zbythur të gjithë
vlerat normale që mund të ketë një
komb edhe një popull.

Unë sot (dje) kam parë, se  ju
jeni dëshmitarë bashkë me mua, se
si tradhtia ndodh natën edhe ditën
shitet si kompromis. Po ju them aty-
re, uroj që të vijë dita që ta bëni gju-
min e qetë. Na kanë akuzuar, se
jemi partiakë. Edhe jemi, sepse kur
vjen dita të votojmë, votojmë atë
parti që duam. Por ju, keni vetëm
një parti. Keni partinë e lekut. Ju
bëni be në emër të lekut, Zoti juaj
është leku. Ju nuk keni asnjë besim
tjetër. Edhe të gjithë ato që thoni
në emër të arritjeve janë vetëm
dokrra. Falënderoj ata qytetarë, që
zgjodhën të ishin të lire”, tha Aktori
Gentian Zeneli

Aktorja Adriana Tolka tha se të
gjithë kemi të drejtën e informimit,
por do të thoja që është e turpshme,
nëse zgjedhim që të mos infor-
mohemi. Kam një thirrje… (Gent Ze-
neli merr mikrofonin dhe i drej-
tohet drejtorit të TKES: Kiço mos
qaj se do të bëjmë teatër tjetër, do të
bëjmë një më të mirë se ky, do ta
bëjmë teatrin në rrugë. Mos qani
ne bëjmë teatër në rrugë, s’na pen-
gojnë dot)…, që një nga të drejtat
kryesore është ajo e informimit
edhe askush mos të heq dorë, se-
pse është e shenjtë. Për një arsye,
se pari për shkak të indiferentizmit,
nënvizoi Aktorja Adriana Tolka. 

(SHEKULLI)

Një nga regjisorët e rinj më të
suksesshëm në Kosovë, Qëndrim
Rijani, i cili pak kohë më parë solli
në Tiranë veprën e mirënjohur të
Alfred Hitchcock-ut “39 Hapat”, sh-
prehet se ndërtimin e një Teatri të
ri Kombëtar nuk e dëshirojnë
vetëm shqiptarët e Shqipërisë, por
e gjithë shqiptaria, sepse siç thotë
ai: “Një projekt në Teatrin Kombë-
tar e quajmë si arritjen më të
madhe tonën ndër Shqiptari”.

Rijani shprehet se një Teatër i ri
Kombëtar është kërkuar më
shumë se 38 vjet më parë edhe nga
“të mëdhenjtë e të mëdhenjve, ar-

tistët e historisë dhe arritjeve, të
cilëve ne sot iu referohemi”.

Prononcimi i plotë i tij:
“Po e filloj duke ju referuar një

shkrimi nga i nderuari Bedri Islami:
“Pak vite, para se Enver Hoxha të
ndahej nga jeta, në një mbledhje
të Sekretariatit të Komitetit Qen-
dror, kur po diskutohej edhe për
artin, veçmas për Teatrin, ishin të
ftuar edhe artistët e mëdhenj, mes
tyre edhe Kadri Roshi e Sandër
Prosi. Në atë mbledhje të Sekreta-
riatit, aktorët, mes të tjerash, i
kërkuan dy gjëra: kur të jenë me
xhirime filmash, të kenë një dietë
më të madhe, sepse pasioni, çasti,
rrëmbimi, duan trajtim ndryshe –
kërkesë që nuk iu plotësua –
gjithashtu, kërkuan ndërtimin e
një teatri të ri.

Enver Hoxha u ktheu
përgjigjen e përhershme, se tani
për tani shteti nuk ka paratë e ne-
vojshme për një teatër të ri, se jemi
përballë bllokadës etj, fjalë të kësaj
natyre. Sidoqoftë, u premtoi se kur
të zgjidheshin halle të tjera, do i
vinte rradha edhe teatrit të ri po-
pullor, si quhej asaj kohe”.

Pra, Teatrin e Ri e kërkuan ata,
të mëdhenjtë e të mëdhenjve, arti-
stët e historisë dhe arritjeve, të cilë-
ve ne sot iu referohemi. U kërkua ai

Teatër i Ri, 38 vitë me parë, të cilin
ende ne sot nuk e kemi. Besoj
shumë që Shqipëria dhe të gjithë
ne shqiptarët që vazhdimisht sytë
i kemi tek ai Teatër Kombëtar dhe
vazhdojmë ta konsiderojmë një
projekt në Teatrin Kombëtar si ar-
ritjen më të madhe tonën ndër Sh-
qiptari, ka dhe kemi nevojë për një
Teatër të Ri. Teatri Kombëtar ka
nevojë që të vazhdojë të ketë në
pronësi çdo pëllëmbë të tokës të
cilën posedon sot. Dhe Teatri i Ri
Kombëtar do të ketë nevojë për ak-
tor, regjisor, skenograf, kostumo-
graf, kompozitor, etj… të cilët do të
arrijnë të shfrytëzojnë dhe me-
naxhojnë të gjitha mundësitë, që
do ofrojë një teatër dinjitoz dhe
vazhdimisht do të ofrojnë produk-
te artistike dinjitoze, pa u fshehur
pas formulës së famshme: “Mun-
gesa e kushteve bëri që mos ar-
rijmë të gjitha qëllimet”.

Prishtinë, 29 qershor - Një ngjarje
kulturore, e veshur me ndikim po-
litik, e mbajtur dy dekada më parë
në Beograd, ishte depërtim i arti-
stëve kosovarë. Për më tepër u pa
si art i rezistencës. Ishte qershori i
vitit 1997 dhe dhuna e regjimit
serb ndaj shqiptarëve në Kosovë
sa vinte e rritej.

Ekspozita “Përtej” do të kri-
tikohej aq sa edhe do të mirëpritej.
Mediat në Beograd do ta quanin
“provokim”, ndërsa iniciatori,
Shkëlzen Maliqi, bashkë me arti-
stët Sokol Beqiri, Mehmet Behluli,
Maksut Vezgishi dhe Ilir Bajri do të
stigmatizoheshin nga një pjesë e
shoqërisë kosovare. “Përtej” u or-
ganizua në Qendrën për Dekon-
taminim Kulturor në Beograd.
Edhe atje gjeti përkrahës. Një gjë
e tillë u pa mirë në videomateria-
lin e prezantuar pak para nisjes së
debatit në temën “Përtej: Dy deka-
da të bashkëpunimit alternativ”,
që u mbajt të enjten në qendrën
“Multimedia”, ku u prezantua mo-
nografia “Rasti i Studimit Përtej”
që pikënisje ka këtë ekspozitë, për
t’u shtrirë më pas në 20 vjetët e
ardhshëm të bashkëpunimeve
kulturore midis Kosovës e Serbi-
së. Në video prezantohen njerëz
të ndryshëm nga Beogradi, të cilët
flasin për përshtypjet e tyre rreth

veprave të artistëve kosovarë, për
thyerjen e paragjykimeve që ki-
shin pasur ndaj shqiptarëve dhe
artit të tyre. E kishin cilësuar si “be-
fasi”, “tejkalim i pritshmërive”,
“këndvështrimi ri”, “punë e shkël-
qyeshme” e të tjera.

Për këtë ka treguar edhe Mali-
qi. Ai ka thënë se me gjithë kri-
tikat, kjo ekspozitë ka shërbyer si
nismë drejt një bashkëpunimi
dhe prezantimi të artit ba-
shkëkohor kosovar para publikut
serb, gjë që më pas u hapi shumë
dyer artistëve vendorë. Dramatur-
gia Borka Paviçeviq, e cila njëherë-
sh është aktiviste kulturore dhe
drejtoreshë e Qendrës për Dekon-
taminim Kulturor, që tash 20 vjet
i mban dyert hapur për artin dhe
artistët kosovarë, ka thënë se rea-
lizimi i ekspozitës nuk ka qenë i
lehtë. 

Në këta 20 vjetët fundit, është
e qartë se individë ose institucione
të pavarura të artit kanë ndihmuar
në krijimin e një themeli kulturor,
por që sipas dramaturgut Jeton
Neziraj atmosfera rreth këtyre ba-
shkëpunimeve ka ndryshuar. Pu-
blikimi “Rasti i Studimit Përtej”
është pjesë e projektit “Për-
tej/Beyond/Preko 20 Vite”, një ba-
shkëpunim në mes “Kosovo 2.0”
dhe CZKD-së. (Koha DITORE )

ARTISTËT DHE QYTETARËT PROTESTOJNË KUNDËR SHEMBJES SË TEATRIT

“ Nëse e miratoni projektligjin do të ngujohemi!”
Projektligji për shembjen e
teatrit u fut të enjten  në
kalendar pa kaluar në
komision. Dyshime të forta
mbi vlerësimin e truallit,
Rama vendosë t’ia delegojë
firmën zëvendësministres
Mesi. Artistëve u bashkohen
në protestë edhe qytetarët

“Përtej” me artin e rezistencës
midis raporteve Kosovë-Serbi

Qëndrim Rijani: Shqiptarët kanë 
nevojë për një Teatër të ri Kombëtar
Shqipëria dhe të gjithë ne

shqiptarët që vazhdimisht
sytë i kemi tek ai Teatër
Kombëtar dhe   vazhdojmë
ta konsiderojmë një
projekt në Teatrin
Kombëtar si arritjen më të
madhe tonën ndër
Shqiptari, ka dhe kemi
nevojë për një Teatër të Ri.
Teatri Kombëtar ka nevojë
që të vazhdojë të ketë në
pronësi çdo pëllëmbë të
tokës të cilën posedon sot

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Shkup, 29 qershor - Sipas të dhënave
të Qendrës ndërkombëtare për stu-
dime të futbollit (CIES), skuadra e
Dinamo së Zagrebit është kampio-
ni më i ri kombëtar në kontinentin
e vjetër për moshë mesatare.
Kroatët në sezonin 2017/18 kishin
ekipin më të ri në moshë me një
mesatare prej 24.37 vjet. Në këto
studime të CIES janë përfshirë 26
kampionatet kombëtare të futbol-
lit në kontinentin e vjetër. Kampio-
nati i Maqedonisë, nuk bën pjesë
në mesin e këtyre kampionateve

cilësore në kontinentin e vjetër,
mirëpo duke shikuar moshën e fut-
bollistëve kuqezi që këtë sezon
luajtën në fanellën e skuadrës teto-
vare del se Shkëndija ka pasur eki-
pin e gjashtë me të ri në moshë në
këtë sezon. Shkëndija si Dinamo e
Zagrebit deri tek titulli i dyfishtë
në futbollin vendor erdhi me një
mesatare prej 25.7 vjet. Skënder-

beu edhe pse doli kampion në se-
zonin e ardhshëm nuk do luaj eli-
minatore për Ligën e kampioneve.
Po ashtu jashtë kësaj konkurrencë
është edhe Kategoria Superiore.
Kampioni shqiptar Skënderbeu,
për tre muaj e kishte ekipin më të ri
në moshë se Shkëndija. Kampioni
kombëtar më i vjetër në moshë për
sezonin 2017/18 është skuadra e Ju-

ventusit. Këta në këtë sezon luajtën
me një ekip që kishte mesataren
prej 29.6 vjet, para tyre nga skua-
drat e njohura ishte ajo turke e Gal-
latasarajit me një mesatare prej
29.1 vjet. CIES është grup i pavarur
që merret me hulumtime, që është
formuar në vitin 1995 si projekt i
përbashkët i FIFA-së dhe universite-
tit zviceran Neushatel.

Çellsi nuk i
ndahet Hysajt
Elseid Hysaj dhe Mauricio Sarri
kanë punuar prej gjashtë vitesh
bashkë dhe transferimi i trajnerit
te Çellsi shton më shumë zërat se
do t’i bashkohet edhe mbrojtësi i
Kombëtares shqiptare. Si për ta
përforcuar këtë ide, “Express.uk”
ka bërë me dije se “Blutë e Lon-
drës” kanë nisur të lëvizin për ta
realizuar këtë transferim. Media
britanike ka bërë me dije se Çellsi
ka bërë një ofertë rreth 40 milionë
euro për shqiptarin, por Napoli e
ka refuzuar. Për Hysajn ka një
klauzolë largimi prej 50 milionë
eurosh. Mbetet për t’u parë nëse
Ançeloti do t’i besojë shqiptarit
apo do të pranojë largimin e tij
gjatë ditëve në vijim të merkatos.

Bomberi shqiptar, Besart Berisha
ka vendosur të largohet nga Mel-
burn Viktori dhe nga futbolli au-
stralian.  Ish-sulmuesi i përfaqë-
sueses shqiptare dhe asaj
kosovare pas një karriere 7-vjeça-
re në kontinentin e kangurëve ,
dëshiron të luajë në Japoni me
Sanfrece Hiroshima. Futbollisti
32-vjeçar fitoi gjithçka në Australi,
ku fitoi katër tituj kampione me
Brisbane Roar dhe Melburn Vikto-
ri ka marrë vendimin për të
hedhur një hap tjetër në karrierë.
Sanfrece Hiroshima, skuadra e tij
e re, kryeson kampionatin dhe
pritet që Berisha të jetë protago-
nist edhe më këtë skuadër. Kuj-
tojmë që Berisha ka shënuar 116
gola në kampionatin e Australisë
dhe ka fituar 2 herë "Këpucën e
Artë". Ndërkohë ai ka folur edhe
për këtë lëvizje të tij, teksa ka
thënë se ka marrë vendimin e
duhur.  “Kam emocione të përzie-
ra tani, pasi kam kaluar një ekspe-
riencë shumë të mirë te Viktoria
dhe në Australi. E kam pak të vë-
shtirë tani, por është vendimi i
duhur për t’u larguar. Dua të
falënderoj tifozët që më kanë
përkrahur në momente të mira,
por dhe në kohë të vështira”, dek-
laroi Berisha. 

Berisha lë
Australinë 
për Japoninë 

Shkup, 29 qershor - Federata Futbollistike e Ma-
qedonisë dje i ka caktuar terminët për filli-
min e sezonit 2018/19 në Ligën e parë futbol-
listike. Liga e parë siç ishte planifikuar do të
ketë dhjetë skuadra, ndërsa xhiroja e parë do
të luhet më 5 gusht. Ndryshe, ekziston mundë-
sia që të ketë edhe ndeshje të anuluara, në
rast se ndonjë prej skuadrave arrin të luajë

më shumë në garat evropiane. Cekim, pjesë e
elitës së futbollit vendor janë Akademia Pan-
devi, Bellasica, Vardari, Makedonia Gj.P., Pobe-
da, Rabotniçki, Renova, Sileksi, Shkëndija dhe
Shkupi. Ndërkohë, kampion aktual është
skuadra e Shkëndijës, e cila sezonin e fundit
arriti të fitojë titullin e dyfishtë duke domi-
nuar kështu në futbollin vendor. (B.K.)

Liga e parë fillon më 5 gusht

Edhe pse çmimi në merkato vlerë-
sohej 30 milionë euro, kjo shifër nuk
mjafton për të blerë Tomas Strako-
shën. Nëse do të jetë e detyruar të heqë
dorë nga një prej yjeve më të vlefshëm
të skuadrës, Lacio synon të përfitojë
maksimumin, e ndoshta edhe më
tepër. Kjo u konfirmua nga oferta e Li-
verpuli-it në vlerën e 30 milionë euro-
ve, që klubi i kryeqytetit italian e refu-
zoi. Presidenti Lotito ka përcaktuar një
tjetër çmim dhe as që e mendon ta
shesë portierin për një vlerë që përllo-
garitet nga 40 deri në 50 milionë euro.
Kjo është kërkesa financiare e Lacios,
me klubin e Serisë A që po mundohet
maksimalisht ta mbajë gardianin ku-
qezi edhe për sezonin tjetër, por nëse
vërtetë do ti duhej të hiqte dorë këtë do
ta bënte vetëm për një çmim të parezi-
stueshëm. Trajneri i Liverpuliit, Jurgen
Klopp e ka monitoruar prej kohësh
ecurinë e Strakoshës, duke e cilësuar
si kandidatin më të mirë për numrin 1
të "Redsave" dhe po kërkon një zë-

vendësues për Loris Karius, pas gabi-
meve të tij në finalen e Çampionsit
gjatë edicionit të kaluar. Çmimi i
Strakoshës vlerësohej i arsyeshëm për
kualitetin dhe garancinë që ofron por-
tieri shqiptar, por edhe për moshën e re
e cila bën që ai të ketë potencial të
madh për tu përmirësuar edhe më
tepër. Me Lacion që ka rritur pretendi-
met financiare për 23-vjeçarin, tashmë
mbetet për tu parë nëse te Liverpuli
janë të gatshme ti përgjigjen pretendi-
meve të italianëve për një shifër që va-
rion nga 40 deri në 50 milionë euro.

Atletja Luiza Gega ka fituar
medaljen e artë në Lojërat Me-
sdhetare “Tarragona 2018” në
garën e 3000m/p, medalja e
parë për Shqipërinë në këtë
eveniment. Një paraqitje e
shkëlqyer e atletes kuqezi, që e
dominoi garën, duke dhënë
kohën 9’27”37, e shkëputur
ndjeshëm karshi rivaleve të saj
(tuniziania Ghribi, e dyta,
mbërriti në finish pas 7 sekon-

dash). Në këtë garë morën pje-
së 11 atlete dhe mes tyre edhe
Luiza Gega, që ishte gjithnjë
mes më të mirave në pistë,
duke e merituar fitoren. Gega e
mbajti fjalën, pasi kishte
premtuar medaljen e artë dhe
ia arriti qëllimit, duke bërë një
garë të mirë. Të shumtë tifozët
kuqezinj në stadium, që mbë-
shtetën Luiza Gegën, e cila nuk
i zhgënjeu, duke fituar garën.

SIPAS QENDRËS NDËRKOMBËTARE PËR STUDIME TË FUTBOLLIT 

Shkëndija, skuadra e
gjashtë më e re në Evropë

Në këto studime të CIES
janë përfshirë 26
kampionatet kombëtare
të futbollit në
kontinentin e vjetër.
Kampionati i
Maqedonisë, nuk bën
pjesë në mesin e këtyre
kampionateve cilësore në
kontinentin e vjetër,
mirëpo duke shikuar
moshën e futbollistëve
kuqezi që këtë sezon
luajtën në fanellën e
skuadrës tetovare del se
Shkëndija ka pasur ekipin
e gjashtë me të ri në
moshë në këtë sezon

LOJËRAT MESDHETARE NË TARAGONA LACIO RRIT ÇMIMIN E STRAKOSHËS

Refuzoi 30 milionë euro nga LiverpuliGega fiton medaljen e arit 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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20 MARKETING
Koha, e shtunë, 30 qershor 2018 

Në bazë të Ligjit për shitje dhe dhënie me qira të ndërtesave afariste dhe hapësirave afariste në R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare nr. 13/13, 69/13, 27/2014, 42/2014, 178/2014, 180/2014, 51/2015, 61/2015, 129/2015, 06/2016, 106/2016 dhe 21/2018), Komisioni për realizim të procedurave për dhënie me qira 
përmes ankandit publik të hapësirës afariste (mjete të patundshme) në pronësi të IPSH Spitali psikiatrik – Negorci, Gjevgjeli publikon  

 
SHPALLJE nr. 01/2018 

Për dhënie me qira përmes ankandit publik të hapësirës afariste (mjete të patundshme)  
1. LËNDË E QIRASË  
1. Lëndë e qirasë (për herë të parë) përmes ankandit publik elektronik është hapësira afariste e regjistruar në pronësi të IPSH Spitali psikiatrik – Negorci, Gjevgjeli i regjistruar në LP nr. 1279 PK nr. 493, KK Negorci të dhënë nga Agjencia për kadastër dhe patundshmëri – Departamenti për kadastër të 
patundshmërive – Gjevgjeli. 
Hapësira jepet me qira për periudhë prej 4 vjet. 
2. TË DHËNAT E DETAJUARA PËR PRONËN E PATUNDSHME – LËNDË E QIRASË  

Nr. 
rend  
 
 

Numri i parcelës katastrale, 
Komuna katastrale, Lista 

pronësore  

Qyteti, Komuna, 
adresa  

Përshkrimi i 
hapësirës 

afariste  

Sipërfaqja  
m2 

Çmimi fillestar i qirasë mujore 
(shuma e vlerësuar e tregut) pa 

TVSH  

Shuma e përgjithshme e 
vlerësuar e hapësirës afariste 

në denarë  

Garancia bankare për seriozitetin e 
ofertës në denarë, 2% e shumës së 

përgjithshme të vlerësuar  

Afati për parashtrimin e 
fletëparaqitjes për 

pjesëmarrje në ankandin 
publik  

Koha e fillimit të 
ankandit publik  

 
1. 

PK 493 
KK Negorci  

LP 1279 

F. Negorci Gjevgjeli  Në përdhese  
 
 

46 3.554,00 710.750,00 14.215,00 12.07.2018 16.07.2018 
        10:00  

 
Qëllimi i hapësirës: për hapje të kantinës (shitores) për nevojat e 
pacientëve, personelit dhe vizitorëve të tjerë në hapësirën e spitalit. Në 
kuadër të kryerjes së veprimtarisë sipas qëllimit të hapësirës lejohet 
çfarëdo lloji i prodhimeve për ushqim, pije, higjienë dhe artikuj tjerë për 
nevoja personale, ndërsa rreptësishtë ndalohet shitja e alkoolit dhe 
prodhimeve tjera të ndaluara me ligj.  
Qiraja në marrëveshje për qira shprehet në neto shumë – pa TVSH. Tatimi 
i vlerës së shtuar shprehet si shumë e posaçme në faturë. Në qira nuk 
është llogaritur energjia e shpenzuar elektrike, gjegjësisht e njëjta do të 
llogaritet nga ana e IPSH SP Negorci përmes internet matësit të energjisë 
elektrike dhe e  njëjta do të faturohet në mënyrë të veçantë.  
Qiramarrësi obligohet që qiranë ta paguajë në afat prej 5 (pesë) ditëve nga 
dita e marrjes së faturës.  
Për pagesë të qirasë pas afatit llogaritet interesi i dënuar me ligj. 
Mos pagesa e 2 (dy) muajve të njëpasnjëshme të qirave, gjatë 
kohëzgjatjes së qirasë, paraqet bazë për aktivizim të mjeteve për siguri 
dhe bazë për ndërprerje të marrëveshjes nga ana e IPSH Spitali psikiatrik 
– Negorci, Gjevgjeli. 
 
TË DREJTË PËR PJESËMARRJE  
Të drejtë për pjesëmarrje në ankandin publik kanë: 
1. Subjektet fizike: shtetas të Republikës së Maqedonisë, shtetas të 
shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe të OECD, si dhe shtetas të 
shteteve që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe të OECD ndërsa 
kushte të reciprocitetit mund të kenë të drejtën e pronësisë së hapësirës 
afariste në territorin e Republikës së Maqedonisë. 
2. Subjektet juridike: subjektet juridike të vendit, subjekti juridik në 
pronësi të përzier, subjekt juridik i themeluar nga subjekti i huaj fizik dhe 
subjekti juridik, të regjistruar në Regjistrin qendror të Republikës së 
Maqedonisë, subjekte të huaja juridike rezidentë të shteteve anëtare të 
Bashkimit Evropian dhe OECD, si dhe subjekte të huaja juridike rezidentë 
të shteteve që nuk janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe OECD, ndërsa 
të cilat nën kushte të reciprocitetit mund të kenë të drejtën e pronësisë së 
hapësirës afariste në territorin e Republikës së Maqedonisë.  
 
KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË ANKANDIN PUBLIK ELEKTRONIK  
Subjektet e interesuara fizike dhe juridike për secilën hapësirë afariste veç 
e veç, paraqiten në sistemin për shitje dhe dhënie me qira të hapësirës 
afariste në pronësi të Republikës së Maqedonisë, gjegjësisht në internet 
portalin www.deloven-prostor.mk.  
Dokumentet në formë me shkrim parashtrohen në arkivin e IPSH Spitali 
psikiatrik – Negorci, Gjevgjeli, në zarf të mbyllur me shenjë “Mos hap deri 
në përfundim të shpalljes”.  
Fletëparaqitja në internet portalin www.deloven-prostor.mk. dhe në formë 
me shkrim në mënyrë identike duhet të kompletohet me dëshmitë në vijim: 
1. Garanci bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në ankandin 
publik në shumë prej 2% të shumës së vlerësuar me afat valid prej 60 ditë 
nga dita e ankandit publik kryesisht në origjinal.  
2. Për subjektet fizike certifikatë të shtetësisë, në origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter, jo më të vjetër se 6 muaj. 

3. Për subjektet juridike gjendja aktuale nga Regjistri qendror i Republikës 
së Maqedonisë (për ofertuesin e huaj dëshmi përkatëse për regjistrim të 
subjektit juridik të dhënë nga regjistri përkatës), në origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter, jo më të vjetër se 6 muaj. 
4. Pjesëmarrësit e interesuar regjistrohen në portalin www.deloven-
prostor.mk me vënien e e-mail adresës së parashtruesit të fletëparaqitjes 
përmes së cilës bëhet procedura e regjistrimit për pjesëmarrje në 
ankandin publik elektronik, pas çka duhet të aktivizojë llogarinë e 
përdoruesit (Shih udhëzimin për përdoruesit në www.deloven-prostor.mk). 
5. Deklaratë në të cilën do të theksohet lënda e ankandit publik për të 
cilën parashtrohet oferta dhe se në rast se oferta e tij zgjidhet si më e 
volitshmja obligohet të paguajë mjetet në afat prej 15 ditëve nga dita e 
pranimit të lajmërimit me shkrim për zgjedhje, në të kundërtën nuk do të 
iniciohet procedura e lidhjes së marrëveshjes, ndërsa garancia bankare 
për seriozitet të ofertës do të aktivizohet dhe ofertuesit do t’i shqiptohet 
ndalesë për pjesëmarrje në procedura për ankand publik për tjetërsim ose 
dhënie me qira të hapësirave afariste në periudhë prej një viti nga dita e 
shqiptimit të ndalesës.  
6. Gjatë futjes së dokumenteve, ofertuesit e interesuar në fushën 
“Deklarata” duhet që në një dokument t’i fusin të gjitha dokumentet e 
nevojshme nga shpallja përveç Garancisë bankare, ndërsa në fushën 
“Garancia bankare” të futet në formë të skanuar garancia bankare.  
Fletëparaqitjet të cilat nuk janë të kompletuara me këto dëshmi nuk 
do të marrin pjesë në ankandin publik elektronik për çka 
parashtruesit e fletëparaqitjeve të pakompletuara do të informohen 
në mënyrë elektronike. 
 
AFATET  
Fletëparaqitjet për pjesëmarrje në ankandin publik mund të parashtrohen 
më së voni në afat prej 12 ditëve nga dita e publikimit, gjegjësisht duke 
filluar nga 01.07.2018 deri më 12.07.2018 deri në ora 16:00, përmes 
formës elektronike në internet faqen: www.deloven-prostor.mk 
Ankandi publik do të mbahet në formë elektronike në internet faqen në 
vijim www.deloven-prostor.mk  
Ankandi publik do të fillojë në terminin e theksuar në pasqyrën tabelore, 
për secilën hapësirë afariste veç e veç. 
 
PROCEDURA  
1. Pas pranimit të fletëparaqitjes, komisioni vërteton kompletimin e 
dokumentacionit në pajtim me kushtet në shpallje, pas çka i informon 
parashtruesit e fletëparaqitjeve përmes formës elektronike. 
2. Parashtruesve të fletëparaqitjeve që janë komplete, komisioni përmes 
formës elektronike miraton pjesëmarrjen në ankandin publik për çka 
informohen përmes formës elektronike përmes e-mail, ndërsa 
parashtruesve të fletëparaqitjeve që nuk kanë dorëzuar dokumentacion të 
kompletuar, komisioni nuk miraton pjesëmarrjen në ankandin publik për 
çka i informon përmes formës elektronike për arsyet e refuzimit.  
3. Ankandi publik do të mbahet nëse pjesëmarrësit i përmbushin kushtet e 
dhëna në shpallje. 

4. Ankandi publik do të mbahet edhe në qoftë se në shpallje është 
paraqitur vetëm një pjesëmarrës i cili përmbushë kushtet e dhëna në 
shpallje.  
5. Ankandi publik fillon me publikimin e çmimit fillestar të hapësirës 
afariste dhe realizohet përmes licitacionit nga ana e pjesëmarrësve. Në 
pesë minutat e para të ankandit publik pjesëmarrësit mund të pranojnë, 
gjegjësisht rrisin çmimin e hapësirës afariste.  
Ankandi publik mund të llogaritet si i përfunduar në momentin e kalimit të 
kohës, gjatë së cilës në kalimin e dy minutave të fundit të kohës së caktuar 
për zgjatje të ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve jepet ofertë, afati 
përfundimtar për përfundimin e ankandit publik vazhdohet edhe për dy 
minuta, ndërsa do të përfundojë kur në periudhën prej dy minutave të 
ardhshme nuk do të jepet ofertë e re.  
6. Ankandi publik vazhdon pakufi derisa në intervalin kohor prej dy 
minutave ka ofertë të re. Nëse në pesë minutat e para të ankandit publik 
nuk pranohet oferta, gjegjësisht nuk është dhënë ofertë më e lartë, çmimi i 
përgjithshëm fillestar i hapësirës afariste ulet për 2% pas çka 
pjesëmarrësit në ankandin publik sërish do të kenë mundësi të pranojnë 
gjegjësisht të rrisin çmimin e hapësirës afariste.  
7. Nëse në kalimin e dy minutave të fundit në pesë minutave të dyta të 
ankandit publik nga ana e pjesëmarrësve është pranuar oferta, gjegjësisht 
jepet ofertë më e lartë, afati përfundimtar për përfundimin e ankandit 
publik, vazhdon edhe për dy minuta, ndërsa do të përfundojë kur në 
periudhën prej dy minutave të ardhshme nuk do të jepet ofertë e re. 
8. Nëse në kohëzgjatje prej pesë minutave serish nuk ka ofertë, vlera e 
hapësirës afariste sërish ulet për 2% nga çmimi  përgjithshëm fillestar i 
hapësirës afariste. Ulja e çmimit të përgjithshëm fillestar të hapësirës 
afariste gjatë ankandit mund të bëhet më së shumti deri në 30% të vlerës 
së caktuar të tregut të hapësirës afariste, gjegjësisht të shumës së 
përgjithshme të vlerësuar për qira mujore të hapësirës afariste nëse bëhet 
fjalë për shpallje për herë të parë, pavarësisht se sa ofertues janë 
paraqitur në ankandin publik. Ulja e çmimit të përgjithshëm fillestar të 
hapësirës afariste nëse bëhet fjalë për shpallje për herë të dytë, mund të 
jetë më së shumti deri në 30% nëse në ankandin publik është paraqitur 
vetën një pjesëmarrës i interesuar, ndërsa nëse janë paraqitur dy ose më 
shumë pjesëmarrës, ulja mund të arrijë më së shumti 50% të vlerës së 
caktuar të tregut të hapësirës afariste, gjegjësisht shumës së përgjithshme 
të vlerësuar për qira mujore të hapësirës afariste.  
9. Komisioni pas përfundimit të ankandit publik përpilon procesverbal për 
ankandin e realizuar publik i cili parashtrohet deri te të gjithë pjesëmarrësit 
në ankandin publik. 
10. Pjesëmarrësit në ankandin publik kanë të drejtë për ankesë vetëm në 
lidhje me procedurën e ankandit publik, në afat prej tri ditëve nga mbajtja e 
ankandit publik deri te Komisioni, i cili vendosë në lidhje me ankesën me 
Vendim në afat prej 5 ditëve nga dita e pranimit të ankesës.  
11. Për ofertues më të volitshëm konsiderohet pjesëmarrësi në ankandin 
publik i cili ka ofruar çmimin e fundit më të lartë të përgjithshëm, që 
paraqet çmimin më të lartë për qira të hapësirës afariste.  
12. Ofertuesi më i volitshëm obligohet që në afat prej 15 ditëve nga dita e 
përfundimit të procedurës për ankand publik të paguajë mjetet që ka ofruar 

si çmim të fundit për qira të hapësirës afariste ndërsa nëse nuk i paguan 
brenda këtij afati nuk do të iniciohet procedurë për lidhje të marrëveshjes, 
garancia bankare do të aktivizohet dhe ofertuesit do t’i shqiptohet ndalesë 
për pjesëmarrje në procedurat për ankand publik për tjetërsim ose dhënie 
me qira të hapësirave afariste në periudhë prej një viti nga dita e shqiptimit 
të ndalesës.  
13. IPSH Spitali psikiatrik – Negorci, Gjevjgjeli në afat prej 5 (pesë) ditëve 
pas pagesës së realizuar të një qiraje mujore në shumë prej çmimit të 
arritur në procedurën për ankand publik do të lidhë marrëveshje për qira të 
hapësirës afariste me ofertuesin më të volitshëm. 
14. Tatimi i vlerës së shtuar bie në barrë të ofertuesit më të volitshëm. 
15. Marrëveshja për qira të hapësirës afariste solemnizohet në Noter në 
barrë të ofertuesit më të volitshëm. 
16. Garancia bankare për seriozitet të ofertës për pjesëmarrje në 
ankandin publik i kthehet parashtruesit të fletëparaqitjes në afat prej 15 
ditëve nga dita e mbajtjes së ankandit publik, ndërsa garancia bankare 
ofertuesit më të volitshëm i kthehet në afat prej 15 ditëve nga dita e 
nënshkrimit të Marrëveshjes për qira. 
17. Subjekti fizik, subjekti juridik dhe themeluesi i subjektit juridik që në 
çfarëdo baze ka obligime të papaguara ndaj IPSH Spitali psikiatrik – 
Negorci, Gjevgjeli nuk mund të merr cilësinë e qiramarrësit në IPSH Spitali 
psikiatrik – Negorci, Gjevgjeli. 
18. Qiramarrësi pas lidhjes së Marrëveshjes për qira në afat prej 7 
(shtatë) ditëve duhet të sigurojë Garanci për sigurim të obligimeve që do të 
dalin në bazë të Marrëveshjes së lidhur: 
 Shuma prej 3 muaj të qirasë (gjegjësisht të njëjtat t’i paguajë në xhiro 

llogarinë e qiradhënësit) ose  
 Garanci bankare në shumë prej 3 (tri) qirave mujore. 

19. Të gjitha lejet për realizim të veprimtarisë i siguron qiramarrësi.  
Kjo shpallje do të publikohet në dy gazeta ditore që publikohen në gjuhën 
maqedonase, ndërsa dalin në shtyp së paku tre muaj para ditës së 
publikimit të shpalljes: NOVA MAKEDONIJA DHE VEÇER dhe një gazetë 
ditore që publikohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që 
flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase në komunat, 
komunat e qytetit të Shkupit dhe Qytetin e Shkupit në cilën hapësirë 
gjendet hapësira afariste lëndë e shpalljes, ndërsa del së paku tre muaj 
para ditës së publikimit të shpalljes – KOHA.  
Të interesuarit hapësirën afariste mund ta shohin çdo ditë pune prej ora 
09:00 deri në ora 13:00. 
Informacione më të detajuara mund të merren në selinë e IPSH Spitali 
psikiatrik – Negorci, Gjevgjeli, dhe përmes personit për kontakt:  
 
Sashko Stojilovski: 
e-mail:   pbnegorci@yahoo.com 
telefonat: 078-444-130 
      034-231-984 
                         
 Komisioni për dhënie me qira të hapësirës afariste  

Kryetar  
Sashko Stojilovski

                                                                                                                              
  Republika e Maqedonisë                                        KOMUNA E KUMANOVËS 
 
 

Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1, paragrafi 2, paragrafi 3 dhe paragrafi 3, nenit 23, paragrafi dhe paragrafi 2 nga Ligji për marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18), nenit 2 nga Rregullorja për elementet e detyrueshme të shpalljes publike për plotësim të vendit të punës në sektorin 
publik përmes punësimit dhe fletparaqitjes për punësim, si dhe formës, përmbajtjes dhe evidentimit të personave që kanë parashtruar të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin 
publlik (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 34/15) dhe nenit 19, nenit 24, nenit 26, nenit 28, nenit 29 dhe kreut V. Pasqyra tabelore e vendeve të punës në Komunën e Kumanovës nga 
Rregullorja për sistematizim të vendeve të punës në administratën komunale të Komunës së Kumanovës nr. 01-3250/1 nga 04.05.2018, Kryetari i Komunës së Kumanovës publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE nr. 01/2018 
 për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pa caktuar për   

Koordinator të postës – korrier – 1 (një) realizues, Korrier (shpërndarës) – 5 (pesë) realizues,  
Shofer III – 1 (një) realizues dhe punëtor në hyrje (paraqitje)– 1 (një) realizues 

 
 Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme në vijim: 

r Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
r Aktivisht ta përdorë gjuhën maqedonase; 
r Të jetë i moshë rritur; 
r Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
r Me aktgjykim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar ndalesë për 

kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.   
 

 Përskaj kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet t’i plotësojnë edhe kushtet e posaçme 
në vijim: 
1. Për vendin e punës me emërtimin Koordinator i postës – korrier dhe shifër të 
vendit të punës UPR 04 05 02 004, në Njësinë për punë të përgjithshme, Sektori për 
punë juridike, pronësoro – juridike dhe të përgjithshme - 1(një) realizues 
 
Kushtet e posaçme të parapara me ligj të posaçëm ose kontratën kolektive për personat 
ndihmës – teknik në sferën persona të tjerë ndihmës – teknik, të kategorisë A, niveli A2 – 
Koordinator i postës – korrier, janë 

r niveli i kualifikimeve profesionale IV sipas kornizës së kualifikimeve në 
Maqedoni  

r më së paku arsim të mesëm  
r përvojë pune, edhe atë: me ose pa përvojë pune 
r arsim i mesëm – drejtimi i gjimnazit, ose arsim i mesëm profesional (drejtim 

teknik ose ekonomik) 
Marrëdhënia e punës do të themelohet për kohë të pa caktuar; 
Orari i punës prej orës 08:00 deri në ora 16:00, nga e hëna deri të premten, gjithsej 40 orë 
në javë, me pauzë ditore prej 30 minutash. 
Vlera monetare neto e rrogës: 12.008,  denarë 
*Vërejtje: Në përputhje me planin vjetor për punësim në Komunën e Kumanovës për vitin 
2018, punësimi i lartë përmendur është i paraparë për (Maqedonas/e) 
2. Për vendin e punës me emërtimin Korrier (shpërndarës) dhe shifër të vendit të 
punës UPR 04 05 03 001 në Njësinë për punë të përgjithshme, Sektori për punë 
juridike, pronësoro – juridike dhe të përgjithshme – 5 (pesë) realizues 
Kushtet e posaçme të parapara me ligj të posaçëm ose kontratën kolektive për personat 
ndihmës – teknik në sferën persona të tjerë ndihmës – teknik, niveli i III – të, të kategorisë 

, niveli 3 – Korrier (shpërndarës) 
r arsimi fillor. 
r përvojë pune, edhe atë: me ose pa përvojë pune. 

Marrëdhënia e punës do të themelohet për kohë të pa caktuar; 
Orari i punës prej orës 08:00 deri në ora 16:00, nga e hëna deri të premten, gjithsej 40 orë 
në javë, me pauzë ditore prej 30 minutash. 
Vlera monetare neto e rrogës: 12.008,  denarë 
*Vërejtje: Në përputhje me planin vjetor për punësim në Komunën e Kumanovës për vitin 
2018, punësimi i lartë përmendur është i paraparë për:  
 
3- (tre) realizues-(Maqedonas/e) 
1-(një) realizues-(Shqiptar/e) 
1-(një) realizues-(Rom/e) 
 
3. Për vendin e punës me emërtimin Shofer III dhe shifër të vendit të punës UPR 04 
03 03 001 në Njësinë për punë të përgjithshme, Sektori për punë juridike, 
pronësoro - juridike dhe të përgjithshme -  1 (një) realizues 
Kushtet e posaçme të parapara me ligj të posaçëm ose kontratën kolektive për personat 
ndihmës – teknik në sferën transport të personave dhe pajisjeve, kategoria , niveli 3- 
Shofer III janë:  
r niveli i kualifikimeve profesionale IV sipas kornizës së kualifikimeve në Maqedoni 

dhe më së paku arsim të mesëm, 180/240 kredi sipas ECVET // MKSOO 

r arsim i mesëm – drejtimi i gjimnazit, ose arsim i mesëm profesional (drejtim teknik 
ose bujqësor) 

r përvojë pune, edhe atë: me ose pa përvojë pune. 
r Njohja e gjuhëve të huaja niveli 1 sipas CEFR  
r Me patentë shoferi të kategorisë B 
Marrëdhënia e punës do të themelohet për kohë të pa caktuar; 
Orari i punës prej orës 08:00 deri në ora 16:00, nga e hëna deri të premten, gjithsej 40 orë 
në javë, me pauzë ditore prej 30 minutash. 
Vlera monetare neto e rrogës: 14.536,  denarë 
*Vërejtje: Në përputhje me planin vjetor për punësim në Komunën e Kumanovës për vitin 
2018, punësimi i lartë përmendur është i paraparë për (Maqedonas/e) 
 
4. Për vendin e punës me emërtimin punëtor në hyrje (paraqitje) dhe shifër të vendit 
të punës, në Njësinë për punë të përgjithshme, Sektori për punë juridike, pronësoro 
- juridike dhe të përgjithshme UPR 04 05 02 005-  1 (një realizues) 
Kushtet e posaçme të parapara me ligj të posaçëm ose kontratën kolektive për personat 
ndihmës – teknik në sferën persona të tjerë ndihmës – teknik, kategoria , niveli 2- 
punëtor në hyrje (paraqitje) 

r niveli i kualifikimeve profesionale IV sipas kornizës së kualifikimeve në 
Maqedoni dhe më së paku arsim të mesëm 

r arsim i mesëm – drejtimi i gjimnazit, ose arsim i mesëm profesional (drejtim 
bujqësor ose teknik)  

r përvojë pune, edhe atë: me ose pa përvojë pune 
Marrëdhënia e punës do të themelohet për kohë të pa caktuar; 
Orari i punës prej orës 08:00 deri në ora 16:00, nga e hëna deri të premten, gjithsej 40 orë 
në javë, me pauzë ditore prej 30 minutash. 
Vlera monetare neto e rrogës: 12.008,  denarë 
*Vërejtje: Në përputhje me planin vjetor për punësim në Komunën e Kumanovës për vitin 
2018, punësimi i lartë përmendur është i paraparë për (Maqedonas/e) 
      Afati i paraqitjes së kandidatëve është 5 (pesë) ditë pune, duke u llogaritur nga dita e 
nesërme e ditës së publikimit të shpalljes publike (duke mos e llogaritur ditën e shpalljes). 
      Zgjedhja e kandidatëve do të bëhet në bazë të nenit 23, paragrafi 2 të Ligjit për 
marrëdhënie pune (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 167/15). 
 
*Punësimet në lidhje me përkatësinë etnike në përputhje me Metodologjinë për planifikim 
të punësimeve në sektorin publik, në përputhje me parimin e përfaqësimit të drejtë dhe 
adekuat, planin vjetor të punësimit në Komunën e Kumanovës për vitin 2018 dhe 
balancuesin për Komunën e Kumanovës për vitin 2018, në lidhje me punësimet e reja për 
vitin 2018, do të plotësohen përmes publikimit të shpalljeve publike për punësim të 
nëpunësve administrativ në administratën komunale të Komunës së Kumanovës dhe 
personave të autorizuar në sferën e sigurisë në Njësinë Territoriale të Zjarrfikësve 
Kumanovë në kuadër të Komunës së Kumanovës. 
 
Aplikacionet me dokumentet e nevojshme në formë letre të dorëzohen në këtë 
adresë: 
Komuna e Kumanovës 
Njësia për menaxhim me resurset njerëzore 
Rr. 11 Tetori pn, Kumanovë  
Personi për kontakt: Lubinka Trifunovska 
Kontakt tel.: 031475800 

 
Kryetari i                                                 

Komunës së Kumanovës, 
Maksim Dimitrievski 

v.v.

Në bazë të nenit 172 të Ligjit për arsim të lartë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 82/2018) dhe nenit 18 të Ligjit për Akademi ushtarake 
(“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 83/2009), Akademia ushtarake “Gjeneral Mihajllo Apostollski” – Shkup publikon,  

KONKURS 
Për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve në Akademinë ushtarake në Shkup 

 
I. ZGJEDHJE TË MËSIMDHËNËSIT dhe BASHKËPUNËTORIT NË TË GJITHA TITUJT MËSIMOR-SHKENCOR PËR 
VEPRIMTARITË, FUSHAT, SFERAT MËSIMORE-SHKENCORE NË VIJIM   
 
1. MËSIMDHËNËS NË TË GJITHA TITUJT NË SFERËN SHKENCORE: 5. SHKENCAT SHOQËRORE, FUSHA 
SHKENCORE: 515 MBROJTJE, SFERAT SHKENCORE: 51503 “SIGURIA INTEGRALE” 51506 “MENAXHIM DHE 
KOMANDIM” dhe 51509 “PLANIFIKIMI I MBROJTJES DHE SIGURISË” – një (1) realizues  
 
2. MËSIMDHËNËS NË TË GJITHA TITUJT NË SFERËN SHKENCORE: 2. SHKENCAT TEKNIKE-
TEKNOLOGJIKE, 204 dhe 214 FUSHA SHKENCORE, SFERAT SHKENCORE: 20414. “BAZAT E 
ELEKTRONIKËS” dhe 21403 “MAKINERIA, TEKNOLOGJITË DHE SISTEMET PRODHUESE” – një (1) realizues  

3. MËSIMDHËNËS NË TË GJITHA TITUJT NË SFERËN SHKENCORE: 5. SHKENCAT SHOQËRORE, FUSHA 
SHKENCORE: 510 PSIKOLOGJIA, SFERAT SHKENCORE: 51011 “PSIKOLOGJIA USHTARAKE”  një (1) 
realizues 

4. MËSIMDHËNËS NË TË GJITHA TITUJT NË SFERËN SHKENCORE: 5. SHKENCAT SHOQËRORE, FUSHA 
SHKENCORE: 511. SOCIOLOGJIA, SFERAT SHKENCORE: 51102 “SOCIOLOGJIA E POLITIKËS”, 51111 
“SOCIOLOGJIA E RELIGJIONIT” dhe 51117 “SOCIOLOGJIA E TË DREJTËS DHE KRIMINALISTIKA”  një (1) 
realizues 

5. MËSIMDHËNËS NË TË GJITHA TITUJT NË SFERËN SHKENCORE: 5. SHKENCAT SHOQËRORE, FUSHA 
SHKENCORE: 508. SHKENCAT JURIDIKE, 50804. SFERA SHKENCORE: “E DREJTA NDËSHKUESE”, 50818 “TË 
DREJTAT DHE LIRITË E NJERIUT”, 50815 “MARRËDHËNIET NDËRKOMBËTARE DHE HISTORIA E 
DIPLOMACISË”   një (1) realizues 
 
6. ZGJEDHJE TË BASHKËPUNËTORIT NË SFERAT NË VIJIM: 22601 MUNICIONI DHE MATERIALET 
EKSPLODUESE dhe 51511 SHKENCAT USHTARAKE  një (1) realizues. 
   
II. Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet t’i plotësojnë edhe kushtet 
në vijim:     
1. Kandidatët për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor në Akademinë ushtarake duhet:    
- të kenë të mbaruar ciklin e tretë të studimeve (doktor shkencash) në fushën shkencore për të cilin bëhet zgjedhja,  
- t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune, kushtet e theksuara në nenin 164, 165 dhe 
166 nga Ligji për arsim të lartë, Ligjit për akademi ushtarake, Rregulloren për kriteret dhe dispozitat për zgjedhje në titujt 
mësimor – shkencor, mësimor dhe bashkëpunues të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip dhe Rregullores për kriteret dhe 
dispozitat për zgjedhje në titujt mësimor dhe bashkëpunues të Akademisë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski” – Shkup.   
 
2. Kandidatët për zgjedhje në titullin bashkëpunues në Akademinë ushtarake duhet:    
- të kenë të mbaruar ciklin e dytë të studimeve (magjistër) në fushën shkencore për të cilin bëhet zgjedhja;  
- t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune, kushtet e përgjithshme dhe të posaçme nga 
Ligji për arsim të lartë, Ligjit për akademi ushtarake, Rregulloren për kriteret dhe dispozitat për zgjedhje në titujt mësimor – 
shkencor, mësimor dhe bashkëpunues të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip dhe Rregullores për kriteret dhe dispozitat për 
zgjedhje në titujt mësimor dhe bashkëpunues të Akademisë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski” – Shkup; 
- përvojë nga puna me Materiale eksploduese që dëshmohet në punimet e publikuara nga sfera e Materialeve eksploduese; 
- njohje të instrumenteve për kontrollim të stabilitetit kimik të baruteve (Hromatografia e lëngshme, metoda Berman-Juing) dhe 
- kandidati të jetë person ushtarak. 
         
III. Kandidatët për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor dhe bashkëpunuese duhet t’i dorëzojnë dokumentet në vijim: 
      
- fletëparaqitje për konkurs,    
- biografi të shkurtë (në formë të shkruar dhe elektronike),   
- diplomë për mbarim të arsimit përkatës (një kopje të diplomës origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);  
- diplomat e huaja të jenë të nostrifikuara dhe të plotësuara me ekuivalencë të notave; 
- lista e punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale (nga një kopje e punimeve dhe formë elektronike PDF) dhe 
- certifikatë të shtetësisë  
       
Konkursi zgjatë 15 ditë duke llogaritur nga dita e ardhshme e ditës së publikimit. 
Dokumentet të dorëzohen deri në arkivin e Akademisë ushtarake në adresë: rr. “Vasko Karangelleski” pn Shkup. 
 
Dokumentet e dorëzuara pas afatit me dokumentet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. 
Akademia ushtarake pas zgjedhjes së realizuar të mësimdhënësve në të gjitha titujt mësimor-shkencor, nuk ka për obligim të 
lidhë marrëveshje për punësim, nëse personat e zgjedhur nuk janë në marrëdhënie pune në Ministrinë e Mbrojtjes.  

AKADEMIA USHTARAKE  
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Koha, e shtunë, 30 qershor 2018 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 93/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Dojranit “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri - Planifikues urbanistik, Njësia për urbanizëm,, 
veprimtari komunale, mbrojtje të ambientit jetësor dhe zhvillim ekonomik lokal 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer shkallën VII/1, 
Arkitekturë, urbanizëm dhe planifikim  

-   me ose pa përvojë pune  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 20.194,00 denarë 

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

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

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 – 94/2018 

     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Strumicës “për vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101B02000 Udhëheqës i sektorit për përkrahje të Prefektit 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, 

Elektroteknikë  

-   më së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në profesion, ku së paku 2 (dy) vjet udhëheqës në vend pune në sektorin publik, përkatësisht së paku 8 
(tetë) vjet përvojë pune në profesion, prej të cilave së paku 3 (tre) 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 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 35.872,00 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 21 dhe 22 të Ligjit të të Punësuarve në Sektorin Publik dhe nenit 22 dhe 

23 të Ligjit të Marrëdhënieve të Punës, Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë, bën 
SHPALLJE  

për 
punësim me kohë të caktuar deri më 31.12.2018 

 
1. Për nevojat e themelimit të marrëdhënies së punës për kohë të caktuar në Agjencinë e 
Punësimit të Republikës së Maqedonisë për vendin e punës siç vijon: 
1.  Portir operator në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë – Qendra e 
punësimit në Kumanovë- një realizues 
Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë: 

 Arsimin e mesëm, 1; 
 Me ose pa përvojë pune; 
 Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 13.166,00 denarë 

Bashkë me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe: 
 Dëftesën/ diplomën për mbarimin e nivelit arsimor; 
 Ta përdorë gjuhën maqedonase në mënyrë aktive; 
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; 
 Dëshmi se nuk është i shqiptuar ndalesë për ushtrimin e profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës; 
 Vërtetimin/ dëshminë për përvojën e punës; 
 Vërtetimin e shtetësisë; 

2. Referent për punë arkivore në Agjencinë e Punësimit të Republikës së Maqedonisë – 
Shërbimi qendror – një realizues 
Kandidati duhet t’i plotësojë edhe kushtet e veçanta siç vijojnë: 

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

Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht); 
 Rroga themelore neto për vendin e punës do të jetë 14.900,00 denarë. 

 
 Bashkë me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë edhe: 

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

detyrës; 
 Vërtetimin e shtetësisë; 

 
II. Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë pune – 40 orë në javë, nga e hëna deri të 
premten; ndërsa orari i punës ditore është prej 07:30 deri 15:30. 
III. Bashkë me fletëparaqitjen, kandidatët duhet të dorëzojnë dëshmi me të cilat vërtetohet 
plotësimi i kushteve të parapara. 
IV. Shpallja do të jetë e hapur pesë ditë pune, duke filluar nga data e botimit në shtypin ditor. 
V. Fletëparaqitjet me dokumentacionin e nevojshëm duhet të dorëzohen në arkiv nëpërmjet postës 
në adresën siç vijon: Agjencia e Punësimit e Republikës së Maqedonisë – shërbimi qendror, rruga 
“Vasil Gjorgov” nr. 43, Shkup 

Organizata Humanitare  “Ogranok na MIHO” Tetovë në bazë të vendimit  numër 203-5565-39 të datës 24/04/2018 bën 
Shpalljen Publike përmbledhjen e ofertave nga  ndërmarrjet që merren me ruajtjen,  rritjen dhe tregtimin  me kafshë të imta 
ose të mëdha që sipas traditave rajonale të vendit tonë,  mund të përdoren dhe janë të përshtatshme për Kurbanë në ditën e 
festës së Kurban Bajramit 2018. 
 
Sipas kësaj, të gjitha subjektet juridike që e kryejnë veprimtarinë në fjalë, duhet që të dërgojnë ofertat e tyre me shkrim edhe 
atë për  

1. Kafshë të imta – DELE me madhësi mesatare ………………………Çmimi      për kokë 
2. Kafshë të imta – DESHE me madhësi mesatare ……………………Çmimi      për kokë   
3. Kafshë të imta – DHI me madhësi mesatare …………………………Çmimi     për kokë 
4. Kafshë të imta – CJAP me madhësi mesatare ……………………… Çmimi     për kokë 
5. Kafshë të mëdha – LOPE me peshë mbi 350 kg ……………………Çmimi për kg /pesha  e gjallë 
6. Kafshë të mëdha – MUZETER me peshë mbi 350 kg……………. Çmimi për kg/peshe  e gjallë  

       
Ofertat duhet të jenë me shkrim dhe të dërgohen me rekomandim në adresën e Organizatës humanitare në Tetovë deri më 
datë 02/07/2018 dhe sipas Ofertave të pranuara,  komisioni zgjedhore do bëjë përzgjedhjes së ofertës më të mirë dhe më të 
përshtatshme, për të cilën gjë Kompania fituese do jetë e lajmëruar me kohë që të përgatitet edhe nënshkrimi i kontratës me 
firmën fituese. 
         
Kushtet tjera të përgjithshme që duhet të plotësohen nga ana e Kompanive që do dorëzojnë Ofertat janë: 

Në çmimin e ofruar për secilëndo qoftë pikë të shpalljes, kompanitë duhet të përfshijnë edhe  
-  transportin deri te vendi i shpërndarjes së mishit shfrytëzuesve.  
- përgatitjen për therje në thertore adekuate të regjistruar për therje të kurbanave  
- therjen e kurbanave,  
-  paketimin në qese të përshtatshme me logon e organizatës 
- copëtimin e mishit dhe ruajtja e mishit në kushte të frigoriferit 
- vendosjen nëpër qese me Logon e Organizatës,  
- distribuimin deri te shfrytëzuesit e këtij Projekti nëpër qytetet e Republikës me mjete transporti me frigo, sipas orarit 

të përgatitur nga ana e organizatës dhe datave të caktuara paraprakisht gjatë ditëve të Kurban Bajramit 2018 
 
Adresa e Organizatës Humanitare është Rr  134 Nr 1 Tetovë. Tel për kontakt 044/332-554  
Ofertat e dërguara pas afatit të caktuar, nuk do merren parasysh gjatë vendosjes së ofertës më të mirë. 
 
TETOVË 25/06/2018                                                                                   Nga Drejtoria 



Janë zhvilluar plot 48 ndeshje
të Botërorit, janë përcaktuar çiftet
e fazës së 1/8-ave dhe janë shënuar
disa rekorde, si futbollisti më i
vjetër që ka zbritur në fushë (El Ha-
dary, portier i Egjiptit, 45 vjeç), apo
kualifikimi për herë të parë i një
skuadre vetëm sepse është ndë-
shkuar me më pak kartonë të
verdhë (Japonia). Para se të nisin
raundet me eliminim direkt, është
momenti të kujtojmë disa fakte
mjaft interesante.

Kroaci spektakolare: Janë tri
përfaqësuese që e kanë mbyllur
fazën e grupeve me pikë të plota:
Uruguai, Kroacia dhe Belgjika. Tre
përfaqësueset kanë treguar nivel
të lartë lojë, por, pa dyshim, ajo që
ka impresionuar më shumë, me
një futboll të bukur dhe spektako-
lar, është Kroacia. Modriç, me
magjinë e tij, ka hedhur kandida-
turën për "Topin e Artë", por është e
gjithë skuadra që po funksionon
në perfeksion. Përfaqësuesja bal-

lkanase me meritë ka rritur ndje-
shëm kuotat për të triumfuar në
Botëror.

Faleminderit VAR!: Ka ende
nga ata që e kanë të vështirë për ta
pranuar, apo të tjerë që kërkojnë
ndihmën e tij për çdo aksion. Ky, si-
stemi VAR, po i jep frytet e tij.
Mund të pyesim Spanjën, që u ren-
dit e para falë golit të Aspas, i akor-
duar vetëm pasi kryesori u konsul-
tua me sistemin VAR. Është vetëm

një nga shembujt e shumtë. Sigu-
risht, në një moment, ndoshta me
pa të drejtë nuk është përdorur
(Gjermani-Suedi, ndërhyrja e Boa-
teng), e në ndonjë rast të veçantë
nuk është interpretuar si duhet
(Ronaldo meritonte karton të kuq),
megjithatë e ka pastruar Botëro-
rin nga një seri gabimesh fatale,
që me të drejtë do të gjeneronin
polemika pa fund.

Ronaldo-Messi, sfidë e përjet-

shme: Mund të përplasen me një-
ri-tjetrin në çerekfinale. Do të ish-
te kulmi i rivalitetit të tyre sportiv.
Në dy javët e para të Botërorit i
kemi para me të gjitha ngjyrat. Tre-
golëshi i famshëm i Ronaldos ndaj
Spanjës, dështimi i Messit nga pika
e bardhë e penalltisë kundër
Islandës, goli i CR7 ndaj Marokut
me kokë, psikodrama e “Pleshtit”
ndaj Kroacisë, gabimet e portuge-
zit ndaj Iranit dhe ringjallja e Mes-

sit dhe e një kombi të tërë ndaj Ni-
gerisë. Bukur, shumë bukur! Deri
tani, pa dyshim që Ronaldo ishte
më mirë. Por më e bukura pritet të
vijë.

“Bombera” me bollëk: Nuk
është vetëm Ronaldo (4 gola në tri
ndeshje). “Rusi 2018” ka zbuluar
qendërsulmuesit e zonës dhe krye-
golashënuesit. Nëse në Botërorët e
fundit sulmuesit kishin mbetur me
statistika normale, në Rusi kanë
shpërthyer. Lukaku ka shënuar katër
gola në dy ndeshje, Kane madje
pesë (të dy pushuan në sfidën e
tretë). Duhet të dëfrehemi me emra
të tillë si Diego Kosta, Suarez e Kava-
ni, gati për të shpërthyer. Duhet të
ishte edhe Nejmar. Për momentin,
e ka shënuar një gol dhe mbetet
ende në lojë.

Maroku, Irani dhe jo vetëm: Të
gjithë kanë menduar për një mo-
ment në fund të ndeshjes Iran-Por-
tugali që iranianët meritonin të
kualifikoheshin. Edhe Maroku
dhuroi shumë emocione ndaj
Spanjës. Dy skuadra që i mbajtën
të apasionuarit e futbollit me
dorën në zemër. Dy përfaqësuese
të mirëpërgatitura për Botërorin, si
taktikisht dhe fizikisht. Koreja e Ju-
gut eliminoi Gjermaninë, Meksika
po mahnit, Panamaja shënoi go-
lat e saj të parë në Botëror… Jo keq,
apo jo?

Kampionati botëror “Rusi
2018” përmbylli fazën e parë, atë
të ndeshjeve në grupe, ku u për-

caktuan edhe 16 skuadrat e kuali-
fikuara për fazën e 1/8-ave dhe
natyrisht edhe çiftet që do të di-

skutojnë kualifikimin në ndeshjet
direkt. 

Këto skuadra do të ndeshen
me njëra-tjetrën sipas shortit dhe
kalendari të mëposhtëm, për të
prodhuar edhe 8 ekipet çerekfina-
liste.

Pesë përfundime interesante 
të fazës së grupeve të Botërorit

Mbyllet faza në grupe,
përcaktohen çiftet e 1/8-ave

E SHTUNË, 30 QERSHOR
FRANCË-ARGJENTINË 16:00
URUGUAI-PORTUGALI 20:00

E DIEL, 1 KORRIK
SPANJË-RUSI 16:00
KROACI- DANIMARKË 20:00

E HËNË, 2 KORRIK
BRAZIL-MEKSIKË 16:00
BELGJIKË-JAPONI 20:00

E MARTË, 3 KORRIK
SUEDI-ZVICËR 16:00
KOLUMBI-ANGLI 20:00

Sami Kedira, mesfushori gjer-
man e ka quajtur paraqitjen në
këtë botëror të pashpjegueshme
edhe pse vet kishte kaluar sezo-
nin më të mirë gjatë gjithë kar-
rierës së tij tek Juventusi. Kedira
përkrah Gjermanisë luajti në dy
sfidat, ku u pësuan disfatat
kundër Meksikës dhe Korës së Ju-
gut, ndërsa ndaj Suedisë ai u zë-
vendësua. “Asnjëri nga ne nuk ar-
riti në formën më të mirë gjatë
Botërorit, por unë nuk dua t’i kri-
tikojë shokët e mi. Paraqitjet e
mia ishin të pashpjegueshme. Në
Juventus kisha ndoshta stinorin
më të mirë të karrierës time, pa-

staj erdha në Rusi dhe luajta aq
keq kundër Meksikës dhe Koresë
Jugore. Nuk më ka ndodhur kësh-
tu më parë dhe më duhet ta zbu-
lojë përse ndodhi", u shpreh “Bild”
Kedira. "Është në rregull nëse më
kritikoni mua dhe shokët e mi.
Tentova të flejë por nuk mundja,
vazhdimisht më dilte gjumi.
Ndjejë dhimbje dhe ende nuk më
ka kaluar. Është e padurueshme
për mua fakti që Botërori do të
zgjasë edhe dy javë më shumë de-
risa ne jemi në shtëpi. Më vjen keq
për ata fansa që na përkrahën,
dua vetëm të ju them më falni”,
deklaroi Kedira. 

Tentoj të fle, por nuk mundem
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tre përfaqësueset kanë
treguar nivel të lartë
lojë, por, pa dyshim, ajo
që ka impresionuar më
shumë, me një futboll
të bukur dhe
spektakolar, është
Kroacia. Modriç, me
magjinë e tij, ka hedhur
kandidaturën për
"Topin e Artë", por është
e gjithë skuadra që po
funksionon në
perfeksion
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DASHI 21. mars - 20. prill
Në këtë moment është e domosdoshme të mun-

doheni të sistemoni disa çështje të mbetura pezull në vendin
e punës. Në dashuri do të jeni entuziastë dhe kjo, në sajë të
disa konfirmimeve që keni marrë së fundmi.

DEMI 21. prill - 21. maj
Mundohuni që të mos bëni shpenzime të çmendu-

ra, pasi në këtë moment duhet të përqendroheni në realizi-
min e një projekti. Në dashuri parashikohen tensione dhe
temperamenti juaj mund ti ushqejë më tej. Bëni kujdes me
fjalët!

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Kjo ditë fundjave do të jetë disi e zbehtë, për shkak

të disa vonesave me të cilat do të haseni në punë. Tregohuni
më të matur në menaxhimin e financave tuaja.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do të ndiheni dembel dhe të pafuqishëm, dhe

gjithçka për shkak të lodhjes së akumuluar gjatë periudhës
së fundit. Këshillohet që të lini mënjanë të gjitha keqkup-
timet në dashuri si dhe mundohuni që të risillni harmoninë
në çift.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Sa i takon dashurisë, kjo është periudha më e fryt-

shme dhe intriguese. Për ata që janë vetëm favorizohen taki-
met dhe një raport miqësor mund të kthehet në diçka më të
konsoliduar dhe pasionante. Kjo e premte parashikon fitore
të mëdha në punë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeni lodhur së tepërmi gjatë periudhës së fundit,

ndaj është normale që të ndiheni të pafuqishëm. Ajo që këshil-
lohet është që ti delegoni edhe tek të tjerët çështjet më urgjen-
te që kërkojnë zgjidhje. Në dashuri, do të merrni përgjigjet që
prisnit prej kohësh.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Në këtë moment nuk duhet të humbni kohë dhe

energji pas çështjeve që nuk iu interesojnë, për shkak se ka
disa afate që duhen respektuar. Në dashuri, mos u tregoni
shumë të ftohtë dhe të largët.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Dashuria do të jetë prioriteti i kësaj dite dhe do e

gjeni veten të përhumbur nga sharmi i partnerit/es, gjë që
do ju kthehet me të njëjtin intensitet. Këshillohet që të mos
jeni të nxituar dhe të mos merrni një vendim shumë drastik.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Duhet të mundoheni që të mos tregoheni shumë

sipërfaqësorë në dashuri, sidomos nëse partneri/ja juaj
është në kërkim të më shumë konfirmimeve nga ana juaj.
Nisja e projekteve të reja, favorizohet pafund gjatë kësaj
dite.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Përfitoni nga kjo e premte për tu përqendruar më

shumë në prioritetet tuaja. Bëni kujdes me luhatjet e humo-
rit, për shkak se mund të krijojnë keqkuptime, të cilat vësh-
tirë se mund të kapërcehen kollaj.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Kjo është një fazë e turbullt sa i takon emocione-

ve tuaja gjë që do ju lejojë që të rimëkëmbeni. Kjo e prem-
te ofron mundësi shumë të mira, për rikthimin e pasionit në
çift. Në punë, parashikohen mundësi të mira.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Mos u tregoni shumë kritik me bashkëpunëtorët

tuaj, pasi ruajtja e një klime pozitive do të jetë shumë e
rëndësishme për rezultatet pozitive të projekteve që keni ni-
sur. Përfitoni nga kjo ditë për të qëndruar më shumë me fa-
miljen.
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350 - Uzurpatori romak Nepotia-
ni, nga dinastia e Konstantinit,
mundet dhe vritet nga trupat e
uzurpatorit Magnenti, në Romë.

833 - Lui kurorëzohet si mbret i
Austrisë.

1294 - Dëbohet hebrenjtë nga
Berni i Zvicrës.

1520 - Pushtuesit spanjoll nën
udhëheqjen e Kortezit marrin arin
nga Actekët.

1871 - Revoltë në Guatemala për
reformat agrare.

1876 - Serbia i shpall luftë Turqi-
së.

1879 - Ish Valiu Ismail Pasha lar-
gohet nga Kairo me tren të mbu-
shur me ar të vjedhur.

1894 - Korea shpall pavarësinë
nga Kina, kërkon ndihmë nga Japo-
nia.

1913 - Fillon Lufta e Dytë Ballka-
nike.

1914 - Arrestimi i parë i Mahat-
ma Gandit, duke bërë kampanjë për
të drejtat e indianëve në Afrikën e
Jugut.

1949 - Trupat holandeze lar-
gohen nga Xhakarta.

1962 - Legjioni francez i të huajve
largohet nga Algjeria.

2005 - Spanja legalizon marte-
sën me gjini të njëjtë.

TATUAZHET
Një grua ka si tatuazh mbi gjinjtë
fytyrat e dy dashnorëve të saj të
parë. Natën e dasmës i shoqi e merr
këtë fakt me filozofi:
- Po mendoj, pas ndonjë viti sa do
t’u zgjatet turiri…

Fitimtari gjen gjithmonë një
mënyrë, humbësi gjen gjith-
monë një justifikim. (Lao Tzu)

Çikago është vendi
ku ndodhet
parku zoologjik
“Linkoln”, një
nga kopshtet
zoologjike të
pakta në botë ku
mund të hysh falas.  

Biblioteka Publike
e Çikagos është
krijuar nga hiri
i zjarrit të
madh të Çika-

gos në vitin 1873. 

Jane Addams, ba-
nore e qytetit të
Çikagos, ishte
gruaja e parë
amerikane që fi-
toi çmimin “No-
bel” për paqen në
vitin 1931.
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Nxitjet për ata që lënë makinat e tyre
në shtëpi për të shkuar në punë me biçik-
letë. Projekti merr formë në Cesena të Ita-
lisë, ku nga e hëna 2 korrik do të jetë e
mundur të marrë një shpërblim në para
lidhur me lëvizjen me dy rrotakë. Dy ko-
munat romanjole, në fakt, propozojnë
iniciativën “në punë me biçikletë”: 25 cent

për kilometër nga shtëpia në punë, me
një mesatare prej 2.5 euro në ditë dhe 50
euro në muaj deri në nëntor. Të gjitha llo-
garitjet do të bëhen përmes një aplikacio-
ni. Raportimi i distancave, siç shpjegohet
nga “Il Resto del Carlino”, do të jetë i mun-
dur me një aplikacion të lirë, të shkarkue-
shëm në smartphone dhe të lidhur me

një sistem satelitor. Si, mund të bëhesh
një punëtor-çiklist? Ju duhet të regji-
stroheni në bashki, duke plotësuar një
formular dhe natyrisht gjithmonë merr-
ni telefonin me vete kur udhëtoni. Për pe-
riudhën trevjeçare, 2018-2021, 90,000 €
janë në dispozicion sipas një programi
eksperimental të Ministrisë së Mjedisit.

Hiqet dënimi
me vdekje për
19-vjeçaren 
që vrau
bashkëshortin

Gjykata e Apelit në Sudan anu-
lon dënimin me vdekje për
vajzën-nuse që vrau bashkë-
shortin e saj. Noura Hussein
ishte detyruar të martohej në
moshën 13-vjeçare dhe ajo dë-
shmoi se është përdhunuar nga
ish-bashkëshorti i saj, gjë që e
detyroi ta vriste. Gjykata e dënoi
me 5 vjet burg dhe një gjobë.
Çështja e nuseve-fëmijë dhe dë-
nimi me vdekje që u dha në
muajin Maj ndaj saj, indinjoi
mbarë opinionin publik
ndërkombëtar. Në Sudan ligji
lejon martesën e vajzave mbi
10 vjeç dhe OKB e organizata të
tjera po kërkojnë ndryshimin e
ligjeve dhe të kriminalizohet
dhuna shtëpiake dhe përdhu-
nimi bashkëshortor.

Mbërrin “Black Ivory”, kafeja më e shtrenjtë
në botë, që prodhohet falë jashtëqitjes së
elefantëve. Një filxhan kafe arrin të kush-
tojë deri në 50 dollarë. Bëhet fjalë për një
pije shumë intensive në shije dhe më
aromë të fortë, të paktën kështu dëshmon
kush e ka shijuar. Por si mund të realizohet
kafeja nga elefantët? Në fakt, kafshët gji-
gande ushqehen më frutat e bimës se ka-
fesë, por që gjatë procesit të tretjes, kokr-
rat e kafes mbeten të paprekura nga

stomaku dhe kalimi në trup, duke i nxjerrë
më pas të paprekura me jashtëqitjen. Sek-
reti qëndron tek lëngjet e stomakut, të ci-
lat janë të përkryera tek kjo kafshë, pasi e
prekin kokrrën e kafes, duke e ëmbëlsuar
më tepër dhe pa dëmtuar cilësitë e tjera.
Kjo kafe është ende shumë e rrallë, pasi
kostot e përpunimit janë të larta. Sot shër-
behet ekskluzivisht në vetëm pak hotele
me 5 yje  në Maldive dhe Tailandë, me çmi-
min rreth 50-55 $ një filxhan.

Kalashnikov Concern zbuloi makinat e
reja të teknologjisë së lartë dhe motoçikle-
tat e dizenjuara për policinë rrugore të Mo-
skës. Automjetet elektrike u futën në shër-
bim javën e shkuar. Kjo makinë elektrike, e
quajtur “Ovum” dhe e krijuar nga një prej
prodhuesve më të mëdhenj në botë të
armëve, Kalashnikov Concern, peshon gjy-
smë toni dhe mund të arrijë një shpejtësi
deri në 80 kilometra në orë. Vetë kompania
thotë se kjo makinë me formë veze dhe
me 3 rrota do të jetë tepër e lehtë për t’u
përdorur. Edhe nëse përfshihet në aksi-
dent, ndryshe nga mjetet e tjera elektrike,
ajo ka shumë pak shanse që të shpërthejë
në flakë.

Shkencëtarët kanë zbuluar aksidenta-
lisht një bateri telefoni që zgjat dy herë më
shumë se ato aktuale. Një grup ekspertësh
britanikë ranë në kontakt me një material të
ri të ri të quajtur OSPC-1, që ka gjithashtu
më pak gjasë që të shpërthejë. Tani ata po

shpresojnë që materiali do të dyfishojë ka-
pacitetin e baterive të litiumit, pasi është
në gjendje që të mbajë një volum të lartë të
joneve të litiumit. Duke folur për The Ti-
mes, Abbie Trewin, nga Universiteti i Lanca-
ster tha: “Po provonim për të krijuar një
formë të re karboni, por zbuluam këtë. Men-
duam, a do të ishte i mirë për bateritë? E te-
stuam se sa jone litiumi mund të thithte
dhe u surprizuam.” Ndonëse kjo punë kërki-
more, e publikuar në Angewandte Chemie
është në fazat e para, ekspertët shpresojnë
se në të ardhmen ky karbon të mund të zh-
villohet më tej dhe të përbëjë bateritë e së
ardhmes.

Kafe me jashtëqitje elefanti

Bashkia paguan ata që në
punë shkojnë me biçikletë

Kalashnikov prezanton 
makinat e reja për policinë

Shpikja aksidentale 
që do të gëzojë të gjithë


