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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 5 gusht - Pacientët janë të mbrojtur me
ligj, ndërsa punëtorët shëndetësor nuk kanë
një mundësi të tillë. Ata sulmohen në vende
pune, kërcënohen, edhe rrihen. Në muajt e fun-
dit disa incidente kanë ndodhur në klinikat e
vendit, ku mjekët ishin viktimë. Në klinikën e
Shkupit ku shumë pacientë janë të orientuar,
një qytetar sulmoi mjekun për një shtatzëni të
vonshme. Pastaj, një pacient i mbajti peng disa

mjekë në Klinikën Hematologjike të Shkupit
dhe kërcënoi se do t'i vriste me thikë. Kishte dy
incidente edhe në Klinikën e Pulmonologjisë,
kurse një psikiatër po në Shkup u rrah.
Kërcënime ka pasur edhe në Spitalin klinik të

Tetovës, ku personeli mjekësor shpesh është
cak i sulmeve e ofendimeve. Me pistoletë në
kokë, përfundoi drama para tre viteve në Kli-
nikën e kirurgjisë digjestive...

Mjekët të pambrojtur nga dhuna e pacientëve

15 DEN

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

Demitizimi 
i politikës

Miti për “mosndryshimin e em-
rit” të Maqedonisë rrënjët i kish-
te tek leximi politik i shkencës së
historisë. Insistimi për ta mbaj-
tur emrin e shtetit që është iden-
tik me emrin e një rajoni tejkufi-
tar në Greqi, me qendër
Selanikun, nuk e ka bindur deri
më tani botën e dijës për legjiti-
mitetin shkencor...

190c |310c

Kina po e blen
Portugalinë!

KSHZ i përvesh
duart për

Referendumin

30 shtatori INCIDENTET
ETNIKE

� Fq.3

� Fq.3

Fushatat nuk 
japin rezultate

�

Për Nijazi Muhamedin, tek shqiptarët në ditët e para nuk pritet ndonjë mobilizim serioz kundër
Referendumit, edhe pse, sipas tij, nuk duhet të dalin blanko pa kërkesa reale. Për Pollozhanin, shqiptarët
do të duhet t’i japin Referendumit dushk për gogla, sepse po të njëjtat ai do tu sjell shqiptarëve. Ndryshe
mendon Ali Pajaziti: “Shqiptarët që mund të dalin kundër Referendumit, janë një masë indolente që
mendojnë se Maqedonia është entitet që s'ka të bëjë me ta, që frymojnë si jashtështetëror e që nuk e
lexojnë kontekstin sociologjik dhe të marrëdhënieve ndërkombëtare”

MENDIME TË NDRYSHME PËR VOTËN KUNDËR REFERENDUMIT
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Revizion po,
dëmshpër-
blime jo

DOSSIER

Referendumi me 
zëra kundërshtues

Grupi 
i Ohrit
Tani është 
koha

Fq.5

� Fq.12-15

KOHA për 
sport

Tre ekipe pas Balotellit
Ku do të luajë Mario Balotelli në sezonin e ardhshëm? 

Lajmet e fundit të merkatos flasin për një interesim të Parmas për

sulmuesin. Lojtari është dakord, por pengesa e vetme janë 

5 milionë eurot në sezon të kërkuara nga lojtari, ndërsa

verdheblutë ofrojnë 2.5. Por në gjurmët e “Super Mario”

duket se janë vënë edhe Torino e Borussia Dortmundi.SportK
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Shkup, 5 Gusht - Shkëndija në rrethin

e tretë të kualifikimeve për "Cham-

pions League" për rival ka kampio-

nin e Austrisë Salzburgun, me të

cilët do të përballet të martën. Ku-

qezinjtë pretendojnë të përgatiten

sa më mirë për këtë sfidë. Cekim,

kuqezinjtë më herët eliminuan

TNS nga Uellsi, pastaj ekipin mol-

dav Sheriff Tiraspolin. Ndryshe, ka-

piteni Armend Alimi, pohon se janë

të qetë në çdo ndeshje dhe beson e

shpreson se do të japin maksimu-

min kundër skuadrës austriake.

"Normal se shpresojmë dhe be-

sojmë në mrekulli. Më e rëndësi-

shmja për ne është që ne të paraqi-

temi sa më mirë që mundemi dhe

që dimë. Kemi kundërshtarë shumë

të fortë por edhe ne kemi arritur

përvojë këto vite dhe mendoj se

mund të na shërbej në këto dy nde-

shje që të tentojmë mrekullinë", u

shpreh Alimi. Ai pranon se nuk

ndjejnë presion as ai por as shokët

e skuadrës. "Prej hyrjes se 'Ecolo-

gut' me investimet që ka bë në klub,

Shkëndija çdo vit tenton këtë ar-

ritje dhe do të ishte diçka e papër-

shkrueshme të arrijmë grupet e

Çampionsit. Mirëpo, ne nuk e men-

dojnë këtë gjë për momentin, kon-

centrimi ynë është të ndeshja e

parë kundër Sallzburgut. Do-

methënë shkojmë ndeshje pas

ndeshje, jemi në një moment

shumë të mirë dhe nuk kemi asnjë

lloj presioni për të arrit objektiva të

caktuara. Shkëndijën e motivon

kundërshtari dhe arritja në fazën e

grupeve qoftë ajo e Çampionsit apo

'Europa League'. Tre vite me rend

tentojmë këtë gjë dhe mendoj se

këtë vit kemi mundësi të mirë të ar-

rijmë këtë sukses që do të ishte suk-

sesi më i madh në historinë e klu-

bit", u shpreh më tej mesfushori

kumanovar, i cili rikthehet të flasë

për dy përballjet e para, atë me TNS

dhe Sheriff Tiraspolin. " Personali-

sht për mua kanë qenë dy ndeshjet

me të vështira që kemi pas deri me

tash. Duke e ditur rëndësinë e nde-

shjes dhe vlerën që ka 'Champions

League' mendoj se kemi bërë një

punë të madhe.  Mendoj se shpirti

luftarak ekipor që kemi treguar në

këto dy ndeshje kanë qenë vendim-

tare që të kalojmë në rundin e ardh-

shëm. Në disa momente kemi pas

edhe fatin në anën tonë, por kur

gjithçka mblidhet mendoj se me

meritë jemi këtu ku jemi", përfun-

doi Armend Alimi

Ademi edhe
pesë vite te
Dinamo
Zagrebi
Shkup, 5 gusht - Arijan Ademi

i ka ngelur besnik skuadrës

së tij Dinamo Zagreb. Klubi i

cili i ndihmoi atij kur e kish-

te më rendë në karrierë pas

suspendimit, përfitoi nën-

shkrimin e Ademit për pesë

sezonet e ardhshme. Kapite-

ni në asnjë moment nuk ka

menduar se a do të vazh-

dojë apo jo bashkëpunimin

me skuadrën e tij aktuale,

ndërsa këtë e ka pohuar në

konferencën për shtyp

menjëherë pasi nënshkroi

kontratën e re. "Jam shumë i

lumtur që nënshkrova,

ndërsa kjo marrëveshje tre-

gon se sa është e madhe da-

shuria mes mua dhe Dina-

mo Zagrebit. Në asnjë

moment nuk kam menduar.

Dinamo ka qenë me mua

atëherë kur e kam pasur më

rëndë. Dëshiroj të plasohe-

mi në grupet e Ligës së kam-

pionëve dhe dua që të vazh-

doj të fitoj tituj. Kam shumë

dëshira. Të kalojmë dimrin

në Evropë, pasi atë nuk e

kemi bërë ende. Thjeshtë, ky

klub shumë më ka ndih-

muar dhe dua që t'ia shpa-

guaj. E dua këtë klub", dekla-

roi Arijan Ademi. Cekim, për

shërbimet e Ademit ishte i in-

teresuar skuadra franceze

Lill, megjithatë Dinamo arriti

ta mbajë atë në radhët e saja. 

Telashe në sulm për trajnerin

Kristian Panuçi me Armando Sa-

dikun që ka pësuar një dëmtim të

rëndë në ndeshjen miqësore me

Herenvenin dhe rrezikon një pe-

riudhë të gjatë riaftësimi. Klubi i

Levantes bëri të ditur se sulmuesi

kombëtares shqiptare ka pësuar

një dëmtim të gjurin e majtë, por

shkalla e tij do të përcaktohet

saktësisht pas ekzaminimeve të

detajuara që do të mbahen në

kthimin e ekipit në Valencia.  Sa-

diku në minutën e 70’ është dety-

ruar të dalë i shoqëruar nga mjekët

e skuadrës, për shkak të goditjes

që mori në gju. Lajmin për dëmti-

min serioz të futbollistit elbasanas

e ka bërë me dije vetëm klubi

spanjoll, që thekson: “Dyshohet se

Armando Sadiku ka një dëmtim të

rëndë në gjurin e majtë. Shkalla e

tij do të përcaktohet më saktë pas

testeve të detajuara mjekësore”. Ky

është një lajm shumë i keq për sul-

muesin e kombëtares kuq e zi, tek-

sa jemi pak javë larg nga fillimi i

kompeticionit “Nations League”,

respektivisht përballjes me Izrae-

lin më 7 shtator. Ndryshe, Sadiku

nuk u grumbullua nga Panuçi në

ndeshjet e fundit miqësore me Sh-

qipërinë. Besohet se me këtë dëm-

tim, do të vijojë të mos thirret në

kombëtare të paktën për ndeshjet

e shtatorit. Për teknikun e skua-

drës shqiptare, tashmë hapet pro-

blemi i gjetjes së një sulmuesi që

të garantojë vijueshmëri për edi-

cionin e ardhshëm të ligës së kom-

beve, por edhe për eliminatoret e

kampionatit evropian “Euro 2020”.

Sakaq, Sadiku pas zërave që

qarkulluan për largim nga Levante,

ku nuk duket se është përshtatur

siç duhet, tashmë do duhet të rim-

bledhë forcat për t’u rikthyer sa më

i fortë nga ky dëmtim.

Federata Sqiptare e Futbollit ka

nxjerrë në shitej biletat e ndeshjes

mes Shqipërisë dhe Izraelit, që do të

luhet më 7 Shtator, ora 20:45 në sta-

diumin “Elbasan Arena”. Kjo do të

jetë ndeshja e parë e Kombëtares së

Kristian Panuçit në Ligën e Kombe-

ve, një kompeticion që starton për

herë të parë këtë shtator. Ajo që bie

në sy, janë çmimet mjaft të larta të

biletave për këtë takim, pavarësisht

se emri i kundërshtarit nuk është in-

trigues. Kështu çmimet varrojnë nga

1000 lekë të reja mbrapa porte, deri

në 18 mijë lekë në tribunën VIP dhe

janë dukshëm më të larta se për sfi-

da shumë më prestigjioze.

PROBLEME PËR SELEKSIONUESIN E SHQIPËRISË KRISTIAN PANUÇI

Dëmtohet rëndë Sadiku, nuk luan ndaj Izraelit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Dalin në shitje biletat për ndeshjen Shqipëri-Izrael

SHKËNDIJA TË MARTËN NË "RED BULL ARENA" PËRBALLET ME SALLZBURGUN

Alimi: Shpresojmë 

dhe besojmë në mrekulli

"Normal se shpresojmë
dhe besojmë në
mrekulli. Më e
rëndësishmja për ne
është që ne të
paraqitemi sa më mirë
që mundemi dhe që
dimë. Kemi
kundërshtarë shumë të
fortë por edhe ne kemi
arritur përvojë këto vite
dhe mendoj se mund të

na shërbej në këto dy
ndeshje që të tentojmë
mrekullinë", shprehet
Alimi

Mici në kombinim ndaj Sallzburgut 

Skuadra e Shkëndijës në faqen zyrtare të saj në "Facebook" ka bërë të

ditur se Gledi Mici, i cili gjatë këtij afati kalimtar iu bashkua kuqezinjve

nga skuadra e Skënderbeut, ka marrë dritë jeshile nga UEFA për të

qenë pjesë e ndeshjeve të raundit të tretë eliminatorë të Ligës së

Kampionëve kundër Sallzburgut e cila luhet të martën në "Red Bull

Arena". Cekim, për shkak se nuk u regjistrua me kohë, Mici nuk ishte në

kombinim në përballjen me Sheriff Tiraspolin 
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Eordejtë ishin fis ilir, banorë të
krahinës Eordea, në rrjedhën e
sipërme të Devollit dhe në trevën e
liqeneve të Kosturit. Përmenden
shpesh në kohën e luftërave romako-
maqedone. Më 199 p.e.s. trojet e tyre
u shkatërruan nga ushtria e konsullit

romak Sulpici dhe më 171 p.e.s. u
përshkuan nga ushtria maqedone e
Perseut. Pas pushtimit romak Eordea
u përfshi në krahinën IV maqedone.
Nëpër të kalonte rruga Egnatia.
Qytetet kryesore ishin Eordea dhe
Kele.

PUNA TË DIELAVE 
E KAMIONËVE
“Ligji i Punës nuk e ndalon
punën vikendeve, as nuk e
rregullon kohën kur me fillu
puna. Rrjedhimisht të Dielave
mafia betonit nis punën në 7 të
mëngjesit pa asnjë konsideratë
për ‘kafshën njeri’. Kamiona të
tanë tu shkatërru asfalt e tu
blloku rrugë të tana.
Ky problem në shumë raste
mundet me u evitu edhe prej
Komunës. Qysh? 
Po Komuna jep leje për
bllokimin e rrugëve, dhe me
kanë naj njeri që ka pak fucking
tru, nuk jep leje me blloku
rrugën në 7 të mëngjesit. 
O le t’punohet, vet jam kurrë
mos mu ndal se na vyn me zan
botën që na ka ik 500 vjet, po
veç me pas pak konsideratë që
bile të dielën dej n’10 me flejt
këto ‘kafshë’ që punojnë tanë
javën.
Gjithë ndalna tu mendu, a e
bajnë që s’dinë, a qe dinë po
nuk mërziten. 
A del dikush najher me fiqiru
najher a komplet shatnojt janë
ka marrin fucking vendime. 
Jeni t’gërditshëm!”, shkruan në
profilin e tij në Facebook,
publicisti Dimal Basha.

NË ASNJË MËNYRË
NDRYSHIM
KUFIJSH
Sapo dëgjoi Hashim Thaçin të
fliste për “korrigjim kufijsh”,
Daniel Server u ul dhe shkroi
një shkrim që e postoi
menjëherë në blogun e tij,
“peacefare”. Deklarata e
Thaçit, shkruan Daniel Server,
është konfirmimi i parë që
vjen nga pala shqiptare e
ekuacionit. Kjo nuk do të
ndodhte pa aprovimin e
SHBA dhe Evropës. Brukseli
dhe Uashingtoni me sa duket
kanë vendosur që meqë
integrimi i komunës serbe të
veriut në pjesën tjetër të
Kosovës është shumë i
vështirë, të largohen nga
pozicionet e tyre të
mëparshme. Prof. Server
shpreh shpresat që
marrëveshja për idetë e
tanishme të mos realizohet
për shkak të vështirësive. Ai
mendon se idetë e ndryshimit
të kufijve ose popullsisë janë
me pasoja shumë negative.
Për të "Kosova demokratike
dhe Serbia demokratike
duhet të jenë në gjendje të
mbrojnë minoritetet e tyre pa
ndryshuar territoret dhe
popullsinë."
Deutsche Welle: Një tabu është
thyer në politikën
ndërkombëtare për Ballkanin.
Gjatë luftërave në ish-Jugosllavi
dhe më pas Perëndimi gjithmonë
ka thënë "Ndryshim kufijsh?
Kurrë”, "Ndryshim territori? As
që bëhet fjalë”. Tani ata janë duke
dëgjuar presidentin serb Vuçiç që
po kërkon ndryshime territoresh
dhe askush nuk reagon duke
thënë "as që bëhet fjalë”. Pse po
ndodh kjo?  
Server: Ju duhet të pyesni
zyrtarët për këtë. Jam unë ai
që them "në asnjë mënyrë”.
Ata janë duke heshtur, unë jo.
Unë mendoj se përpjekjet e
Beogradit për të bërë lobim
në Uashington dhe Bruksel
kanë pasur një lloj suksesi.
Por kjo nuk shpjegon pse
Hashim Thaçi ka marrë
rrugën (në drejtim të gabuar).
Çfarë do të bëj Amerika tani?
Të them të vërtetën nuk e di.
Shumë njerëz janë me
pushime. Unë mendoj se kur
të kthehen ata do të përpiqen
të ndalojnë që të ndodhë
katastrofa, por mbase do të
jetë shumë vonë.
Çfarë do të bëjë Bashkimi
Evropian?
Edhe atje është kohë
pushimesh, dhe disa vende të
Bashkimit Evropian mund ta
pëlqejnë këtë ide të keqe. Për
BE-në është e vështirë të bëjë
diçka pa arritur konsensus.

(DW, 5 gusht)
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Miti për “mosndryshimin emrit” të Maqe-
donisë rrënjët i kishte tek leximi politik i
shkencës së historisë. Insistimi për ta mbaj-
tur emrin e shtetit që është identik me em-
rin e një rajoni tejkufitar në Greqi, me
qendër Selanikun, nuk e ka bindur deri më
tani botën e dijës për legjitimitetin shken-
cor të tij. Zëvendësimi i legjitimitetit shken-
cor me manipulimin politik ditor, ka
prodhuar lajthitjen më të madhe kolektive
të shekujve XX dhe XXI, duke injektuar në
disponimin publik “truptha” të huaj që i
transmetojnë gabimisht informatat histo-
rike. Për rrjedhojë, përzierja e gjeografisë
me historinë, herët a vonë shkakton konflikt
dhe dualizëm brenda kuptimit shkencor
për etninë, e cila duhet ta ketë kontinuite-
tin e gjallimit në kuadër të hapësirës gjeo-
grafike, kodit etno-psikologjik e gjuhësor
dhe burimësisë historike. Politikisht, konti-
nuiteti i Maqedonisë lidhet me një ish- sh-
tet federativ, shpërbërja e të cilit ka
prodhuar një entitet të ri, i cili me automa-
tizëm dëshiron t’i përvetësojë atributet
gjeografike të një regjioni më të gjerë, po
me të njejtin emër.

Konotacioni i emrit “Maqedoni” semantiki-
sht mbulon një rrafsh më të gjerë gjeogra-
fik, historik, etno-gjuhësor dhe do të konsi-
derohej shkarje e rëndë pretendimi për ta
mbyllur këtë konotacion brenda kuptimë-
sisë politike të një ish-Republike Jugosllave,
e cila lidhet gjeografikisht me një pjesë të
popullit sllav që veten e quan maqedonas.
Prandaj, përzierja e gjeografisë me histo-
rinë, herët a vonë shkakton konflikt dhe
dualizëm brenda kuptimit shkencor për et-
ninë, e cila duhet ta ketë kontinuitetin e
gjallimit në kuadër të hapësirës gjeogra-
fike, kodit etno-psikologjik e gjuhësor dhe
burimësisë historike.

Politikisht, kontinuiteti i Maqedonisë lidhet
me një ish- shtet federativ, shpërbërja e të
cilit ka prodhuar një entitet të ri, i cili me au-
tomatizëm dëshiron t’i përvetësojë atribu-
tet gjeografike të një regjioni më të gjerë,
po me të njëjtin emër.

Gjuhësisht, kontinuiteti i Maqedonisë
lidhet me një grup të vogël sllavofolësish
dhe me asnjë çerek dëshmie shkencore nuk
është arritur të argumentohet kontinuite-
ti gjuhësor në mes të maqedonasve antik
dhe maqedonasve të sotëm që flasin gjuhë
sllave.

Për të mbajtur gjallë nacionalizmin maqe-
donas nuk pati nevojë të bëhen udhë të
largëta e të lodhshme në kërkim të figura-
ve mitike nga zonat e errëta të historisë.
Mjaftonte të përkujtohen ata emra të sh-

quar, nga shekulli i kaluar, që këtij populli ia
ruajtën gjuhën e shkruar dhe e ngritën në
piedestalin e vlerave konkurruese me po-
pujt tjerë. Duke mos u mjaftuar sllavizmi,
këta që po ngrenë shtatore mitike, kanë
rrezik të shkaktojnë konfliktin më të madh
brenda popullit të tyre.

Sa i përket historisë, maqedonasit nën ko-
mandën e regjimit të kaluar qenë nënsh-
truar në një rreshtimi të ri, që para se të
ishte vullnetar dhe i arsyeshëm, po bëhej
gjithnjë e më i dhunshëm dhe bizar. Të
gjithë ata që nuk e pranonin identitetin an-
tik dhe figurat që i përkasin kësaj periudhe,
përfshi edhe Aleksandrin e Madh, shpalle-
shin hiq më pak se tradhëtar. Sipas kësaj, i
bie, që maqedonasit duhet patjetër dhe
me zor të përqafojnë një identitet, i cili hi-
storikisht ka qenë shumë larg perceptime-
ve dhe përjetimeve të tyre. 

Kësaj ndryshe i thonë edhe histori me ko-
mandë. Urdhri (i politikës) për të koman-
duar memorjen kolektive të një populli
është inxhinieringu më bizar që mund t’i
bëhet krenarisë dhe formimit shpirtëror të
atij populli. Historia pamëshirshëm ishte
futur në tunelin e errët të mitomanisë.

Zona gri e legjendave që kishte kaplu këtë
histori të shkruar, për autorësi kishte një
politikë amatore, e cila në fund s’ka si të in-
terpretohet ndryshe pos si rrëfim fantastik
me fabulë të huazuar nga diznillendi i gjy-
sheve që mundohen të shtrembërojnë
gojën për të folur si vocërrakët e tyre.

Disponimi publik i shqiptarëve ‘pro’ ndry-
shimit të emrit të Maqedonisë, nuk buron-
te tek ndonjë prirje ksenofobike e tyre kun-
drejt fqinjëve të tyre maqedonas dhe më së
paku duhej interpretuar këtë si armiqësi të
shqiptarëve me historinë e fqinjëve të tyre.

Nëse në ndonjë anketë do të formulohej
një pyetje ku do të kërkohej nga qytetarët
e Maqedonisë të deklarojnë senzbilitetet
e tyre historike kundrejt kuptimit të emrit
“Maqedoni”, shqiptarët, këtu, me siguri do
të mund të prijnë, sepse ata kanë shumë ar-
sye dhe motive, të argumentuara edhe
shkencërisht, për një interkasion historik
në mes të Maqedonisë antike dhe konti-
nuitetit të formimit etno-kulturor e psiko-
logjik të tyre.

Marrëveshja e re Athinë-Shkup, lë hapur
edhe shumë çështje, por ka mbyllur njëherë
e përgjithmonë historinë e shpifur të
legjendave e miteve, ndërkohë që shqip-
tarëve u ngelë të shkruajnë historinë e tyre
në kuadër të një projekti që duhet të jetë
ndryshe nga ky pararendësi.

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

Emin AZEMI

KUSH ISHIN EORDEJTË?

BFI SI PARTI
POLITIKE
“Udhëheqësia e BFI-së,
urgjentisht duhet të
deBDIzohet! BFI nuk është parti,
por është një vend që duhet t’i
përkasë çdonjërit prej nesh. 
Në emër të vlerave të fesë tonë,
siç janë: Ndershmëria, Morali,
Drejtësia, Humanizmi e mbi të
gjitha Paqja. 
BFI-ja duhet të distancohet nga
çfarë do lloj konteksti që bie
ndesh me këto virtyte. Islami
është një religjion për të cilin
jemi të gjithë krenar që i
përkasim, që të gjithë i besojmë,
ndaj është e papranueshme që
të lejojmë që institucioni që na
përfaqëson, të ketë qëndrime që
mbështesin lajthitje politike”,
shkruan në profilin e tij në
Facebook, kryetari i Gostivarit,
Arben Taravari.

Demitizimi 
i politikës
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Në 30 shtator, ju do të keni mundësinë të bëni zgjedhjen hi-
storike. A dëshironi të hapni rrugën e anëtarësimit të vendit
tonë në NATO dhe BE me atë që do të përkrahni marrëveshjen
me Greqinë? Ne Grupi i Ohrit, ju ftojmë të thoni PO.

Ne jemi grupi burrështetas ndërkombëtar, diplomatë, ush-
tarë dhe mendimtarë të cilët njëzet vitet e fundit kanë qenë
thellë të përfshirë për të ndihmuar shtetin tuaj. Shumica nga ne
ishin me Ju në vitet e para të këtij shekulli, përfshirë edhe në ne-
gociatat e Marrëveshjes së Ohrit dhe ishim pjesë e operacione-
ve vijuese të NATO-s. Të gjithë jemi krenar që mundnim të
ndihmojmë që t’i tejkalojmë kohërat problematike. Të gjithë
dhamë pjesë nga vetja në vendin Tuaj të bukur, prandaj të
gjithë ne dëshirojmë t’Ju shohim të ecni përpara drejt një të
ardhme më të mirë të cilën e meritoni.

Nga mesi i qershorit të këtij viti, Qeveria e Zoran Zaevit
dhe Aleksis Cipras arritën marrëveshjen historike për problemin
me emrin, edhe me këtë potencialisht e mbyllën kontestin që
zvarritej shumë gjatë. Pas kësaj, BE dhe NATO njohën suksesin
dhe Ju dërguan ftesa që të bashkangjiteni nëse Ju si komb,
përkrahni marrëveshjen me Greqinë. Parlamenti Juaj votoi që
të mbahet Referendumi më 30 shtator kur do të keni mundë-
sinë ta dëshmoni atë përkrahje.

Ne këtë e shohim si moment “sot ose kurrë” për vendin
Tuaj, për Ju, dhe për të ardhmërinë e fëmijëve Tuaj. Qeveria Juaj
dhe Qeveria greke nuk negociuan sikurse dy rivalë të djeshëm,
por si miq të së nesërmes. Shumë prej nesh kujtohen në kohët
e errëta të Ballkanit Perëndimor gjatë viteve 1990 kur jetët
ishin të dominuar nga rivaliteti etnik, dhuna dhe mosbesimi.
Progresi ekonomik dhe social ngeci. Ato ditë duhet t’i mbesin
së kaluarës.

Anëtarësimi në NATO ofron garanci sigurie. Anëtarësimi në
BE do të sjellë zhvillimi ekonomik, investime më të mëdha,
vende të punës dhe qasshmëri në programet evropiane që do
ta përmirësojnë jetën Tuaj. Me anëtarësimin në të dyja organi-
zatat, Ju do të jeni pjesë e familje së Evropës Perëndimore të
kombeve që është fokusuar në të ardhmen, dhe ajo që në të vër-
tetë është e rëndësishme për njerëzit, sesa betejat e kaluara të
rivalitetit që i takojnë historisë.

Qeveria Juaj dhe Qeveria greke negociuan si Qeveri të mirë-
fillta demokratike, të cilat kanë respektim të thellë të të drejta-
ve të njeriut, sundimin e së drejtës, mediat e lira dhe vlera të tje-
ra fundamentale evropiane. Prandaj ato mund të besojnë
njëra-tjetrën dhe të arrijnë marrëveshje, e cila ishte shumë e vë-
shtirë që të gjendet në të kaluarën.

Këto vlera për të cilat jeni të thirrur t’i përkrahni kur do të vo-
toni më 30 shtator, vlera të cilat janë themelet e BE-së dhe
NATO-s. Vota PËR nuk zgjidh çdo problem, përfshirë edhe BE-
në, por tregon rrugën, ju vendos në rrugë të pastër me destina-
cion të qartë dhe besim të arsyeshëm se në fund do të arrini atje.
Vendi juaj ndoshta është i vogël, por ka një histori krenare.
Keni pasur beteja të ndryshme. Mirëpo, përpjekjet tuaja në të
ardhmen duhet të drejtohen drejt sigurimit të një jete më të
mirë në vitet që janë pranë Jush.

Meritoni të merrni pjesë në skenë më të madhe, që njerëzit
tuaj të shohin sesi talentet e tyre sigurojnë prosperitet dhe
mundësi si pjesë e mejnstrimit evropian. Ky është ai momenti
“Tani ose kurrë”. Vota PËR do të jetë për të ardhmen: të ardhmen
Tuaj. Kjo është zgjedhja Juaj, dhe ju ftojmë që ta shfrytëzoni.

Autorë:
Lord Robertson nga Port Elen, ish sekretar gjeneral i NATO-s,
kryesues i “Grupit të Ohrit”
Karl Bildt, ish i dërguar special i BE-së dhe OKB-së për Ballka-
nin
Havier Solana, ish sekretar gjeneral i NATO-s
Alena Le Roa, ish përfaqësues special i BE-së në Shkup
Ambasadori Volfgang Ishinger, kryesues i Konferencës për
Siguri në Mihen
Ambasadori Robert Gelbard, ish përfaqësues special i ShBA-
ve për Ballkanin
Lordi Gajd nga Kroberg, ish diplomat britanik për Ballkanin
Gjeneral Ser Barni Uajt- Spuner, ish komandat i NATO-s në
ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë
Dejmon Uillson, kryetar ekzekutiv i Këshillit Atlantik

(Nga mediat shqipe, gazeta KOHA ka të drejtën ekskluzive 
për botimin e këtij shkrimi)

Tani është koha

Fatos RUSHITI

Shkup, 5 gusht - Komisioni Shtetë-
ror Zgjedhor ka nis përgatitjet ad-
ministrative dhe teknike për orga-
nizimin e Referendumit që është
caktuar më 30 shtator. Duke pasur
parasysh se Referendumi duhet të
mbahet për 60 ditë, të gjithë afatet
do të shkurtohen për pesë ditë,
përveç fushatës publike që do të
zgjasë 15 ditë. Referendumin do ta
zbatojë KSHZ-në, Komisionet
zgjedhor komunale, si dhe këshil-
lat zgjedhorë të formuar në vitin
2017 e të cilët do të përbëhen
vetëm nga tre anëtarë, gjegjësisht
në to nuk do të ketë përfaqësues të
partive politike. 

Sipas Rregullores për Referen-
dumin, KSHZ më 2 gusht ka dorë-
zuar kërkesën deri te Ministria e
Shoqërisë Informatike dhe Admi-
nistratës (MSHIA) për dorëzimin e
të dhënave për të punësuarit në
administratën shtetërore dhe në
komuna, administratën e Qytetit
të Shkupit dhe administratën pu-
blike, ndërsa MSHIA duhet të
përgjigjet për pesë ditë, më së voni
deri më 7 gusht. Pas marrjes së
informacionit nga MSHIA, KSHZ
në afat prej pesë ditësh i informon
komisionet shtetërore zgjedhore, i
plotëson me anëtarë dhe zëvendës
të rinj në vendin e atyre të cilëve në
baza të ndryshme, u është ndër-
prerë mandati. Vendimet me të ci-
lat formohen, gjegjësisht plotë-
sohen KKZ, publikohen në Gazetën
Zyrtare më vonë deri më 12 gusht. 

Në afat prej tre ditësh nga dita
e formimit të Komisioneve Komu-
nale Zgjedhore më së voni deri më
15 gusht, KSHZ deri te ata duhet t'i
dorëzojë të dhëna për të punë-

suarët në vend, administratën ko-
munale dhe administratën e Qy-
tetit të Shkupit dhe administratën
publike të cilët kanë vendbanim
në territorin për të cilin është kom-
petent KKZ-ja për formimin e Kë-
shillave zgjedhore. Ndërkaq më 9
gusht, Lista Zgjedhore do të dalë
në shqyrtim publik dhe do të zgjas
15 ditë, deri më 23 gusht në orën
24. Gjatë kësaj kohe, të gjithë qyte-
tarët mund të shikojnë të dhënat
personale në faqen elektronike të
KSHZ-së dhe në njësitë rajonale
dhe zyrtarët e KSHZ-së. 

Dhe në rast se kanë problem të
njëjta, mund ti paraqesin deri
KSHZ dhe në Komisionet Komu-
nale Zgjedhore. KSHZ duhet të
vendosë për një kërkesë të caktuar
brenda 24 orëve. Nëse e njëjta re-
fuzohet, votuesi ka të drejtë të
ankohet në Gjykatën Supreme, që
do të ketë një ditë afat për të ven-
dosur. KSHZ veçmë ka dërguar
thirrje publike deri te qytetarët për
kontroll të të dhënave në Listën
Zgjedhore për zbatimin e Referen-
dumit. Lista Zgjedhore që vendo-
set në kontroll publik përfshinë të
dhëna të qytetarëve të cilët në për-
fundim me 30 shtatorin e vitit
2018, kanë arritur moshën e rritur,
theksojnë nga KSHZ. Ndryshe, dia-
spora do të votojë në përfaqësitë
diplomatike të Republikës së Ma-
qedonisë. Nënkryetarja e KSHZ-së
e deleguar nga BDI, Ditmire
Shehu, ditë më parë ka shprehur
mosmarrëveshje me mënyrën e or-
ganizimit të zgjedhjeve, gjegjësi-
sht prononcimit të diasporës duke
pasur parasysh se sa mjete shpen-
zohen nga shteti për këtë dedikim.
Ajo u bëri thirrje qytetarëve, të cilët
dëshirojnë të prononcohen në Re-

ferendum, të vijnë në Maqedoni
dhe të votojnë. 

KSHZ, nga ana tjetër ka dër-
guar letër deri te Ministria e Punë-
ve të Jashtme që të konfirmohet
ekipimi në përfaqësitë diploma-
tike-konsullore dhe të shihet nëse
do të mund të zvogëlohen shpen-
zimet për prononcim të diasporës
për Referendumin. Procesi i pro-
noncimit të qytetarëve në Referen-
dum do të mund të vëzhgohet nga
organizata joqeveritare civile, si
dhe nga vëzhgues të huaj. Të drejtë
prononcimi do të kenë qytetarë të
cilët kanë mbushur 18 vite, me
aftësi afariste, që kanë vendbanim
në Republikën e Maqedonisë dhe
që është në Listën Zgjedhore. Re-
zultatet fillestare nga Referendumi
duhet të publikohen 24 orë pas
përfundimit të votimit, ndërsa ai
do të konsiderohet i suksesshëm
në qoftë se në të dalin më shumë
nga gjysma e të regjistruarve në
Listën Zgjedhore. Kur jemi tek Lista
Zgjedhore, në opinion ende ka di-
lema për pastrimin e saj nga vo-
tuesit fiktiv. 

Ish-anëtari i KSHZ-së, Subhi
Jakupi, për mediat ka theksuar se
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve
me ndihmën e MPB-së do të duhet
ta bindin opinionin se kanë kapaci-
tet për të pastruar Listën e
zgjedhësve nga personat me iden-
titete të rrejshme. Sipas Jakupit,
anëtarët e sapozgjedhur të KSHZ-
së kanë kapacitet për t’i eliminuar
mangësitë në këtë listë që zvarri-
ten me vite të tëra - persona me
identitet të dyfishtë, votues të
regjistruar në adresa fiktive, si dhe
anomalia që në Listën e zgjedhë-
sve të ketë zgjedhës që kanë ndër-
ruar jetë. 

MË 9 GUSHT LISTA ZGJEDHORE NË SHQYRTIM PUBLIK

KSHZ i përvesh duart
për Referendumin

Nga 9 gushti, shqyrtim publik i Listës Zgjedhore do të zgjas 15 ditë, deri më 23
gusht në orën 24. Gjatë kësaj kohe, të gjithë qytetarët mund të shikojnë të
dhënat personale ne faqen elektronike të KSHZ-së në Njësitë rajonale dhe
zyrtarët e KSHZ-së

Koha
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Fatos RUSHITI

Shkup, 5 gusht - Kryeministri Zoran
Zaev javën e kaluar i shoqëruar nga
kabineti qeveritar enkas në një kon-
ferencë për shtyp iu bëri apel të
gjithë qytetarëve të Maqedonisë që
të dalin në Referendum që do të
mbahet më 30 shtator të këtij viti.
Njëkohësisht, ai adresoi kritika ndaj
opozitës duke theksuar se ata në
këto momente historike për Maqe-
doninë, ajo tregohet e papërgjegj-
shme dhe nuk po sillet në mënyrë
konstruktive. Mes tjerash, Zaevi tha
se tani është koha për hapa të
mëdha, koha për vendime patrio-
tike. Nga ana tjetër, VMRO opozi-
tare ende nuk ka një qëndrim të
prerë për bojkot të Referendumit,
ndërkohë në opinion ka pasur zëra
se në moment të fundit do të ten-
tohet të këtë marrëveshje me par-
tinë e Hristijan Mickovskit që të mos
e bojkotojë Referendumin. 

NUK DO TË KALOJË PA ZËRA
KUNDËRSHTUES

Pavarësisht kësaj, fushata për
Referendumin nuk do të kalojë pa
zëra kundërshtues nga të dyja palët,
maqedonase dhe shqiptarët. Se ci-
lat grupe dhe cilat do të jenë moti-
vet, analistë dhe sociologë politike
kanë mendime të ndryshme. Publi-
cisti Nijazi Muhamedi thotë se rreth
Referendumit deri tash janë thyer
vetëm shpatat "pro” apo "kundër"
ndërmjet VMRO-së dhe LSDM-së
në unison me satelitët e tyre "koali-
cionues". Sipas tij, ka pasur dhe ka
edhe "paralajmërime" nga grupime
të vogla politike maqedonase të
gjoja ekstremit politik apo të konfu-
zionit gjeopolitik. 

“Por, dihet që realisht ‘fatin’ e Re-

ferendumit mund ta përcaktojë
VMRO, e cila nuk mund edhe aq
kollaj të marrë një vendim kundër
Referendumit, sepse pikërisht për
të vendimi me dalje në kundër
është një shpatë me dy tehe: nga
forca e reduktuar mobilizuese ka
ndodhur vota e saj ‘kundër’ mund
vetëm ta legjitimojë procedurën
demokratike të fitores ‘pro’ që pre-
tendon jo aq kuturu ta nxjerrë si fi-
tore të saj ana e votës ‘pro’ e Referen-
dumit”, thotë Muhamedi. Nëse
VMRO-ja, vazhdon ai, mund ta
marrë me gjithë mend pretendimin
e vet për ta nxjerrë të humbur Refe-
rendumin, pra të merr drejtimin e
bojkotimit, por edhe kësaj radhe,
sipas Nijazi Muhamedit, ajo ka gja-
sa të përballet me pasiguri në
forcën e munguar mobilizuese për-
tej caqeve të klientelës partiake.

“Mund të ndodhë që pjesën e
heshtur të elektoratit të VMRO-së
‘pro referendumit’ dhe ‘pro NATO’
ta aktivizojë vetëm me një shkelje
syri bile Borisovi i Bullgarisë se sa
Mickovski i VMRO-së”, thotë Muha-
medi. Sa i përket anës shqiptare, ai
shprehet se ajo mund të bëhet për-
caktuese e fitores "pro", por jo kësh-
tu si pretendojnë përfaqësuesit e
degraduar politikisht dhe morali-
sht të saj dhe "tutori" politik i tyre -
LSDM, si një rol përcaktues për për-
fitime të tyre dhe shlyerje apo hapje
pazaresh, duke e vënë në tuxhari të
pandershme politike vullnetin de-
mokratik të saj për dobi të të tjerë-
ve dhe për dëm të fateve politiko-
demokratike të saj”. 

“Pra, ana shqiptare mund të fak-
torizohet vetëm nëse mobilizimin
pro Referendumit e kushtëzon me
futjen si pjesë integrale të ndryshi-
meve kushtetuese edhe qartësimin
dhe ridefinimin e statusit të tyre ju-
ridiko-kushtetues si etni e dytë në
bashkështetformimin e Maqedoni-
së, sepse Marrëveshja për emrin ka
gërryer institucionalisht mo-
snjohjen, mohimin e identitetit sh-
qiptar dhe me këtë - ka gërryer edhe
atë status që ishte definuar me am-
biguitete juridike dhe semantikisht
konfuze në Marrëveshjen e Ohrit”,

thotë Muhamedi. Por, ana shqipta-
re, sipas tij, mund të faktorizohet
vetëm nëse fati i deklarimit pro Re-
ferendumit nuk lihet në duart e
xhambazëve politik aktualë (nga të
gjithë pa dallim). 

“Në këto ditë të para, përveç
mjegullisë që zotëron në opinion
ose përpëlitjeve të tjera politikisht
konfuze, ende nuk mund të pritet
ndonjë nismë mobilizimi që do të
fuste një qartësi drejtimi apo për-
caktimi të anës shqiptare rreth Re-
ferendumit”, thekson Nijazi Muha-
medi. 

INATI I SHQIPTARËVE NXIT
BOJKOTIN TEK MAQEDONASIT

Për sociologun politik Ali Pajazi-
ti, grupimet që do të tentojnë ta
pengojnë suksesin e Referendumit
ose ta sabotojnë atë - me gjasë do
jenë një pjesë e mirë e ithtarëve të
VMRO-DPMNE-së që, siç thotë Ali
Pajaziti, janë ngulitur si struci në
një identitet të paqenë dhe irreal,
në atë të maqedonizmës antike.
“Reagimi i tyre do të jetë dykahësh,
e para kundër Greqisë - një pjesë e
historisë e të cilës është kidnapuar
dhe e dyta, për të mos qenë me një
tabor me shqiptarët, të cilët i shohin
si rrezik i brendshëm kundër shtetit,
të cilin nga nga 1991-i dhe 2006
herë Georgievski e herë Gruevski
kanë tentuar ta monopolizojnë, ta
paraqesin si pronë e tyre”, thotë
Pajaziti. Një grupim tjetër, vazhdon
ai, që do nxisë mosdalje do të jenë
edhe intelektualët ekstremistë e
ultra-patriotë maqedonas, nga Aka-
demia e kooptuar nga gruevizmi,
që ende nuk është esëlluar. 

“Në taborin shqiptar, problem
do të jetë mobilizimi i kategorisë
efeminë (grave) dhe i pleqve, sepse
zakonisht ndër shqiptarë, në raste
të tilla dalin vetëm meshkujt dhe
do jetë shumë rëndë që të moti-
vohen kryeparët që t’i nxjerrin edhe
këto kategori sociale që ta thonë
PO-në ose JO-në e tyre”, thekson
Pajaziti. Shqiptarët që mund të da-
lin kundër Referendumit, sipas
Pajazitit, janë një masë indolente
që mendojnë se Maqedonia është

entitet që s'ka të bëjë me ta, që fry-
mojnë si jashtështetëror e që nuk e
lexojnë kontekstin sociologjik dhe
të marrëdhënieve ndërkombëtare. 

POLLOZHANI: SHQIPTARET
FITOJNË GOGLA DUSHKU

Ndryshe nga Ali Pajaziti, kryeta-
ri i Shoqatës së ish të Burgosurve
Politik Shqiptarë, Shpëtim Pol-
lozhani, thotë se votuesit shqiptarë
duhet t'i japin Referendumit aq sa
do të marrin nga ai, dhe siç thotë
ai, do të marrin gogla dushku, “pra
gogla dushku duhet t'i japin”. 

“Maqedonasit bëjnë punët e
veta. Ku janë shqiptarët e ngratë që
nuk u fut kashtë askush, ata shqip-
tarët në pushtet, vetëm rolin e tellal-
lit e luajnë të ngratët. Partitë poli-
tike shqiptare nuk i sqarojnë
opinionit shqiptar asgjë përveç se,
blegërimës BEEEE dhe NATO”, thotë
Pollozhani. Maqedonasit, sipas, tij,
e përfitojnë një identitet të ri që nuk
u heq atyre asgjë nga identiteti i
vjetër, kurse shqiptarëve me emrin
e ri të shtetit, u kufizohet shprehja e
identiteti kombëtar. “Çdo individ
ose kolektiv e ndërmerr një aktivitet
në bazë të asaj që e fiton. Shqiptaret
fitojnë gogla dushku nga ky refe-
rendum. Mjaft më me përdorimin e
Rusisë si gogol për t'i trembur fë-
mijët. Muri sanitar ka përfunduar
në Bullgari, Rumuni, Letoni, Lituani
dhe Estoni. Shqiptarët duhet të pa-
raqesin kërkesa. Dhënia e votës
blanko është servilizëm dhe tradh-
ti kombëtare. Unë severnomakedo-
nec. Jo ishalla, s'bëhet kurrë”, thotë
Pollozhani. Për të, “VMRO e luan val-
sin e vetë lamtumirës, ata flasin një
gjuhë dhe merren vesh bukur mirë
me njëri-tjetrin pasi ndërmjetësues
e kanë Akademinë e vetë të Shken-
cave, i kanë disa dhjetëra institute
dhe institucione, me të cilët konsul-
tohen dhe ulen bashkë”. Lëshimet e
LSDM-së për Qeveri teknike dhe
katër lëshime të tjera që iu bënë
VMRO-së, thotë Pollozhani, “dësh-
mon se edhe VMRO-istët do të jenë
pro Referendumit, por duhet paza-
ri të nxjerrë edhe amnisti për kri-
minelët e 27 prillit 2017”. 

MENDIME TË NDRYSHME PËR VOTËN KUNDËR REFERENDUMIT

Referendumi me zëra kundërshtues!
Për Nijazi Muhamedin,
tek shqiptarët në ditët e
para nuk pritet ndonjë
mobilizim serioz kundër
Referendumit, edhe pse,
sipas tij, nuk duhet të
dalin blanko pa kërkesa
reale. Për Pollozhanin,
shqiptarët do të duhet t’i
japin Referendumit
dushk për gogla, sepse po
të njëjtat ai do tu sjell
shqiptarëve. Ndryshe
mendon Ali Pajaziti:
“Shqiptarët që mund të
dalin kundër
Referendumit, janë një
masë indolente që
mendojnë se Maqedonia
është entitet që s'ka të
bëjë me ta, që frymojnë si
jashtështetëror e që nuk
e lexojnë kontekstin
sociologjik dhe të
marrëdhënieve
ndërkombëtare”.

Ana shqiptare mund të
faktorizohet vetëm nëse
mobilizimin pro
Referendumit e kushtëzon
me futjen si pjesë integrale
të ndryshimeve kushtetuese
edhe qartësimin dhe
ridefinimin e statusit të tyre
juridiko-kushtetues si etni e
dytë në bashkë sht e tfo -
rmimin e Maqedonisë, sepse
Marrëveshja për emrin ka
gërryer institucionalisht
mosnjohjen, mohimin e
identitetit shqiptar dhe me
këtë - ka gërryer edhe atë
status që ishte definuar me
ambiguitete juridike dhe
semantikisht konfuze në
Marrëveshjen e Ohrit 

NIJAZI MUHAMEDI 

Çdo individ ose kolektiv e
ndërmerr një aktivitet në
bazë të asaj që e fiton.
Shqiptaret fitojnë gogla
dushku nga ky referendum.
Mjaft më me përdorimin e
Rusisë si gogol për t'i
trembur fëmijët. Muri
sanitar ka përfunduar në
Bullgari, Rumuni, Letoni,
Lituani dhe Estoni.
Shqiptarët duhet të
paraqesin kërkesa. Dhënia e
votës blanko është
servilizëm dhe tradhti
kombëtare. Unë
severnomakedonec. Jo
ishalla, s'bëhet kurrë 

SHPËTIM POLLOZHANI 

Në taborin shqiptar, problem
do të jetë mobilizimi i
kategorisë efeminë (grave)
dhe i pleqve, sepse zakonisht
ndër shqiptarë, në raste të
tilla dalin vetëm meshkujt
dhe do jetë shumë rëndë që
të motivohen kryeparët që t’i
nxjerrin edhe këto kategori
sociale që ta thonë PO-në
ose JO-në e tyre 

ALI PAJAZITI 

Koha



5AKTUALE
Koha, e hënë, 6 gusht 2018 

Omer XHAFERI

Shkup, 5 gusht - Toleranca mes të
rinjve nga etnitete të ndryshme në
Shkup vazhdon të mbetët çështje
e hapur për shumë institucione
shtetërore. Pavarësisht fushatave
edukative për parandalimin e inci-
denteve tek të rinjtë, të cilat gjatë
këtij viti i ka realizuar Sektori për
Punë të Brendshme-Shkup, përle-
shjet e zakonshme në afërsi të
shkollave dhe stacioneve të auto-
busëve kanë vazhduar. Kësisoj, kjo
temë u aktualizua gjatë muajve
qershor dhe korrik, me çka për
herë të parë në Shkup, u regjistrua
viktima e parë nga incidentet mes
të rinjve. Pa dyshim rrahja dhe më
pas vdekja e të riut Nikolla Sazdvo-
ski, ndikoi që brenda muajit korrik
nëpër autobusët e transportit pu-
blike të shpeshtohen incidentet,
ku sipas të dhënave të MPB-së,
thuhet se janë regjistruar pesë apo
gjashtë incidente vetëm gjatë
muaji të kaluar. 

Duke i komentuar rastet e fun-
dit, nga SPB e Shkupit për gazetën
KOHA thonë se brenda Strategjisë
për zhvillim të policisë 2016-2020
dhe Planit aksionar për realizimin
e tij, është paraparë edhe përforci-
mi i aktiviteteve të policisë në ra-
portet me komunitetet që jetojnë
në vend. Në këtë drejtim, siç njof-
tojnë nga policia e Shkupit, traj-
tim të posaçëm gjatë këtij viti kanë

pasur dhuna mes të rinjve. 
“Pikërisht për këtë temë, nga

fillimi i vitit e deri më sot, në rajo-
nin e Shkupit kemi realizuar një
varg aktivitetesh preventive. Krye-
sisht takimet dhe mbledhjet për
parandalimin e dhunës janë zh-
villuar nëpër shkolla. Gjatë pe-
riudhës që lamë prapa, u realizua
fushata ‘Siguri në shkolla’, e shtrirë
në 15 shkolla nëpër komuna të
ndryshme të Qytetit të Shkupit.
Paralelisht me këto aktivitete,
është realizuar edhe fushata ‘Për
qytet të sigurt’. Për dallim nga
projekti i parë, temë e kësaj fusha-
te ka qenë shkolla e mesme, ndër-
sa u realizua në 10 shkolla të me-
sme në Shkup”, thonë nga
SPB-Shkup. Me qëllim ngritjen e
vetëdijes për parandalimin e
dhunës, organet e rendit brenda
këtij viti në kuadër të shkollave fil-
lore kanë formuar Grupe preventi-
ve, ku kanë marrë pjesë nxënës të
klasave të teta dhe të nënta, re-
spektivisht nxënës me sukses të
shkëlqyeshëm dhe enti të ndrysh-
me.Temat për “dhunën”, respektivi-
sht çka paraqet dhuna në ndeshjet

sportive, si dhe dhuna në rrjetet
sociale, kanë qenë debatet dhe di-
skutimet të cilët me iniciative të
policisë së Shkupit, gjatë shtatë
muajve të kaluar, janë trajtuar
nëpër shumë shkollave fillore dhe
të mesme në kryeqytet. Njëkohë-
sisht janë trajtuar edhe temat pre-
ventive për parandalimin e inci-
denteve në vendet publike dhe
autobusë. Megjithatë, ky lloj i fu-
shatave, sipas ndodhive të fundit,
mund të konstatohet se nuk ka
ndikuar te të gjithë të rinjtë.
Ruajtja e rendit dhe qetësisë pu-
blike, sipas MPB-së, edhe në të
ardhmen do të vazhdoj të mbetet
në fokusin e aktiviteteve të tyre,
me të vetmin qëllim parandalimin
e incidenteve mes të rinjve. Ndry-
she, kur jemi të gjuha e urrejtjes e
cila asnjëherë institucionalisht
nuk është sanksionuar, nga MPB
për gazetën KOHA thonë se në
vazhdimësi i përcjellin përm-
bajtjet e ueb portaleve dhe rrjete-
ve sociale.

“Në mënyrë aktive Sektori për
krim kompjuterik pranë Byrosë
për Siguri Publike, i përcjell duku-

ritë negative të cilët paraqiten me
rastin e ‘gjuhës së urrejtjes’. Rre-
ziku që i kanoset sigurisë së huaj,
thirrjet për dhunë, organizimi i tu-
bimeve të ndryshme, protesta apo
marshe, janë vetëm një pjesë e
përmbajtjeve që monitorohet nga
shërbime përkatëse të MPB-së.
Pas detektimit të këtyre përm-
bajtjeve ku ekzistojnë elemente
që janë asocojnë në kryerjen e një
vepre penale, në pajtim me Kodin
Penal, nga ana e organe të policisë
përgatiten shënime zyrtare, të cilat
dorëzohet deri te njësitë e MPB-së,
respektivisht të njëjtë parash-
trohet deri te Prokuroritë përkatë-
se për marrjen e masave shtesë”,
njoftojnë nga MPB-ja. 

Sidoqoftë, organet e rendit -
për dallim nga vitet e mëhersh-
me, kur brohoritjet dhe thirrjet për
mos tolerancë qytetare i anashka-
lonin, së fundmi drejtuesit e MPB-
së, duke filluar nga vdekja e të riut
Sazdovski e deri te ofendimet ndaj
shqiptarëve që u regjistruan në
Krushëve më 2 gusht, sipas njohë-
sve të rrethanave, kanë vepruar në
mënyrë tejet profesionale.

Shkup, 5 gusht - Të gjithë shtetasit e
Maqedonisë që punojnë dhe ve-
projnë në Gjermani, si dhe ata të
cilët planifikojnë të jetojnë në këtë
vend, janë në pritje të hyrjes në
fuqi për njohjen e patentë shoferit,
çështje e cila u negociua nga të
dyja palët qeveritare. Ministria e
Punëve të Brendshme informon se
kjo marrëveshje do të nënshkruhet
së shpejti, megjithëse nuk preci-
zohet saktësisht se kur do të
ndodhë kjo. “Më 26 qershor, Qeve-
ria e Maqedonisë miratoi një dek-
laratë e cila hap rrugën për njohjen
e ndërsjellët të patentave me Gjer-
maninë. Opinioni do të informohet
për datën përfundimtare për nën-
shkrimin e Deklaratës së përba-

shkët për njohjen e patentave, pasi
të dyja palët po dakordojnë afa-
tin”, thuhet në njoftimin e MPB-së
në Shkup. Pas komunikimit inten-
siv midis Ministrisë së Brendshme
të Maqedonisë dhe Ministrisë
Gjermane të Transportit dhe Infra-
strukturës Digjitale, për njohjen
dhe zëvendësimin e patentave, në
muajin maj u bë edhe harmonizi-
mi i Deklaratës së përbashkët. 

Me hyrjen në fuqi të kësaj Dek-
larate, qytetarët e Maqedonisë të
cilët kanë leje vozitje të Maqedoni-
së ndërsa qëndrojnë në Gjermani,
nuk do të kenë nevojë për leje
ndërkombëtare ndërsa shtetasit e
Maqedonisë të cilët kanë të rregul-
luar vendbanimin në Gjermani, së

shpejti do të mund të bëjnë zë-
vendësim për lejen e vozitjes sipas
kërkesës së tyre. I vetmi kusht për
qytetarët e Maqedonisë do të jetë
të kenë qëndrimi ligjor në territo-
rin gjerman për të paktën 185 ditë
në vit. Kjo deklaratë duhej të nën-
shkruhej në shkurt të këtij viti
gjatë vizitës së kryeministrit të Ma-
qedonisë, Zoran Zaev, në Berlin.
Por kjo nuk ndodhi për shkak të
problemeve teknike gjatë negocia-
tave. Problemi kryesor qëndronte
tek marrja e lejes mjekësore, e cila
merret gjatë marrjes së patentës
së shoferit dhe i njëjti rregull duhej
të zbatohej gjatë përkthimit të
lejeve në Gjermani - diçka që ishte
e papranueshme për palën gjer-

mane. Vlen të theksohet se pas fir-
mosje së Deklaratës, shtetasit e
Maqedonisë në Gjermani nuk do
të kenë nevojë të hynë në provim
teorik dhe praktik të vozitjes si dhe
të vizitojnë mjekun e syve. Maqe-
donia deri më tani ka njohje reci-
proke dhe zëvendësim të patentë
shoferit bazuar në një marrëveshje
dypalëshe të nënshkruar me Ita-
linë, Spanjën, Shqipërinë, Serbinë,
Malin e Zi dhe Bosnje dhe Herce-
govinën, ndërsa në proces është
marrëveshja dypalëshe me shte-
tin e Kosovës, Turqinë, Gjermaninë,

Britaninë e Madhe. Po zhvillohet
procedurë edhe me Australinë dhe
Zelandën e Re.

Pala maqedonase ka dërguar
kërkesë për njohjen reciproke të
patentave në përputhje me Kon-
ventën e Vjenës edhe në Azer-
bajxhan, Suedi, Bjellorusi, Mbretë-
rinë e Bashkuar, Zvicër, Danimarkë,
Armeni, Estoni, Izrael, Kazakistan,
Kanada, Kirgistan, Moldavi, Mo-
nako, Norvegji, Poloni, Portugali,
Rusi, San Marino, Sllovaki, Turkme-
nistan, Uzbekistan, Ukrainë, Fin-
landë, Francë dhe Holandë. (R.B)

Maqedonia e
fundit me pagën
mesatare 
Shkup, 5 gusht - Maqedonia
ndërkohë është i vetmi vend me
pagë mesatarë më të vogël në ish-
Jugosllavi. Sllovenia, me një pagë
neto mujore prej 1077 euro për
muajin maj të viti 2018, është vendi
i vetëm në rajon me të ardhurat më
të larta dhe është paga e vetme në
rajon e cila arrin mbi një mijë euro.
Paga mesatare në Maqedoni në maj
të këtij viti ishte 399.28 euro (24.509
denarë), sipas një sondazhi të cilën
e ka publikuar agjencia “Anadolija”.
Rritje më e madhe e pagës mesata-
re neto është regjistruar në Kroaci,
ku pagat shënuan rritje me 71.42
euro dhe arrin në 866.95 euro. Në
Malin e Zi, paga mesatare në qer-
shor ka arritur 511 euro. Ndërkaq në
muajin maj, në Bosnjë dhe Herce-
govinë ajo ishte në nivel prej 448.59
euro, dhe në Serbi 426 euro. Në Ma-
lin e Zi, të ardhurat mesatare neto
në qershor krahas muajit të kaluar
patën një rënie prej 0.2 për qind,
ndërsa të ardhurat neto mesatare
në qershor 2018, krahasuar me të
njëjtin muaj të vitin paraprak, u
rritën me 0.2 për qind. Sllovenia
ndërkohë është vendi i vetëm i ish-
Jugosllavisë që ka arritur suficit.
Sllovenia gjithashtu është i vetmi
vend, i cili këtë vit realizoi suficit në
tregti me vendet e jashtme. Mbulimi
i importit me eksportin është 102.1
për qind në pesë muajt e parë të këtij
viti. Në vendin e dytë pas Sllovenisë
radhitet Serbia me 76.3 për qind, e
treta Maqedonia - e cila në pesë
muajt e këtij viti është në nivelin 74.7
për qind. Në BiH, rritja e import-ek-
sportit për gjashtë muaj në vitin 2018
është 62.48 për qind, ndërsa në Kroa-
ci për pesë muaj në 2018 është 59.7
për qind. Përfitime më të vogla të im-
port-eksportit kishte Mali i Zi - për
gjashtë muaj 16.5 për qind. (R.B)

GATI DEKLARATA PËR NJOHJE RECIPROKE TË LEVE-VOZITJES

Së shpejti në Gjermani do të vozitet
me patentë të Maqedonisë

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

POLICIA MBI 80 TAKIME ME TË RINJTË

Fushatat nuk japin rezultate
Takimet e njëpasnjëshme mes të rinjve dhe përfaqësuesve të policisë
së Shkupit nuk ka arritur të çrrënjos fenomenin e dhunës në vendet
publike dhe autobusët e transportit publik. Mos veprimi në kohë për
sanksionimin e gjuhës së urrejtjes, të cilën ndër vite e ka toleruar MPB,
mendohet të jetë njëra prej arsyeve kryesore se pse në Shkup, javë më
parë u regjistrua viktima e parë nga zënka mes të rinjve 

Koha
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Zejnulla VESELI

Shkup, 5 gusht - Numri i popullatës
aktive të aftë për punë në Maqe-
doni brenda një viti është rritur
për 4000 persona, gjegjësisht për
0.4 për qind në nivel vjetor. Sipas
të dhënave të fundit të Agjencisë
për Punësim, në tremujorin e parë
të këtij viti - 56.9 për qind nga
numri i përgjithshëm i banorëve
në Maqedoni janë të aftë për të
punuar e që është për 0.2 për qind
më i lartë krahasuar me pe-
riudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Ndërkohë, sipas këtyre të dhëna-
ve, në tremujorin e parë të këtij
viti, popullata aktive për punë kap
shifrën prej 956.640 persona prej
të cilëve 749.892 persona janë të
punësuar, kurse 206.748 persona
janë të papunë. Në Maqedoni për
momentin ka 7145 vende të lira të
punës. Pjesa më e madhe e shpal-
ljeve për vende të reja të punës
janë për pozicionet: specializant
për resurse njerëzore, moler,
shitës, menaxher prodhimtarie,
komercialist, shofer, elektromon-
tues, saldues, distributor, admini-
strator, si dhe drejtorë. Sipas të

dhënave të fundit të Agjencisë për
Punësim, në tremujorin e parë të
këtij viti shkalla e vendeve të lira të
punës ishte 1.68 për qind, ndërsa
numri më i madh i vendeve të lira
të punës dhe at 2929 janë shpallur
për grupin “punëtorë në veprimta-
ritë shërbyese dhe shitëse”. 

Në bazë të anketës së zhvilluar
për fuqinë punëtore, përveç në
sektorin shërbyes dhe industrial,
rritje më të madhe të punëtorëve
nga muaji janar deri në muajin
mars të vitit 2018 ka pasur në sek-
torin e ndërtimtarisë. Shkalla e
punësimeve në kuartalin e parë
të këtij viti ka arritur shifrën prej
44.6 për qind, gjegjësisht kraha-
suar me periudhën e njëjtë të vitit
të kaluar, punësimet janë më të
larta për 0.9 për qind. Në anën
tjetër, të dhënat zyrtare tregojnë

se në tremujorin e parë të këtij
viti, krahasuar me periudhën e
njëjtë të vitit të kaluar, numri i të
punësuarve është rritur për 2.2 për
qind, gjegjësisht 16.000 punonjës
të rinj kështu që numër më të
madh të punësime ka në sektorin
e industrisë (8700 punonjës ose
5.2 për qind), pastaj në sektorin e
ndërtimtarisë me 4800 punëtorë
të rinj apo 9.4 për qind dhe në sek-
torin e shërbimeve me 2700 pu-
nonjës të rinj ose 0.7 për qind.
Shikuar sipas statusit ekonomik,
te të gjitha kategoritë ka rritje të
numrit të punëtorëve përveç tek
punësimet familjare. Për pe-
riudhë njëvjeçare, numri i punë-
torëve të rinj është rritur për
13.500 punonjës apo 2.4 për qind,
si dhe është rritur edhe numri i
punëdhënësve për 3200 perona

apo 9.4 për qind. Rritja e numrit
të punësuarve ka ndikuar duk-
shëm në uljen e numrit të pa-
punësisë në Maqedoni që i bie të
jetë zvogëluar për 12 mijë perso-
na apo 5.4 për qind . Pikërisht
këto lëvizje e punësimeve të reja
në kuartalin e parë të vitit 2018
ka kontribuar që numri i të pa-
punëve të bie në 21.6 për qind e që
shënon ulje për 1.3 për qind
krahasuar me periudhën e njëjtë
të vitit 2017. Njëherazi, nëse i
shohim të dhënat e Agjencisë për
Punësim sipas kufirit të moshës,
papunësia gjithashtu është ulur
në të gjitha grupet dhe ulje ka pa-
sur nga mosha 25 deri më 49 vjet,
ndërsa në anën tjetër - numri i po-
pullsisë aktive për punë brenda
një viti është rritur për 4000 per-
sona. 

Shkup, 5 gusht - Maqedonia ka fil-
luar eksportin e pemëve dhe peri-
meve në Kosovë. Janë ngarkuar
dhjetëra kamionë me prodhime
bujqësore, vetëm nga tregu i
madh me shumicë në Shkup.
Tregtarët me shumicë pas bl-
lokadës dy javore për shkak të do-
ganave më të larta që i aplikoi dhe
pastaj i shfuqizoi Prishtina, tani i
fërkojnë duart. Ata thonë se
kërkesa për pemë dhe perime
është rritur në mënyrë drastike
dhe çmimet janë rritur gjithashtu.
Ndryshe nga dy javët e fundit,
madje edhe në orët e pasdites kur
tregu me shumicë ishte i mbushur
me pemë dhe perime për të cilat
nuk kishte blerës, këto dy ditë në
mëngjes shiteshin kutitë e fundit.
“Kemi pasur një dalje të madhe të
mallrave që dolën nga tregu. Ishin
tetë tregtarë nga atje, secili prej

tyre kishte nga një kamion, pra
tetë kamionë, njëri mbeti bosh,
nuk kishte mall për të. Prandaj, ne
jemi shumë të kënaqur tani, çmi-
met janë rritur në mënyrë dra-
stike”, tha një tregtar. Pjeshka
është rritur nga 20 në 25 denarë,
rrushi nga 30 deri në 35, dhe
dardha në shumicë shiten për 40
denarë. Megjithatë, tregtarët
ankohen se bllokada ka shkaktuar

dëme financiare dhe tani ata sh-
presojnë se nëpërmjet kërkesës
eventuale në rritje, një pjesë e
humbjes do të kompensohet. Nga
Ministria e Bujqësisë ende po
bëjnë përllogaritjet për dëmin e
shkaktuar nga bllokada dy javo-
re. 

“Ne do ti shqyrtojmë të gjitha
mundësitë dhe opsionet në pje-
sën e dëmeve të pësuara nga fer-

merët tanë, qoftë përmes masave
ndërhyrëse për shitjen e një pjese
të produkteve për përpunim, ma-
save që janë ekzistuese, d.m.th.
rritjen e shumave vetë ose në drej-
tim të rritjes së subvencioneve për
sipërfaqe”, deklaroi ministri i Buj-
qësisë, Ljupço Nikolovski. Kosova
ka aplikuar një mbrojtje dogano-
re prej 30 për qind ndaj 21 produk-
teve bujqësore më 18 korrik. Javën
e kaluar, me kërkesë të vendeve
anëtare të CEFTA-s, ku Kosova
është gjithashtu anëtare, fillimi-
sht u shfuqizua dogana e 17 pro-
dukteve bujqësore, por mbeti për
domate, speca, rrush, dardha,
molla dhe manaferra që janë pje-
së e produkteve që janë më të ek-
sportuara nga Maqedonia. Të
martën, qeveria e Kosovës vendo-
si të heqë plotësisht doganat më
të mëdha. (F.P)

Transporti
publik i lirë, 
por pa mundësi
për zgjedhje 
Shkup, 5 gusht - Me çmim prej 35
denarë apo 0.6 euro për një vo-
zitje në një drejtim, transporti
publik në kryeqytetin e Shkupit
është mes më të lirëve, por nuk
ofron mundësi për zgjedhje mes
llojeve të ndryshme të transpor-
tit. Çmimi dhe kapaciteti i tran-
sportit publik është faktor i
rëndësishëm gjatë vlerësimit të
cilësisë së jetesës në qytetet e
mëdha. Derisa në shumicën e ra-
steve lartësia e çmimit ndërlidhet
me standardin jetësor të shtetit,
arsye për shfrytëzimin e tran-
sportit publik janë të ndryshme
prej qyteti në qytet dhe lëvizin
prej kursimit të kohës dhe parave
deri në mbrojtjen e mjedisit jetë-
sor dhe uljen e emisionit të gaz-
rave të dëmshme. Ekzistojnë më
shumë sisteme të ndryshme për
pagesë në transportin e qytetit
por më të shpeshta janë biletat e
përbashkëta të cilat lejojnë kom-
binime të më shumë llojeve të
ndryshme të transportit të qytetit
(autobus, trolejbus dhe metro)
në një periudhë të caktuar koho-
re. Në Beograd bileta për një vo-
zitje në kohëzgjatje prej 90 mi-
nutave me transportin e qytetit
kushton 1.3 euro për Zonën 1 dhe
2, deri 3.4 euro për të gjitha katër
zonat. Zagrebi shfrytëzon sistem
kohor për pagesën e transportit
publik dhe kështu çmimi lëviz
prej 0,55 euro për një biletë në
kohëzgjatje prej gjysmë ore deri
1,35 euro për biletë në
kohëzgjatje prej 90 minutash.
Transporti publik në Lubjanë
është ndarë në tre zona dhe çmi-
mi për biletë për një vozitje në
kohëzgjatje prej 90 ditëve dhe lë-
viz prej 1,20 euro për zonën e
parë, 1,60 euro për zonën e dytë
dhe 2.5 euro për zonën e tretë. Bi-
letë për një vozitje në
kohëzgjatje prek 90 minutash
me transport publik në Athinë
kushton 1,40 euro, por ofron edhe
më shumë lloje të ndryshme dhe
mundësi për blerje. Transporti i
qytetit në Sofje është i ndarë në
metro dhe me autobus, ku hynë
edhe tramvaj dhe trolejbusi.
Duhen karta të ndryshme për të
dy, por çmimi për një vozitje
është i njëjtë dhe kushton 0,80
euro. Në Berlin, megjithatë, tran-
sporti publik është ndarë në dy
zona AB dhe ABC. Çmimi për një
vozitje në kohëzgjatje prej dy orë
në zonën AB është 2.80 euro
ndërsa në zonën ABC 3,4 euro.
Talin, kryeqyteti i Estonisë, nga
viti 2013 ofron transport publik
falas për të gjithë banorët e
regjistruar. Autoritetet e atjesh-
me të qytetit për këtë vendim pa-
raprakisht kanë organizuar refe-
rendum, në të cilin qytetarë me
75 për qind zgjodhën transport
publik falas.

PËR MOMENTIN KA 7145 VENDE TË LIRA TË PUNËS

Mbi 4000 punësime
për një vit!

PAS HEQJES SË TARIFAVE DOGANORE

Nis importi i produkteve bujqësore në Kosovë
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Sipas të dhënave të
fundit të Agjencisë
për Punësim, në
tremujorin e parë të
këtij viti, 56.9 për qind
nga numri i
përgjithshëm i
banorëve në
Maqedoni janë të
aftë për të punuar që
është për 0.2 për qind
më i lartë krahasuar
me periudhën e
njëjtë të vitit të kaluar

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 5 gusht - Pacientët janë të
mbrojtur me ligj, ndërsa punëtorët
shëndetësor nuk kanë një mundë-
si të tillë. Ata sulmohen në vende
pune, kërcënohen, edhe rrihen. Në
muajt e fundit disa incidente kanë
ndodhur në klinikat e vendit, ku
mjekët ishin viktimë. Në klinikën e
Shkupit ku shumë pacientë janë të
orientuar, një qytetar sulmoi
mjekun për një shtatzëni të vonsh-
me. Pastaj, një pacient i mbajti peng
disa mjekë në Klinikën Hemato-
logjike të Shkupit dhe kërcënoi se
do t'i vriste me thikë. Kishte dy inci-
dente edhe në Klinikën e Pulmono-
logjisë, kurse një psikiatër po në
Shkup u rrah.

Kërcënime ka pasur edhe në
Spitalin klinik të Tetovës, ku perso-
neli mjekësor shpesh është cak i sul-
meve e ofendimeve. Me pistoletë
në kokë, përfundoi drama para tre
viteve në Klinikën e kirurgjisë digje-
stive në Shkup, ku pacienti i pakëna-
qur nga shërbimet shëndetësore
shtiu ndaj kirurgut Lubomir Ogne-
noviq, duke e fajësuar për vdekjen e
nënës së tij, e cila kishte vdekur disa
orë më parë në klinikë. Ndaj mjekut
u ushtrua intervenim mjekësor,
ndërsa sulmuesit menjëherë
morën 30 ditë burgim, ku dhe u
ushtruan masa të tjera në vazhdim.
Kjo ngjarje ngriti në këmbë shumë
mjekë, të cilët të revoltuar kërkuan
mbrojte. 

Ajo që ka ndodh më parë nuk ka

ndryshuar situatën e mjekëve,
madje, sot, janë edhe më të pasi-
gurt. Kjo si pasojë që gjatë viteve si-
stemi shëndetësor ka qenë i pa kon-
soliduar, kështu që mjekët dhe
pacientët shpesh quheshin si “ar-
miq”. Besimi në sistemin shëndetë-
sor thuajse është totalisht i hum-
bur, pacientët dhe mjekët janë
viktimë të shkatërrimit të shëndetë-
sisë, ndërsa ligji për aktivitetin
mjekësor qëndron vetëm në letër
dhe më shumë se shtatë vite e ka
zënë pluhuri në sirtarët e qeverisë.
Gjithsesi, mjekët theksojnë se e
kryejnë punën në mënyrë profesio-
nale, përderisa pacientët për
vdekjen e familjarit, fatkeqësinë e
hedhin te mantelet e bardhë, të pa
vetëdijshëm se vdekja mund të
ndodh edhe në mënyrë natyrale. 

Doktor Sedat Limani me për-
vojë të gjatë në shëndetësi thotë
për gazetën “Koha”, se profesioni i
mjekut ka qenë një ndër profesio-
net më të shenjta, sot është më i
pavlefshëm ose më pak i respek-
tuar nga pacientët. Mjekët janë të
kërcënuar nga pacientët , por edhe
nga ligjet që nuk gjejnë rrugën për

t’u rregulluar me vite. 
“Për fat të keq shumica e pa-

cientëve vijnë me paragjykim se
kanë një sëmundje që e diagnosti-
fikojnë vetë dhe duhet të marrim
ilaçin që ata mendojnë. Nëse nuk i
koordinohen pacientit rekomandi-
met e mjekut me atë që ka lexuar
në internet menjëherë çon zërin ose
edhe ka kërcënime. Kërkojnë shër-
bime që janë të mundshme, por
edhe janë të pa mundshme nga ana
e mjekut. Nuk ka mbrojte morale
njëherë aq më shumë mbrojtje nga
dhuna fizike. Ligji nuk na mbron.
Doli vetëm ligji për të drejtat e pa-
cientëve, ku edhe ka mbi 7 vite në
fuqi, mirëpo ligji për mjekët ako-
ma është në përpilim e sipër. Kësh-
tu nuk kemi ndonjë mbrojte nga
doktrinat”, nënvizon dr. Sedat Lima-
ni.  Ai është i mendimit se profesio-
ni i mjekut mbetet akoma i përbu-
zur në vendin tonë, nuk është një
profesion që vlerësohet si dikur dhe
as fjala e mjekut nuk merret parasy-
sh. Prandaj, ai apelon se duhen
ndryshime si nga aspekti i ngritjes
kulturore të përgjithshme , po ash-
tu edhe respektimi i mjekëve në

detyre, si dhe ligj në dispozicion. 
Kryetarja e Odës së Mjekëve,

Kalian Grivçeva- Stardellova, e cila
është e njohur mbi incidentet në
institucionet shëndetësore thotë se
të gjitha rastet që kanë ndodhur
janë një histori në vete. 

“Në Odën e Mjekëve në Maqe-
doni nga ana e mjekëve ka një
numër të madh të raportesh me
shkrim ku informojnë se në vendin
e tyre të punës është ushtruar
dhunë, janë sulmuar verbalisht dhe
fizikisht nga ana e pacientëve ose
familjarëve të tyre. Të dhëna preci-
ze, për fat të keq nuk ka”, thotë dr. Sr-
tardellova.  Dhuna e paraqitur në
institucionet shëndetësore mbetet
një problem aktual edhe në vendet
e tjera. Nga ai aspekt, në shtator të
vitit 2017 është nënshkruar deklara-
ta “stop dhunës në shëndetësi”, e
ratifikuar edhe nga anëtaret e ZEVA
në të cilën janë të anëtarësuara
odat nga Evropa Qendrore dhe Lin-
dore, ndërsa Oda e Mjekëve të Ma-
qedonisë e nënshkroi në Kongresin
në Lubjanë. Në tekstin e Deklaratës
thuhet se vetëm një mjedis i sigurt,
në të cilën shtohen shërbimet shën-
detësore garanton mbrojtje shën-
detësore profesionale dhe cilësore
për pacientët dhe se punonjësit
shëndetësorë si dhe të gjithë tjerët
kanë të drejtë në mjedis të sigurt
pune. "Dhuna ndaj punonjësve
shëndetësorë duhet të kuptohet se-
riozisht nga ana e drejtuesve të të
gjitha institucioneve shëndetësore
dhe me të njëjtën duhet në mënyrë
efikase të përballemi me ndihmën
e policisë dhe të sistemit juridik. In-
cidentet e dhunës duhet të jenë të
dokumentuara përmes sistemit, në
të cilin do të sigurohet nga ana e
Qeverisë dhe institucioneve shën-
detësore", thuhet në Deklaratë.

Fondi pensional
në humbje,
rritet buxheti 
i Fondit të
Shëndetësisë
Shkup, 5 gusht - Fondi i Siguri-
mit Pensional dhe Invalidor
(FSPI) në gjysmën e parë të vi-
tit ka realizuar deficit
(humbje) prej 469 milionë de-
narë, tregon Raporti i gjy-
smëvjetorit për ekzekutimin e
Buxhetit për periudhën janar-
qershor të këtij viti. Deri në
qershor të këtij viti janë reali-
zuar të ardhura prej 33.453 mi-
lionë denarë, 49.2 për qind në
krahasim me planifikimet për
sivjet, ndërsa shpenzimet
kanë arritur 33.922 milionë de-
narë apo 49.9 për qind nga
plani vjetor.
Nga të ardhurat e përgjithsh-
me, 18.115 milionë denarë janë
në bazë të të ardhurave të si-
gurimit pensional dhe invali-
dor (48.6 për qind nga plani
vjetor), 14.640 milionë denarë
janë transferime nga Buxheti
themelor, 637 milionë denarë
janë të ardhura nga akcizat,
ndërsa 61 milionë denarët tje-
ra janë të ardhura të tjera të
Fondit. "Në pjesën e shpenzi-
meve të Fondit për Sigurim
Pensional, shpenzimet për
pensionet janë realizuar në
vlerë prej 26.792 milionë de-
narë apo 49.6 për qind nga të
paraparat në vitin 2018. Page-
sa e pensioneve zhvillohet në
pajtim me dinamikën e para-
parë për vitin 2018", tregon Ra-
porti.
Transferimet nga Fondi i SPIM
deri te 14-të fondet private
pensionale arrijnë 3.330 mi-
lionë denarë, ndërsa kontribu-
tet për sigurimin shëndetësor
për pensionistë deri te Fondi
për Sigurim Shëndetësor janë
paguar në shumë prej 3.575
milionë denarë. Kundrejt Fon-
dit për SPIM, në përfundim
me qershorin e këtij viti, Fondi
i Sigurimit Shëndetësor ka
realizuar suficit prej 205 mi-
lionë denarë, me të ardhura
prej 14.739 milionë denarë,
apo 51.3 për qind nga plani
vjetor dhe shpenzimet e krye-
ra prej 14.534 milionë denarë,
gjegjësisht 50.5 për qind nga
të planifikuar për vitin 2018.
Në gjashtë muajt e parë të kë-
tij vitit janë realizuar të ardhu-
ra nga kontributet për siguri-
min shëndetësor prej 7.716
milionë denarë apo 48,8 për
qind në plan vjetor. Kontribu-
tet për sigurim shëndetësor të
pensionistëve të paguara nga
Fondi për SPIM arrijnë 3.575
milionë denarë, ndërsa kontri-
butet për sigurimin shëndetë-
sor janë paguar nga Agjencia
për Punësim e RM me 55 mi-
lionë denarë.

Shkup, 5 gusht - Numri i vetura-
ve në Maqedoni është në rritje të
vazhdueshme, por megjithatë një e
treta e familjeve në Maqedoni nuk
posedojnë makinë në vitin 2017,
tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror
të Statistikës. Sipas raportit të
ESHS-ë për furnizim të familjeve
me të mira të qëndrueshme të kon-
sumimit në periudhën 2015-2017,

vetura kanë pasur 59.6 për qind e
familjeve.

Në Maqedoni, numri i veturave
është në rritje të vazhdueshme
edhe nga 383.833 në vitin 2015 ka
arritur gjithsej 403.316 makina të
regjistruara në vitin 2017, tregojnë
të dhënat nga MAKStat. Në pe-
riudhën 2015-2017, përqindja e fa-
miljeve të cilat posedojnë vetura,

gjithashtu është në rritje. Nga 56.5
për qind në vitin 2015 dhe 59.4 në
vitin 2016 dhe 59.6 për qind në vitin
2017. Numri i veturave të reja,
gjegjësisht shikuar në regjistrimin
e parë - po ulet, ashtu që në vitin
2017 numri i veturave me regjistrim
të parë është 26.609 automjete, që
krahasuar me vitin 2016, është ulje
për rreth katër mijë, kur janë regji-

struar 30.423 makina të reja. 
Të dhënat e Bankës Popullore

të Maqedonisë për kreditim në Ma-
qedoni në korrik të këtij viti tre-
gojnë vazhdimin e trendit në rënie
te kreditë për vetura. Në nivel
mujor janë aprovuar për 0.9 për
qind më pak kredi për makina,
ndërsa në nivel vjetor për 10.8 për
qind. (Z.V.)

Një e treta e familjeve nuk kanë vetura
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ANOMALITË E SISTEMIT SHËNDETËSOR

Mjekët të pambrojtur
nga dhuna e pacientëve

Besimi në sistemin
shëndetësor thuajse
totalisht është i humbur,
pacientët dhe mjekët janë
viktimë të shkatërrimit të
shëndetësisë, ndërsa ligji
për aktivitetin mjekësor
qëndron vetëm në letër
dhe më shumë se shtatë
vite e ka zënë pluhuri në
sirtarët e qeverisë.
Gjithsesi, mjekët
theksojnë se e kryejnë
punën në mënyrë
profesionale, përderisa
pacientët për vdekjen e
familjarit, fatkeqësinë e
hedhin te mantelet e
bardhë, të pa vetëdijshëm
se vdekja mund të ndodh
edhe në mënyrë natyrale

MJEKËT DUHET TË KENË LIGJ QË I MBRON NGA DHUNA FIZIKE 
“Për fat të keq shumica e pacientëve vijnë me
paragjykim se kanë një sëmundje që e
diagnostifikojnë vetë dhe duhet të marrim ilaçin që
ata mendojnë. Nëse nuk i koordinohen pacientit
rekomandimet e mjekut me atë që ka lexuar në
internet menjëherë çon zërin ose edhe ka
kërcënime. Kërkojnë shërbime që janë të

mundshme, por edhe janë të pa mundshme nga
ana e mjekut. Nuk ka mbrojte morale njëherë aq
më shumë mbrojtje nga dhuna fizike. Ligji nuk na
mbron. Doli vetëm ligji për të drejtat e pacientëve,
ku edhe ka mbi 7 vite në fuqi, mirëpo ligji për
mjekët akoma është në përpilim e sipër”, nënvizon
dr.Sedat Limani 

Koha
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Koha, e hënë, 6 gusht 2018 

Në bazë të nenit 21 paragrafi 1 të Ligjit për tokë bujqësore (“Gazeta Zyrtare e Republikës s Maqedonisë” nr. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 dhe 
39/16), ndërsa pas pëlqimit të marrë paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë dhe Vendimit të sjellë për dhënie të pëlqimit të Shpalljes publike nr. 08/18 për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe 
deri në 3 hektarë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 139/18), ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave publikon  

SHPALLJE PUBLIKE nr. 08/18 
Për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe mbi 3 hektarë përmes ankandit publik elektronik 

 
1. LËNDË E SHPALLJES PUBLIKE 
Jepet me qira tokë bujqësore në pronësi të shtetit me sipërfaqe të përgjithshme prej  1096ha 76ar 31m2  në rajonet 
në vijim në Republikën e Maqedonisë. 

Nr. rend  Rajoni  Ha  Ar m2

1 Gazi Babë  11 27 48
2 Dellçevë  55 18 41
3 Karposh  5 03 16
4 Kisella Vodë  183 94 13
5 Koçan  142 35 13
6 Ohër  10 31 98
7 Prilep  417 37 41
8 Strugë  25 77 42
9 Strumicë  245 51 19

GJITHSEJ  1096 76 31 
Të dhënat për tokën bujqësore lëndë e kësaj shpallje publike (për autorizimet dhe ngarkesa të tjera, për 

gjendjen e tokës, të dhënat e kadastrës të përmbajtura në listën pronësore) janë në pajtim me evidencën 
ekzistuese të kadastrës dhe njohuri në ato të dhëna për secilën sipërfaqe mund të bëhet në ueb faqen e Ministrisë 
së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, në tabelën për shpallje në njësinë periferike të Ministrisë, ku 
gjendet toka bujqësore që është lëndë e shpalljes publike.  

Listat me indikacionet katastrale të tokës që e identifikojnë janë dhënë në pasqyrat e detajuara si shtojcë e 
shpalljes. 

Qëllimi për të cilin jepet toka bujqësore në pronësi të shtetit me qira përmes shpalljes publike është për: 
- ngritje të mbjelljeve shumëvjeçare (vreshta, pemishte, kmelj) dhe oranzheri për periudhë deri më 30 vjet, 
- ngritje të mbjelljeve shumëvjeçare me lajthi për periudhë prej 70 vjetëve, 
- ngritje të ullishtave për periudhë deri më 50 vjet, 
- kultivim të kulturave të tjera bujqësore për periudhë deri më 15 vjet, 
- livadheve për periudhë deri më 15 vjet, 
- mbjellje të drunjve që rriten shpejtë në tokën bujqësore që gjendet në lartësi mbidetare mbi 700 metra, për 

periudhë deri në 30 vjet 
- baseneve të peshqve deri në 20 vjet dhe 
- aktiviteteve sportive-rekreative dhe turizëm rural deri në 30 vjet. 
II. TË DREJTË PËR PJESËMARRJE NË SHPALLJEN PUBLIKE 
Të drejtë për pjesëmarrje në shpalljen publike kanë subjektet e vendit fizike dhe juridike dhe subjektet e huaja 

juridike. 
Subjektet fizike duhet të jenë realizues të regjistruar të veprimtarive bujqësore dhe/ose të regjistruar në regjistrin e 

vetëm të ekonomive bujqësore dhe/ose të jenë tregtar individual të cilëve prodhimtaria bujqësore ose përpunimi i 
prodhimeve primare bujqësore u është veprimtari kryesore. 

Subjektet e huaja juridike, kanë të drejtë të marrin pjesë në shpalljen publike nëse kanë të regjistruara filiale 
në Republikën e Maqedonisë. 

Subjekteve të vendit dhe të huaja juridike dhe filialeve të tyre prodhimtaria bujqësore ose përpunimi i 
prodhimeve primare bujqësore tu jetë veprimtari kryesore ose toka bujqësore u është e nevojshme për kryerje të 
veprimtarive shkencore-hulumtuese. 

Të drejtë për pjesëmarrje në shpallje publike nuk kanë personat të cilat nuk i kanë shlyer detyrimet në bazë të qira 
marrjes nga kontratat e mëparshme për qiramarrje të tokës bujqësore në pronësi të shtetit dhe obligimet tatimore dhe 
kontribute në bazë të: tatimit personal, tatimin e vlerës së shtuar, tatimin në fitim, kontribute për sigurim social. 

 Të drejtë për pjesëmarrje në shpalljen publike nuk kanë personat juridik për të cilët është hapur procedurë 
falimentuese, si dhe organizatat jofitimprurëse.  

Pjesëmarrësit në shpalljen publike për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqe mbi 3 
hektarë përmes ankandit publik elektronik, janë të obliguar që të dorëzojnë: 

) për subjektet juridike: 
- fletëparaqitje (formulari është dhënë i bashkëngjitur në faqen e MBPEU ose mund të merret në njësinë rajonale 

të Ministrisë); 
- dëshmi (akt) të dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë për kryerjen e regjistrimit në regjistrin 

tregtar ose nga organ tjetër përgjegjës për regjistrimin e personave juridik (nëse subjekti aplikon me filial është e 
nevojshme që dokumenti i dhënë nga regjistri qendror të përmbajë të dhëna për veprimtarinë kryesore të subjektit 
juridik dhe të filialit); 

-dëshmi se janë paguar të gjitha obligimet në bazë të obligimeve tatimore dhe kontribute në bazë të: tatimit 
personal të të hyrave, tatimin e vlerës së shtuar, tatimin në fitim, kontribute të detyrueshme për sigurim social;  

- biznes plan i cili përmban të dhënat bazë të pjesëmarrësit, qëllimin se për çka do ta përdorë tokën, 
implementimit të teknologjisë, numrin e të punësuarve, aspektet e tregut, pritshmërinë për rezultatet prodhuese-
ekonomike (biznes plani duhet të jetë i nënshkruar në secilën faqe nga ana e drejtuesit të subjektit juridik ose 
personit të autorizuar për nënshkrim me bashkëngjitje të autorizimit të vërtetuar në noter); 

-deklaratë (të vërtetuar në noter) nga themeluesit dhe personi përgjegjës në personin juridik se nuk kanë qenë 
themelues dhe drejtues të personit juridik që ka shfrytëzuar tokë bujqësore në pronësi të shtetit me qira dhe në të 
cilën nuk janë përmbushur obligimet nga ajo marrëveshje; 

- garanci bankare për pjesëmarrje në shpalljen publike në shumë të qirasë së ofruar  nëntëmujore dhe 
- dëshmi për pajisje materiale – teknike (leje qarkullimi, fatura, marrëveshje për shitblerje, të vërtetuar në noter, 

vendim të plotfuqishëm gjyqësor ose akt i ndonjë organi kompetent) ose dëshmi për shfrytëzim të traktorit si mjet 
themelor për përpunimin e tokës bujqësore (marrëveshje për lizing ose marrëveshje për shërbim të vërtetuar në 
noter). 

b) për subjektet fizike: 
- fletëparaqitje (formulari është dhënë i bashkëngjitur në faqen e MBPEU ose mund të merret në njësinë rajonale 

të Ministrisë); 
-dëshmi se janë paguar të gjitha obligimet në bazë të obligimeve tatimore dhe kontribute në bazë të: tatimit 

persona të të hyrave, tatimin e vlerës së shtuar, tatimin në fitim, kontribute të detyrueshme për sigurim social; 
- fotokopje të letërnjoftimit; 
- vërtetim për regjistrim në regjistrin e vetëm të ekonomive bujqësore ose vendim si i regjistruar për veprimtari bujqësore 

ose dëshmi nga Regjistri qendror për regjistrim si tregtar i vetëm; 
- program për shfrytëzimin e tokës i cili përmban të dhëna elementare për familjen, përgatitjen teknike-teknologjike, qëllimin 

për të cilën do të përdoret toka, aspektet e tregut (programi duhet të nënshkruhet në secilën faqe nga ana e parashtruesit 
të ofertës); 

- deklaratë për besueshmërinë e të dhënave të dhëna në fletëparaqitje e vulosur në noter; 
-deklaratë të vulosur në noter se nuk ka qenë themelues ose person përgjegjës të personit juridik i cili ka përdorur tokë 

bujqësore me qira në pronësi të shtetit ndërsa nuk i ka plotësuar obligimet e asaj marrëveshje; 
- garanci bankare për pjesëmarrje në shpalljen publike në shumë të qirasë së ofruar  nëntëmujore dhe 
- dëshmi për pajisje materiale – teknike (leje qarkullimi, fatura, marrëveshje për shitblerje, të vërtetuar në noter, 

vendim të plotfuqishëm gjyqësor ose akt i ndonjë organi kompetent) ose dëshmi për shfrytëzim të traktorit si mjet 
themelor për përpunimin e tokës bujqësore (marrëveshje për lizing ose marrëveshje për shërbim të vërtetuar në 
noter). 

Dokumentacioni i nevojshëm dorëzohet në origjinal ose fotokopje të vërtetuar në noter. 
Formulari për pjesëmarrje në shpalljen publike (oferta) duhet të jetë e plotësuar tërësisht me të gjitha të dhënat e 

nevojshme në të kundërtën oferta nuk do të shqyrtohet. 
Ofertat tek të cilat komisioni do të vërtetojë se: 
- nuk përmbajnë tërë dokumentacionin e nevojshëm;  
- janë dorëzuar pas afatit të caktuar për tu dorëzuar;  
- janë të dorëzuara në zarf të shënuar me të cilin do të mundej të identifikohet ofertuesi;  
- janë të parashtruara nga personi që nuk ka të drejtë të parashtrojë oferta dhe  
- nuk janë hartuar sipas kushteve të caktuara në thirrjen publike komisioni i hedhë si të pakompletuara. 
Ofertat për tokën bujqësore në pronësi të shtetit për të cilën me detyrë administrative Komisioni do të vërtetojë se 

nuk janë kryer obligimet nga marrëveshjet e lidhura më herët, Komisioni do ti hedhë si të palëshuara. 
Ofertat për tokë bujqësore në pronësi të shtetit për të cilat Komisioni do të vërtetojë se një ofertues ka dorëzuar 

më shumë se një ofertë, Komisioni do ti hedhë si të palëshuara.  
Oferta e cila do të dorëzohet me qira më të ulët të ofruar se qiraja minimale e përcaktuar në pajtim me Ligjin për 

tokë bujqësore nuk do të shqyrtohet dhe Komisioni do ta hedhë si të palëshuar. 
Ofertat e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit në lidhje me thirrjen publike nuk do të shqyrtohen ndërsa 

ofertuesit do të informohen për pakompletësinë në mënyrë elektronike në e-mail adresën e dorëzuar. 
Kushtet e parapara në biznes planin (për personat juridik), respektivisht aspektet e tregut të parapara në program 

(te personat fizik) do të jenë pjesë përbërëse e marrëveshjes me ofertuesin e zgjedhur si obligime kontraktuale të 
cilat obligohet ti përmbush në vëllimin, afatet dhe mënyrën se si  do të jenë të përshkruara në shpalljen publike. 

III. KRITERET PËR ZGJEDHJE TË OFERTUESIT MË TË VOLITSHËM  
Komisioni kryen zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm në bazë të nenit 4 të Rregullores për kriteret më të 

përafërta për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm të tokës bujqësore në pronësi të shtetit që mund të jepet me qira 
dhe përcaktim të madhësisë së sipërfaqes së tokës bujqësore që mund të jepet me qira (Gazeta Zyrtare e Republikës 
së Maqedonisë nr.12/08, 26/12, 2/13, 158/13, 110/15, 120/15, 129/15 dhe 27/16). 

Madhësia e sipërfaqes së tokës bujqësore në pronësi të shtetit për të cilën mund të parashtrohet fletëparaqitje dhe 
e cila mund ti jepet me qira një pjesëmarrësi, përcaktohet në bazë të pajisjes minimale materiale-teknike të 
ofertuesit dhe numrin e të punësuarve të planifikuar gjegjësisht të punëtorëve sipas biznes planit edhe atë: 

- për sipërfaqe deri në 50 ha – së paku 1 traktor të kategorisë së lehtë (deri në 80kv) dhe së paku një të punësuar të 
planifikuar në marrëdhënie të rregullt pune;  

-për për sipërfaqe deri më 100ha – së paku 2 traktorë të kategorisë së lehtë (deri në 80kv) ose së paku 1 të 
kategorisë së mesme (prej 80 deri në 120kv) dhe së paku 2 të punësuar të planifikuar në marrëdhënie të rregullt 
pune;  

-për sipërfaqe deri më 150ha – së paku 4 traktorë të kategorisë së lehtë (deri 80kv) ose së paku 2 të kategorisë së mese 
ose së paku 1 të kategorisë së rëndë (mbi 120kv) dhe së paku 4 të punësuar të planifikuar në marrëdhënie të rregullt pune; 

-për sipërfaqe mbi 150 hektarë, numri/kapaciteti i mekanizmit të rritet proporcionalisht me madhësinë e sipër-
faqes e cila do të punohet dhe në çdo 50 hektarë të planifikohet nga një punëtor në marrëdhënie të rregullt pune. 

IV. KUSHTET PËR PJESËMARRJE NË PROCEDURË 
Në shpalljen publike secili ofertues mund të parashtrojë vetëm një formular (ofertë) në origjinal, ndërsa 

mund të aplikojë për një, dy, tri ose më shumë tërësi gjeografike dhe rajone.    
V. GARANCIA BANKARE PËR PJESËMARRJE NË PROCEDURË 
Garanci bankare për pjesëmarrje në procedurë do të duhet të dorëzojnë të gjithë ofertuesit në shpallje edhe atë së 

bashku me fletëparaqitjen. 
Garancia bankare për pjesëmarrje në procedurë duhet të jetë e pakushtëzuar, e pakthyeshme dhe e pagueshme 

në thirrjen e parë me afat prej 120 ditëve duke llogaritur nga dita e fundit për parashtrimin e fletëparaqitjeve për 
pjesëmarrje në shpallje publike.  

Garancia bankare duhet të jepet nga banka me seli në Republikën e Maqedonisë. 
Garancia bankare për pjesëmarrje në procedurë ofertuesit të zgjedhur do t’i kthehet pasi të nënshkruajë 

marrëveshjen dhe do të dorëzojë garanci bankare për për realizim kualitativ dhe në kohë të marrëveshjes. 
Garancia bankare për pjesëmarrje në procedurë paguhet nëse:  
- ofertuesi i zgjedhur refuzon të nënshkruajë marrëveshjen në pajtim me kushtet e shpalljes publike ose 

nënshkrimin e marrëveshjes e kushtëzon me ndryshime ose plotësime që nuk parashihen në shpallje,  
- pjesëmarrësi gjatë procedurës tërheqë ofertën ose  
- ofertuesi i zgjedhur nuk dorëzon garanci bankare për realizim kualitativ dhe në kohë të marrëveshjes. 
Garancia bankare për pjesëmarrje në procedurë në rast të aktivizimit paguhet në: 
- llogarinë trezore të Republikës së Maqedonisë; 
-banka e pranuesit: Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë; 
-llogaria:  100000000063095; 
-llogaria e shfrytëzuesit buxhetor:  630010001963019; 
-shifra e të hyrave:  725933 (Të hyrat nga garancitë e aktivizuara bankare). 
VI. MËNYRA DHE PROCEDURA E REALIZIMIT TË ANKANDIT PUBLIK 
Zgjedhja e ofertuesit më të volitshëm në procedurën sipas shpalljes publike për dhënie me qira të tokës bujqësore 

në pronësi të shtetit mbi 3 hektarë përmes ankandit publik elektronik, realizohet në bazë të qirasë më të lartë të 
ofruar vjetore për hektar për tërësinë gjeografike të arritur përmes ankandit publik elektronik.  

Procedura për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit për sipërfaqet mbi 3 hektarë përmes ankandit publik 
elektronik mund të realizohet edhe nëse në të ka marrë pjesë edhe një ofertues dhe ofron shumën mbi çmimin fillestar. 

Shuma fillestare e ankandit publik elektronik është në shumë të çmimit fillestar për një tërësi gjeografike të 
caktuar në vet shpalljen publike. 

Komisioni për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit përmes ankandit publik elektronik në afat prej tre 
ditëve pas kalimit ë afatit për parashtrimin e fletëparaqitjeve, përmes formës elektronike informon parashtruesit e 
fletëparaqitjeve në shpalljen publike për kompletimin dhe përkatësinë e fletëparaqitjes në pajtim me kushtet nga shpallja 
publike, gjatë së cilave ofertuesve që kanë dorëzuar fletëparaqitje të kompletuar dhe përkatëse u dorëzon emër përdorues 
dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin publik, ndërsa ofertuesve të cilët kanë dorëzuar fletëparaqitje të pakompletuar ose 
jopërkatëse u dërgon lajmërim se të njëjtat nuk do të marrin pjesë në ankandin publik.  

Ofertuesit të cilët kanë dorëzuar fletëparaqitje të kompletuar dhe përkatëse, në ditën e ankandit publik, 
regjistrohen në internet faqen e shënuar në shpallje me emrin përdorues dhe shifër për pjesëmarrje në ankandin 
publik, pas së cilës kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik. 

Ofertuesit së bashku me fletëparaqitjen duhet të dorëzojnë edhe e-mail adresën e tyre në të cilën do të 
informohen nga ana e Komisionit për datën dhe orën e fillimit të ankandit publik elektronik. 

Regjistrimin në ankandin publik elektronik ofertuesit e bëjnë në http://62.220.210.66:8080/auction. 
Ankandi publik elektronik fillon me publikimin e çmimit fillestar për hektar të tokës bujqësore lëndë për qira, 

ndërsa realizohet pëmes ankandit nga ana e pjesëmarrësve në ankandin publik. 
Për procedurën e realizuar me sukses të ankandit publik është e nevojshme të ketë së paku një licitacion në nivel 

jo më të ulët se 5% e çmimit të përcaktuar fillestar të qirasë vjetore mbi çmimin fillestar për hektar. 
Ankandi publik nuk guxon të zgjasë më shkurt se 15 minuta. Ankandi publik konsiderohet si i përfunduar në momentin e 

kalimit ë kohës së caktuar në shpallje, 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 e re, afati përfundimtar për përfundimin e ankandit publik vazhdon 
edhe për dy minuta, ndërsa do të përfundojë kur në periudhën e ardhshme prej dy minutave nuk jepet ofertë e re. 

Ankandi publik vazhdon pakufi derisa në intervalin kohor prej dy minutave ka ofertë të re jo më të ulët se 5% të 
ofertës së fundit të dorëzuar. 

Komisioni për dhënie me qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit përmes ankandit publik elektronik pas 
përfundimit të ankandit publik përpilon procesverbal për ankandin e realizuar publik dhe në mënyrë elektronik e 
dorëzon deri tek të gjithë pjesëmarrësit në ankandin publik. 

Ofertuesi i zgjedhur më i volitshëm është personi pjesëmarrës në ankandin publik elektronik i cili ka ofruar 
çmimin e fundit dhe që është edhe çmimi më i lartë i arritur për hektar të ofruar në ankandin publik elektronik.  

Procedura për ankandin publik përfundon pas kalimit të afatit për parashtrim të ankesës nëse nuk është 
parashtruar asnjë ankesë gjegjësisht deri në sjelljen e vendimit në lidhje me ankesën nëse nuk është parashtruar 
ankesë kundër vendimit, ndërsa nëse është parashtruar ankesë kundër vendimit, pas plotfuqishmërisë së vendimit. 

Pas plotfuqishmërisë së vendimit në afat prej 30 ditëve ministri i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave 
me ofertuesin e zgjedhur më të volitshëm do të lidhë marrëveshje për qira të tokës bujqësore, i cili në afat prej 15 
ditëve nga dita e lidhjes së marrëveshjes është i obliguar të dorëzojë Garanci bankare për realizim kualitativ dhe në 
kohë të obligimeve nga marrëveshja që duhet të jetë e pakushtëzuar, e pakthyeshme dhe e pagueshme në ftesë të 
parë në shumë prej qirasë nëntëmujore dhe është 5% të investimeve të planifikuara në ofertën e ofertuesit të zgjedh-
ur, por jo më pak se shuma e qirasë nëntëmujore. Garancia bankare për realizim kualitativ dhe në kohë të marrëve-
shjes duhet të jetë valide për tërë periudhën të kohëzgjatjes së marrëveshjes, ndërsa do të rinovohet në çdo tre vjet. 

Ofertuesi më i volitshëm me të cilin lidhet marrëveshja për qira të tokës bujqësore në pronësi të shtetit është i 
obliguar qiranë ta paguajë deri më 31 korrik të vitit aktual për vitin e kaluar, duke llogaritur nga dita e futjes përmes 
procesverbalit në posedim të tokës bujqësore lëndë e marrëveshjes. 

Marrëveshja për qira e lidhur me ofertuesin e zgjedhur të volitshëm futet në fuqi me ditën e futjes së pronësisë së 
qiramarrësit ndaj tokës bujqësore lëndë e marrëveshjes nga ana e qiradhënësit edhe atë vetëm për sipërfaqet për të 
cilët është futur në pronësi faktike. 

VII. ÇMIMI FILLESTAR 
Çmimi fillestar për hektar në procedurë të kësaj shpallje publike përcaktohet varësisht nga klasa katastrale dhe 

vendndodhja e tokës. Çmimi fillestar për tokën bujqësore prej: 
- klasës katastrale I dhe II është 120 euro,  
- klasës katastrale III dhe IV është 90 euro,  
- klasës katastrale V dhe VI është 60 euro dhe  
- klasës katastrale VII dhe VIII është 30 euro, në kundërvlerë denarë sipas kursit mesatar të 

Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë të paguar në ditën e pagesës. 
Nëse toka bujqësore gjendet mbi 1000 lartësi mbidetare çmimi fillestar i qirasë për tokën bujqësore prej: 

- klasës katastrale I dhe II është 60 euro,  
- klasës katastrale III dhe IV është 45 euro,  
- klasës katastrale V dhe VI është 30 euro dhe  
- klasës katastrale VII dhe VIII është 15 euro, në kundërvlerë denarë sipas kursit mesatar të 

Bankës popullore të Republikës së Maqedonisë të paguar në ditën e pagesës. 
Nëse lëndë e shpalljes publike është bllok me kufij natyror i formuar nga më shumë parcela kadastrale me klasë të 

ndryshme kadastrale ose tërësi gjeografike e përbërë prej më shumë blloqeve me kufij natyror, përcaktohet çmim fi-
llestar mesatar për hektar në proporcion me sipërfaqen e parcelave kadastrale me klasë të ndryshme kadastrale që e 
përbëjnë bllokun me kufij natyror, gjegjësisht tërësinë gjeografike të përbërë nga më shumë blloqe me kufij natyror. 

 
VIII. DORËZIMI I OFERTËS 
Formulari për pjesëmarrje në shpalljen publike (oferta) mund të merret në Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe 

ekonomisë së ujërave, Njësitë periferike të Ministrisë dhe në ueb faqen e Ministrisë, dhe i njëjti duhet të plotësohet 
me të gjitha të dhënat e nevojshme dhe të parashtrohet me dokumentacionin e nevojshëm në zarf të mbyllur, në të 
kundërtën oferta nuk do të shqyrtohet. 

Oferta dhe dokumentacioni tjetër i nevojshëm dorëzohen në zarf të mbyllur në të cilin në këndin e epërm të majtë 
duhet të qëndrojë shenja  “mos hap” -  “Ofertë e shpalljes publike nr. 08/18 për tokë bujqësore me qira për 
sipërfaqet mbi 3 hektarë dhe përmes ankandit publik elektronik për rajonin (shkruhet rajoni/tërësia gjeografike) 
dhe në mes “Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave rr. Aminta Treti nr. 2 Shkup” në afat 
prej 40 ditëve nga dita e publikimit të shpalljes publike në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. 

Zarfi nuk duhet të përmbajë asnjë shenjë tjetër me të cilën do të mund të identifikohet ofertuesi, gjegjësisht 
dërguesi.  

Ofertat e dorëzuara sipas kësaj shpallje publike nr. 08/18 do të hapen publikisht në ditën e parë duke 
llogaritur nga dita e fundit për parashtrimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në shpalljen publike. 

Hapja publike do të mbahet në sallën e madhe të mbledhjeve në Ministrinë e bujqësisë pylltarisë dhe 
ekonomisë së ujërave rr. Aminta Treti nr. 2, Shkup me fillim në ditën e tretë duke llogaritur nga dita e fundit 
e parashtrimit të ofertave në lidhje me shpalljen publike me fillim në ora 10. 

IX. INFORMATAT PLOTËSUESE 
Për informatat plotësuese ofertuesit mund të drejtohen deri në Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së 

ujërave në numrin e telefonit: 02 313 44 77 ose të vizitojnë ueb faqen e Ministrisë www.mzsv.gov.mk
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Urim HASIPI

Tetovë, 5 gusht - Kushtet klimatike jo
stabile, si dhe luhatja e temperatu-
rave në periudhën e fundit, kanë
ndikuar dukshëm në përkeqësi-
min e shëndetit të qytetarëve, në
veçanti tek të sëmurët kronik, tek
pleqtë dhe fëmijët. Javëve të fundit
gjatë paradites ka mbizotëruar
mot i nxehtë dhe me diell, ndërkaq
pasdite ka pasur reshje të dendura
të shiut. Mjekët thonë se kjo
gjendje e paqëndrueshme e motit
shpesh është manifestuar me
ngritjen e lartë të tensionit të
gjakut, me probleme të theksuara
në sistemin frymëmarrjes, me
temperatura, të vjella dhe kështu
me radhë. “Gjithsesi se çdo ndry-
shim klimatik ndikon në shëndetin
në përgjithësi të qytetarëve, dhe

posaçërisht i prek dhe i tangon më
së shumti më të moshuarit dhe më
të vegjlit. Jemi dëshmitarë se kohë-
ve të fundit kemi ndryshime të
mëdha të temperaturave qofshin
ato ditore apo qofshin prej një dite
në ditën tjetër, pra kemi 35 gradë
celsius, pastaj temperaturat bien
në 20 dhe kjo normalisht se
ndikon në shëndetin e qytetarëve
dhe i prek të gjithë”, thotë Bekim
Ismaili, mjek i përgjithshëm. Pran-
daj mjekët rekomandojnë që qyte-
tarët të konsumojnë sa më shumë
lëngje, të mos ekspozohen në diell
dhe të qëndrojnë në ambiente më
të freskëta, ndërsa të sëmurët kro-
nik të marrin terapinë e nevojshme
që rekomandojnë mjekët.

“Fillimisht ndikon te disponi-
mi ynë në përgjithësi, pastaj
ndikon tek ushqimi ose si pasojë e

rritjes dhe rënies së temperatura-
ve, ne nuk kemi mundësi të kujde-
semi dhe ta ruajmë ushqimin që
konsumojmë në kushte adekuate
me temperaturë të duhur. Gjatë
konsumimit të ushqimeve kemi
paraqitjen e problemeve të siste-
mit të tretjes, probleme me
dhimbje të barkut e cila është e
përcjellë me vjellje me diare e kë-
shtu me radhë dhe, normalisht se
këto pacient pastaj paraqiten në
ordinancat tona për të kërkuar
ndihmë”, shprehet Ismaili.

Në këtë periudhë paraqiten
edhe alergjitë e ndryshme, pran-
daj edhe kërkohet më shumë kuj-
des. “Poashtu kemi edhe para-
qitjen edhe të alergjive të
ndryshme për shkak të ndryshimit
të temperaturave, dhimbjet që pa-
raqiten tek pacientë të ndryshëm,

të cilët vuajnë nga sëmundje të
ndryshme reumatike dhe posaçë-
risht ata të cilët të sëmurë kronik,
të cilët normalisht se duhet të kenë
kujdes më të veçantë për shënde-
tin e tyre. Këta të fundit duhet që
terapinë e tyre ta marrin në kohën
e duhur, të konsumojnë sa më
tepër lëngje...”, deklaron mjeku
Ismaili. Në këtë periudhë, krahas
këtyre sëmundjeve, po ashtu pa-
raqiten edhe kafshimet nga insek-
tet e ndryshme dhe mjekët shtojnë
se në këto raste - duhet të kërkohet
ndihmë mjekësore. Përndryshe
meteorologët paralajmërojnë se
moti i ngjashëm do të jetë edhe
për disa ditë, ndërsa më pas - në
ditët e para të muajt gusht, përsë-
ri pritet të mbizotërojë mot i
nxehtë me diell ku do kemi rritje të
theksuar të temperaturave.

Shkup, 5 gusht - Shkupi, konkretisht
Hasanbegu me fshatrat përreth
sot shënon dy vjet nga moti i ligë
që shkaktoi përmbytje, në të cilat
e humbën jetën 22 persona. Pa-
sdite më 6 gusht të vitit 2016, rajo-
ni i Shkupit është goditur prej re-
shjeve përmbytëse të shiut dhe
erës së fuqishme.

Të vdekurit në motin e ligë
ishin në rajonet e Hasanbegut,
Stajkovcit, Smillkovcës dhe Ha-
raçinës. Gjatë 24 orëve, më 6 gusht
vitin e kaluar, në Shkup kanë re-
shur 92.9 litra shi në metër katror,
ndërsa gjatë dy orëve të para nga

fillimi i motit të ligë ka pasur mbi
800 bubullima.

Moti i ligë dhe vërshimet e ujit
kanë shkaktuar rrëzim të drunjve,
ndërsa shtëpitë kishin mbetur pa
energji elektrike dhe të mbushura
me ujë dhe gjëra tjera. Rreth 1000
qytetarë ishin evakuuar gjatë
natës së 6 gushtit. Qytetarët nga
mbarë vendi të koordinuar nga
Kryqi i Kuq, Shtabi i krizës dhe in-
stitucionet kompetente në ditët
në vijim u solidarizuan për grum-
bullim të ndihmave të domosdo-
shme për të pësuarit. 8 gushti i vi-
tit 2016 ishte shpallur Ditë Zie në

Maqedoni. Drejtoria për Punë Hi-
drometeorologjike në raportet për
motin e ligë informoi se në Zajçev
Rid - stacionin kryesor meteoro-
logjik në Shkup, ishte shënuar in-
tensitet rekord për reshje pesëorë-
she prej 84.5 milimetra.

"Fenomen i llojit të posaçëm
meteorologjik që ka zgjatur disa
orë me regjenerim të vazhdue-
shëm dhe formim të vatrave të
stuhishme, edhe pse sipas shte-
gut të lëvizjes, parashikimi ka tre-
guar se duhet të kalojë në afat të
shkurtër. Intensiteti rekord i motit
të ligë që e ka kapluar luginën e

Shkupit është me mundësi të pa-
raqitjes prej 0,1 për qind ose një
herë në njëmijë vite", kështu

DPHM e kishte sqaruar parashiki-
min e motit që e goditi luginën e
Shkupit. (R.B)

Korsi të reja për
biçikleta në disa
lokacione në Shkup 
Shkup, 5 gusht - Qyteti i Shkupit
kumtoi se kanë filluar apo do të
fillojnë punët ndërtimore të kor-
sive për biçikleta apo për këmbë-
sore me gjatësi të përgjithshme
prej mbi pesë kilometra. Korsi të
reja për biçikleta do të ketë në
bulevardin "Boris Trajkovski" -
nga udhëkryqi afër bulevardit
"Krushevska Republika" (Kombi-
nati i duhanit)  afër ish fabrikës
"Staklara" (3132 metra), në rr "11
Tetori" - nga udhëkryqi në bule-
vardin "Krushevska Republika"
(Kombinati i duhanit) deri në
udhëkryqin me bulevardin "Koço
Racin" (666 metra) në bulevardin
"Kërste Petkov Misirkov" - nga
udhëkryqi me bulevardin "Kuz-
man Josifovski Pitu" deri te rreth-
rotullimi në Bit Pazar (1142 me-
tra) dhe në rrugën "Butelska" deri
te udhëkryqi me rrugën "Dushko
Popoviq" (310 metra). "Paralelisht
me këto korsi të biçikletave, eki-
pet e NP 'Rrugë dhe Rrugica' pu-
nojnë në rikonstruimin e korsive
të biçikletave në bulevardin '8
Shtatori' - nga udhëkryqi me bu-
levardin 'Mitropolit Teodosij Go-
loganov' deri te udhëkryqi me
rrugën 'Skupi'", kumtoi Qyteti i
Shkupit.

Lëndohet rëndë një
vajzë në Pirava
Shkup, 5 gusht  - Një vajzë
trembëdhjetëvjeçare nga Stru-
mica është lënduar rëndë në një
aksident që ka ndodhur dje pa-
sdite në fshatin Pirava. Siç kum-
toi MPB, janl përplasur dy maki-
na "folsfagen" me targa të
Strumicës të drejtuar nga K.B.
(26) nga Strumica dhe "Reno" me
targa të Sllovenisë të drejtuar
nga D.S. (25) me qëndrim në Re-
publikën e Sllovenisë. Në aksi-
dent lëndime të rënda trupore
kanë marrë edhe personi S.V. (44)
nga Strumica. Në aksident janë
lënduar edhe bashkudhëtarë të
tjerë. Punohet në ndriçimin e
plotë të rastit.

Dy vjet nga përmbytjet në Shkup 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

MOTI I PAQËNDRUESHËM ME PROBLEME PËR TË SËMURËT KRONIK

“Jemi dëshmitarë se
kohëve të fundit
kemi ndryshime të
mëdha të
temperaturave
qofshin ato ditore
apo qofshin prej një
dite në ditën tjetër,
pra kemi 35 gradë
celsius, pastaj
temperaturat bien
në 20 dhe kjo
normalisht se
ndikon në shëndetin
e qytetarëve dhe i
prek të gjithë”, thotë
Bekim Ismaili, mjek i
përgjithshëm

Ndryshimet e temperaturave,
fatale për shëndetin e qytetarëve

Koha
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K
am thënë një mijë e një
herë se pa “haxhi babën”
nuk ka shkrime “serioze”
dhe sarkastike! Dhe ky, para

se të takohej me mejhanexhiun e tij
të preferuar, më rrëfeu dy mesele të
vjetra, një të re paksa të koklavitur
dhe të vërtetë! Këto ngjarje që m’i
tregoi me gojë kanë të bëjnë me hi-
storinë e çifligarëve të cilët (ca të til-
lë, edhe sot),në vaktin kur sundonin,
silleshin me vrazhdësi e me përbuzje
ndaj njerëzve të thjeshtë dhe fuka-
renj. Ma shpjegoi edhe meselenë e
një nipi i cili kishte shkuar te dajal-
larët të kërkojë një qengj. Dhe dajal-
larët ia kishin plotësuar dëshirën.
Por ama, “nipi axhami” kishte har-
ruar të kërkojë edhe një zile që do t’i
shkonte tamam për qafe qengjit. Një
zile të tillë e kishte blerë në pazarin
e evgjitëve…, por ama ishte
zhgënjyer këmbë e krye, sepse
qengji nuk ishte për atë zile!?..., një-
soj sikundër që kryeprotagonistët e
kësaj “shkarravine” nuk meritojnë vë-
mendjen time prej një publicisti të
rëndomtë!

MESELEJA E PARË!
Dikur moti një kryeçifligar i ri, që

kishte trashëguar gjithë pronën e
gjyshit dhe babait të tij (dhe jo the-
sarin e mendjes së tyre),kishte vizi-
tuar një nahije mbi të cilën ushtron-
te pushtet të egër. Ky kryepari i
çifligarëve nga shehri kishte vënë
bythën në kryeminderin e kuvendit
të burrave të katundit. Pa një pa dy,
ende pa u “akomoduar”njerëzit e
nëpërkëmbur dhe të thjeshtë, ftoi që
pranë t’i afrohej çuni që ishte cak-
tuar të bënte ca punë shërbyese:
“Ore, pa eja këtu! Më thuaj, a dëgjon
gjë ç'thonë për mua këta dështakët,
këta skamnorët, këta kopukët e ka-
tundit tënd..., di gjë pse këta e
mbanë gojën mbyllur, pse duken kaq
të dalldisur e të heshtur? A mos val-
lë u janë fundosur vaporët?!” Dhe
çuni ia ktheu: “Ehe, këta e dinë fare
mirë që ti sot do t’ua ngulësh haraçin
e ri për tokën, arat, livadhet, vreshtat,
bagëtinë, e të tjera. Këta e dinë fare
mirë që ti sot do t’ua ngulëshe dhe ca
premtime boshe! Këta nuk hesh-
tin,po përkundrazi bëjnë duanë që ty
të të bjerë damllaja!” Ky kryepari, kë-
shtu si kishte filluar ta bëjë kuvendin
me të “ngulme dhe me të shkulme”,
të krijonte përshtypjen se s’kishte
lënë njeri pa ja futur... dhe kjo dukej
“ashiqare”. Por ama kryeçifligari nuk
e kishte mendjen te detyrimet që
duhej të paguanin katundarët,
përkundrazi ai kishte ra në hall me

hanëmen e tij, sepse ajo në vazh-
dimësi i kërkonte t’i blejë një pajton
dhe një kalë të tredhur, njësoj si të
sulltanit! E gjithë kjo kërkesë e kish-
te futur në siklet të madh. Nuk kish-
te haber se si do ta zgjidhte këtë
punë. Kishte vendosur që këtë çë-
shtje ta kuvendonte me qehajain e
tij. Mandej të shkonin në treg për të
bërë pazarin e pajtonit dhe të kalit.
Pasi kishin blerë pajtonin, kishin
marrë udhë për në çifligun e tij. Por,
çifligari i ri gjatë rrugëtimit e kishte
mbyllur gojën! Qehajai qe detyruar
që ta thyente heshtjen e tij prej var-
ri... Ndërkohë i parashtron pyetjen:
“Efendi, pse gjithë kjo heshtjerëndë
juaja?!”. Ai ia kishte kthyer: “Nuk kam
dertin që harxhova shumë para për
pajtonin, po përkundrazi, më ha me-
raku se a e kemi bërë me tamam këtë
allishverish prej akshami dhe kjo
hanëmja ime a do ta dallojë kalin e
dëkuar prej mushkës xanxare dhe,
kur ky haber do të shkoj në vesh të
nënës sulltaneshë, a mos vallë ajo
nuk do të shkallohet nga mendtë e
saj!”

Se ç’kishte ndodhur me atë pro-
nar të madh tokash, me hanëmen e
tij budallaqe, me qehajain, me ka-
lin dhe me pajtonin si të sulltanit,
nuk kuptova gjë. Qesh i detyruar ta

pres “haxhi babën” për t’i kërkuar
shpjegime shtesë se cili qe fundi i
kësaj meseleje!Teksa unë isha duke
humbur durimin, kur hop atypari u
duk “haxhi baba”,i tëri i shndërruar
në “dërrasë dyshemeje!” I thash si
me inat: Ore, ç’u bë me përfundimin
e kësaj vakie? Ma ktheu: “Ehe, unë
nuk mbaj mend sesi i bëra paratë
rrush e kumbulla... Një gjë e di, çifli-
gari axhami është dashur të blejë
mend..., për hanëmen e tij fodulle
mushkën xanxare, por jo kalin e
tredhur që nuk është as për çifligun,
as për mirëmbajtësin e ahurit, as për
zilen dyjare, as për pajtonin, e lëre
më për krahinën ku kishte vënë dorë
ky çifligar i pasur!”...Dhe, haxhi baba
pa një pa dy, ashtu padrejtësisht,
mejhanexhiutia shau banakun, ha-
lenë, pjatat dhe filxhanët e pa-
larë...,madje në fund të gjithë my-
shterinjtë e tij, të cilët para se të
bëhen tapë,u hedhin brezin e fundit
gotave të rakisë. Kur unë pritja të
përfundonte me shpjegimin..., ai pa-
pritmas më propozoi që t’i bëjmë një
xhiro mejhanes! I thashë: Ore, mua
më duhet ta mbyll paragrafin e me-
selesë së parë, e jo t’ia vë çelësin pije-
tores!“Mos ki dert! Do përfundosh të
parën dhe, para se të thyesh qafën,
do ta bësh të dytën dhe të tretën!”

MESELEJA E DYTË!
Në kohën e Ahmet Zogut, një

çun i një kulaku kishte vendosur që
nuses së vet t’i blinte një araba njësoj
si të Ismail bej Qemalit. Ky farë çuni,
pasi e kishte bërë pagesën, bashkë
me mikun e tij kishin marrë udhë
për në çifligun e nahijes së babait të
tij. Gjatë gjithë rrugës nuk kishte
thënë asnjë fjalë. Miku që e shoqë-
ronte fillon të mërzitet për këtë he-
shtjen e tij! I kishte parashtruar
pyetjen: “Hë, më qafsh miku..., hape
gojën..., ç’pate, ç’i paske dhënë surra-
tit gjithë këtë hije trishtimi, thuaj
një llaf..., shih arabanë sa të bukur e
ke e sa me çmim të lartë e ke..., po
ç’ke ore..., në ke ndonjë hall, ma
thuaj mua, e mandej bashkë e
flakim a e shfryjmë!?”Dhe çuni ia
ktheu: “Nuk jam i sikletosur as për
lekët e as për madhësinë e araba-
së..., po kam dertin se kjo nusja ime,
që sabah e aksham më duket si bu-
dallaqe dhe nazelie, a hiç nuk
ndërgjegjësohet se nuk e meriton
arabanë njësoj si të Ismailit, a mos
vallë nuk do kërkojë edhe fenerin
edhe xhupin e arabaxhiut të
mendjendriturit vlonjat..., a mos val-
lë do të kërkojë edhe kalin e bardhë,
me atë zilen triare,a mos vallë, kjo
nusja ime, nuk do të kërkojë që unë t’i

“Çifligarët e
rinj” do të blejnë
identitete të
paqena a të
rreme, ata do të
marrin
helikopterin me
qira, që çunit të
tyre t’ia sjellin
nusen në
katundin që
vuan mungesën
e ujit...,
“çifligarët e
moderuar”
gjithë ditën e
Perëndisë do të
bëjnë moralistin
e mërzitshëm
dhe të dështuar
në kërkim të
vlerave të
sajuara...

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

“Çifligarët e rinj” bëjnë moralistin 
e mërzitshëm! Nga 

Fadil LUSHI
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Veshallës i merret lumi për
projektin e dyshimtë 

përngjaj vlonjatit, si në fiqir, si në
të folme, njashtu edhe në vendim-
marrje prej diplomati, a mos vallë,
kjo nusja ime, nuk kujton se kjo
araba tok me kalin dhe ara-
baxhiun, nuk është për atë zile, për
mua dhe në fund edhe për fisin
tonë prej kulakësh!”... kishte për-
funduar përgjigjen çuni. 

MESELEJA E TRETË, 
E KOKLAVITUR!

Sot e gjithë ditën e Perëndisë
nuk ka njeri që do të blejë një paj-
ton si të Padishahut dhe nënës sul-
ltaneshë! Nuk ka më njeri që do
të përpiqet ta blejë arabanë njësoj
si të beut nga Vlora. “Çifligarët e
rinj” do të blejnë identitete të pa-
qena a të rreme, ata do të marrin
helikopterin me qira, që çunit të
tyre t’ia sjellin nusen në katundin
që vuan mungesën e ujit..., “çifli-
garët e moderuar” gjithë ditën e
Perëndisë do të bëjnë moralistin e
mërzitshëm dhe të dështuar në
kërkim të vlerave të sajuara..., “çi-
fligarët allafrënga”, për arsimimin
e fëmijëve të tyre do të kërkojnë
mësuesin më të mirë, njësoj si
dikur Filipi II dhe Olimpia nga Epi-
ri, përndryshe prindërit e Aleksan-
drit të Madh kishin angazhuar Ari-
stotelin që këtij sundimtari me
përmasa botërore t’i jepte dijen
dhe kulturën mbi qytetërimet e
vjetra..., këta “çifligarët paksa oksi-
dentalë” do të përpiqen të
gjejnëmësuesin namusqar, të di-
tur, të pashëm eme prejardhje ari-
stokrate, sovran, të ri, autoritar...,
mundësisht të jetë shehërli..., pa
marrë parasysh se çunat dhe çupë-
linat e tyre nuk janë për këtë më-
sues që karakterizohet me veçori
thelbësore a tipare dalluese...,
këta “çifligarëtme mentalitet pro-
vincialisti” dhe pse jo edhe “mikro-
borgjezi”, për t’i arsimuar fëmijët e
tyre do të bëjnë kërkime për të gje-
tur a për të zbuluar vendndodhjen
e shkollave dhe universiteteve më
prestigjioze..., këta “çifligarët e vo-
nuar”do të bëjnë dasmën më të
madhe që nuk e mban mend
krahina jonë e zhvilluar, e prapam-
betur a e pazhvilluar.., quajeni si të
doni..., sepse nuk keni asnjë dety-
rim ndaj gjuhës dhe vlerës kon-
vencionale..., këta “çifligarët e rinj”,
që trumbetojnë moralistin e mër-
zitshëm, një gjë duhet ta kenë në
dijeni se (ndoshta) pikëpamjet a
mendimi ndryshe i tyre, nuk do të
thotë se janë për atë zilen dyjare a
triare të atij nipi..., siç nuk është
ky vështrim për zërin e arsyes së
lexuesit tim të çmuar dhe të re-
spektuar!

Miku im i nderuar dhe ju
lexuesit tanë të paanshëm! Në
këtë shkrim përjashtohet çfarëdo
përngjasmi apo paralelizmi me
burra, gra e “çifligarë të mode-
ruar”. Ndaj larg qofshin e ruana
Zot nga të tillët që mund t’u
lajthitë mendja e të na pa-
ragjykojnë ose padrejtësisht edhe
të na përgojojnë!

Gj
ithsesi projektet për ndërtimin e
hidrocentraleve të vogla në
rrjedhat e lumenjve duhet për-
shëndetur, nëse ato u përmbahen

rregullave dhe kritereve të parapara sipas nor-
mave dhe ligjeve për ruajtjen e biodiversitetit,
por assesi nuk duhet lejuar keqpërdorime dhe
dhunime të mjediseve ambientore për intere-
sa klienteliste, në emër të tenderëve të dy-
shimtë e të fituar nga Qeveria e kaluar kor-
ruptive. Një projekt i këtillë është paraparë
edhe në lumin e njohur me emërtimin “Reka
e Urës së Kollit”, që rrjedh në anën e djathtë të
Veshallës, me burimin kryesor  në Liqenin e
Karanikollës e që derdhet në “Rekën e Vardi-
shës”. Ky lum konsiderohet ndër më të buku-
rit e këtij rajoni. Këto ditë vere , siç njoftojnë
fshatarët e brengosur, vazhdojnë punimet
përgatitore të “Infrastrukturës” për fillimin e
këtij projekti të dyshimtë e shkatërrues mjedi-
sor. Nuk do ishte dëm i madh nëse hidrocen-
tralet e parapara do ndërtoheshin në rrjedhën
normale të këtij lumi, i cili do vazhdonte
rrugën e vet, nga burimet deri në derdhje në
lumin tjetër. Fatkeqësia e këtij lumi pitoresk,
që përveç rëndësisë që ka për ujitjen e shumë
arave e kopshteve, qëndron në planin ogurzi të
fituesve të tenderit, që si duket deri tani ve-
projnë në mënyrë gjysëmlegale, meqë ende
nuk kanë dalë para bashkësisë lokale të fsha-
tit për t'i njoftuar ata, nëse ky projekt është
edhe në interes të tyre. Ky plan tinëzar, që për-
veç përfitimeve personale të individëve të
lidhur fortë me funksionarë të lartë të Qeveri-
së së kaluar, do i varros njëherë e përgjith-

monë këto bukuri natyrore, si e vetmja pasu-
ri që kanë këta pak banorë të mbetur në këtë
fshat, duhet ndalur sa më pare, sa nuk është
bëre vonë. Një arsye tjetër pse nuk duhet
lejuar të realizohet ky projekt, është edhe fak-
ti se ky lum dikur lëvizte gurët e tre mullinjve,
ku bluanin fshatarët, pronarët e të cilëve, të
vjetrit apo të rinjtë, assesi nuk duhet te paj-
tohem me një projekt që do e shuante këtë ve-
primtari shekullore të të parëve të tyre. Në
planin zhvillimor të turizmit malor, veshalla-
sit shpresojnë në kthimin e jetës në vatrat e
tyre me këto bukuri natyrore që si gjen dot në
asnjë vend tjetër. Nëse lejojmë që të reali-
zohet ky plan shkatërrues, Veshalla dhe ba-
norët e saj, do ballafaqohen me tmerrin e
pamjes së trishtueshme, që në vend të gjelbë-
rimit dhe ushtimës së këtij lumi me ujëvarat e
shkumbëzuara, do mbetet një përrua i thatë
që do ketë ndonjë pikë ujë vetëm kur të bjerë
ndonjë shi i furishëm. Sipas njohurive që kemi,
ky lum do jetë i vdekur mbi 3 kilometra të
rrjedhës së tij, meqë për përfitime të “pronarë-
ve” të rinj, do orientohet në tjetër drejtim, që
pëmes tubave do bëjë një rrugë përmes arave
të rajonit të quajtur “Për Bozovcë", devijim ky,
që sërish i dëmton pronarët e tokave të shumë
fshatarëve edhe ashtu të varfër, që lehtë mund
të gënjehen për para simbolike, që këtë ujë ta
çojnë në mullirin e huaj. Le ta dinë të gjithë të
ashtuquajturit biznesmenë se nuk mund të
pasurohen ashtu lehtë duke ua shitur rrymën
elektrike po këtyre fshatarëve të varfër, me
ujin Kristal, me të cilin ujitet bereqeti aq i pre-
ferueshëm BIO i këtyre anëve. Të gjithë atyre

përfituesve në mënyrë kaq të pandërgjegjsh-
me, ua përkujtojmë se si u ndërpre projekti
madhështor hidroenergjetik që parashihej
t'ia ndërrojë drejtimin lumit Radikë, projekt ky,
për realizimin e të cilit Banka Botërore kishte
siguruar para të majme. Kjo ndalesë realizimi
e këtij projekti gjigand ishte rezultat i reagimit
të popullatës së kësaj ane, Komunës së Dibrës,
Qeverisë së Shqipërisë, gazetarëve të shumtë,
shoqatave ambientaliste dhe individëve adhu-
rues të mjediseve të pastra ekologjike. Autorët
e këtij projekti lugat, duhet ta dinë se nuk je-
tojnë në regjimin komunist ,kur me një dekret
partiak u shterën të gjithë lumenjtë e një rajo-
ni të tërë të Malit Sharr për akumulimin e ujit
në Liqenin e Mavrovës, që edhe sot shërben
për prodhimin e energjisë elektrike.

Të nderuar bashkëvendës, banorë të Ve-
shallës, të gjithë ju që jetoni në Tetovë e në
fshatra tjerë të Tetovës dhe ju kurbetçinj që
hallet u detyruan të shpërndaheni nëpër botë
për të fituar kafshatën e gojës, le të jetë ky një
moment ndërgjegjësimi dhe vetëdijesimi për
një JO të madhe projekteve profitabile indivi-
duale e grupore të fituara në mënyrë të dy-
shimtë e në dëm të interesit publik. Shpresoj
se për ndërprerjen e këtij projekti, kështu siç
është dhe realizimit të tij përmes devijimit to-
tal  të rrjedhës normale të lumit që kalon
shumë afër fshatit, e në një pjesë  duke depër-
tuar edhe brenda lagjes, do e kemi edhe përk-
rahjen e Komunës së Tetovës, që gjithsesi
duhet t'i ndërpresë projektet e fituara përmes
tenderëve të dyshimtë të Qeverisë së kaluar të
korruptuar. 

P
ara dy javësh nga një sëmundje e rëndë
në moshën 68-vjeçare ndërroi jetë dr.
Nexhat Elezi nga fshati Srbicë, komuna
e Kërçovës. Lindi në një familje punëto-

re, intelektuale, patriotike dhe në veçanti fa-
milje arsimdashëse. Pas përfundimit të shkol-
limit të mesëm, së pari inkuadrohet si mësues
në shkollën tetëvjeçare të fshatit Srbicë, djepi
dhe vendlindja e arsimit shqip në rrethinën e
Kërçovës.

I interesuar për studimet, regjistrohet dhe
vazhdon me studimet e së drejtës. Regjistrohet
dhe përfundon studimet në Fakultetin Juridik
në Prishtinë, në afatin statutar dhe me sukse-
se të vërejtura. Me vetë faktin se pajiset me
aftësi profesionale në lëminë e drejtësisë, ish-
te preokupimi i z. Nexhatit të inkuadrohet në
organet e jurisprudencës me të vetmin qëllim
dhe synim që me zbatimin e plotë dhe të drejtë
të së drejtës - stricta, t’u mundësohet qytetarë-
ve që t’i realizojnë të drejtat dhe liritë e tyre. Ky
synim për atë do të bëhet realitet. Inkuadrimi
i parë do të ndodhë në ish Gjykatën Komuna-
le të Kërçovës. Punon, së pari, si praktikant, pa-
staj dhe pas dhënies të provimit të jurispru-
dencës si bashkëpuntor profesional dhe në
vitin 1981 emërohet gjykatës në të njëjtën

Gjykatë. Në komunën e Kërçovës dhe në pe-
riudhë konkrete kohore e ushtron edhe funk-
sionin shoqëror - avokat. Me rëndësi është të
përmendet edhe funksioni në Prokurorinë Sh-
tetërore. Nga viti 2009, z. Nexhati emërohet në
funksionin prokuror në Prokurorinë Shtetëro-
re në të cilin funksion do të ngeli deri në fitimin
e të drejtës të pensionit.

Si bartës i funksionit gjykatës, avokat dhe
prokuror, z. Nexhati këto funksione në organet
e përmendura i ka ushtruar me kompetencë
dhe kapacitet të theksuar. Përveç zbatimit të së
drejtës në praktikë të jurisprudencës, z. Nexha-
ti vazhdon dhe me një kontiunuitet të pandër-
prerë merret me kërkime dhe hulumtime
shkencore në drejtësi, për çka, së pari, fiton
gradën shkencore magjistër i drejtësisë dhe
me mbrojtjen tejet të suksesëshme të diserta-
cionit të doktoraturës e fiton edhe gradën
shkencore – doktor i shkencave juridike. Aftë-
sitë e fituara në lëminë e drejtësisë u dësh-
muan edhe me publikime shkencore me boti-
min e punimeve në fushën e procedurës penale
dhe me një numër të konsiderueshëm të ar-
tikujve profesional si njësi të veçanta biblio-
grafike. Me punimet shkencore dr. Nexhati jep
kontribut në zhvillimin e shkencës juridike. Si

doktor i shkencave juridike ka qenë edhe ligje-
rues i lëndëve juridike në vite konkrete akade-
mike në Fakultetin Juridik të Univerzitetit Sh-
tetëror të Tetovës.

Ajo që është karakteristikë e veçantë në
ushtrimin e funksioneve të përmendura është
dhe ka të bëjë me kualitetin e lartë në ushtri-
min e tyre. Vendimet gjyqësore si edhe vendi-
met dhe mjetet juridike në Prokurorinë Sh-
tetërore, të miratuara dhe të ushtruara nga z.
Nexhati, janë vendime juridikisht të themelta,
pra vendime ekskluzivisht të mbështetura në
të drejtën pozitive të Republikës së Maqedoni-
së. Në miratimin e vendimeve ishte i sigurt, i ar-
gumentuar, i paanshëm dhe tejet i ndërgjegj-
shëm. Në zbërthimin dhe në vendosjen e
lëndëve gjyqësore, z. Nexhati ishte i flaktë që të
respektohet dhe të zbatohet ligji. Kualiteti në
punë i mundësoi z. Nexhatit që të fiton statu-
sin e jurisitit të shquar, jurisitit të dalluar në
vendin tonë. Vlerësuar në tërësi, kontributi që
dha z. Nexhati për familjen dhe zhvillimin e saj,
në pushtetin gjyqësor, në tërë “botën juridike”
si dhe në shoqëri në tërësi, ai meritueshëm e fi-
toi epitetin që të jetë i dashur në familje, i re-
spektuar në shoqëri dhe i çmuar nga intelek-
tualët shqiptarë dhe jo vetëm shqiptarë.

Nga 
Vebi BEXHETI

In Memoriam: 
Një jurist si dr.Nexhat Elezi Nga 

Osman KADRIU



Tre ekipe pas Balotellit
Ku do të luajë Mario Balotelli në sezonin e ardhshëm? 
Lajmet e fundit të merkatos flasin për një interesim të Parmas për
sulmuesin. Lojtari është dakord, por pengesa e vetme janë 
5 milionë eurot në sezon të kërkuara nga lojtari, ndërsa
verdheblutë ofrojnë 2.5. Por në gjurmët e “Super Mario”
duket se janë vënë edhe Torino e Borussia Dortmundi.SportK
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Shkup, 5 Gusht - Shkëndija në rrethin
e tretë të kualifikimeve për "Cham-
pions League" për rival ka kampio-
nin e Austrisë Salzburgun, me të
cilët do të përballet të martën. Ku-
qezinjtë pretendojnë të përgatiten
sa më mirë për këtë sfidë. Cekim,
kuqezinjtë më herët eliminuan
TNS nga Uellsi, pastaj ekipin mol-
dav Sheriff Tiraspolin. Ndryshe, ka-
piteni Armend Alimi, pohon se janë
të qetë në çdo ndeshje dhe beson e
shpreson se do të japin maksimu-
min kundër skuadrës austriake.
"Normal se shpresojmë dhe be-
sojmë në mrekulli. Më e rëndësi-
shmja për ne është që ne të paraqi-
temi sa më mirë që mundemi dhe
që dimë. Kemi kundërshtarë shumë
të fortë por edhe ne kemi arritur
përvojë këto vite dhe mendoj se
mund të na shërbej në këto dy nde-

shje që të tentojmë mrekullinë", u
shpreh Alimi. Ai pranon se nuk
ndjejnë presion as ai por as shokët
e skuadrës. "Prej hyrjes se 'Ecolo-
gut' me investimet që ka bë në klub,

Shkëndija çdo vit tenton këtë ar-
ritje dhe do të ishte diçka e papër-
shkrueshme të arrijmë grupet e
Çampionsit. Mirëpo, ne nuk e men-
dojnë këtë gjë për momentin, kon-

centrimi ynë është të ndeshja e
parë kundër Sallzburgut. Do-
methënë shkojmë ndeshje pas
ndeshje, jemi në një moment
shumë të mirë dhe nuk kemi asnjë
lloj presioni për të arrit objektiva të
caktuara. Shkëndijën e motivon
kundërshtari dhe arritja në fazën e
grupeve qoftë ajo e Çampionsit apo
'Europa League'. Tre vite me rend
tentojmë këtë gjë dhe mendoj se
këtë vit kemi mundësi të mirë të ar-
rijmë këtë sukses që do të ishte suk-
sesi më i madh në historinë e klu-
bit", u shpreh më tej mesfushori
kumanovar, i cili rikthehet të flasë
për dy përballjet e para, atë me TNS
dhe Sheriff Tiraspolin. " Personali-
sht për mua kanë qenë dy ndeshjet
me të vështira që kemi pas deri me
tash. Duke e ditur rëndësinë e nde-
shjes dhe vlerën që ka 'Champions
League' mendoj se kemi bërë një
punë të madhe.  Mendoj se shpirti
luftarak ekipor që kemi treguar në
këto dy ndeshje kanë qenë vendim-
tare që të kalojmë në rundin e ardh-
shëm. Në disa momente kemi pas
edhe fatin në anën tonë, por kur
gjithçka mblidhet mendoj se me
meritë jemi këtu ku jemi", përfun-
doi Armend Alimi

Ademi edhe
pesë vite te
Dinamo
Zagrebi
Shkup, 5 gusht - Arijan Ademi
i ka ngelur besnik skuadrës
së tij Dinamo Zagreb. Klubi i
cili i ndihmoi atij kur e kish-
te më rendë në karrierë pas
suspendimit, përfitoi nën-
shkrimin e Ademit për pesë
sezonet e ardhshme. Kapite-
ni në asnjë moment nuk ka
menduar se a do të vazh-
dojë apo jo bashkëpunimin
me skuadrën e tij aktuale,
ndërsa këtë e ka pohuar në
konferencën për shtyp
menjëherë pasi nënshkroi
kontratën e re. "Jam shumë i
lumtur që nënshkrova,
ndërsa kjo marrëveshje tre-
gon se sa është e madhe da-
shuria mes mua dhe Dina-
mo Zagrebit. Në asnjë
moment nuk kam menduar.
Dinamo ka qenë me mua
atëherë kur e kam pasur më
rëndë. Dëshiroj të plasohe-
mi në grupet e Ligës së kam-
pionëve dhe dua që të vazh-
doj të fitoj tituj. Kam shumë
dëshira. Të kalojmë dimrin
në Evropë, pasi atë nuk e
kemi bërë ende. Thjeshtë, ky
klub shumë më ka ndih-
muar dhe dua që t'ia shpa-
guaj. E dua këtë klub", dekla-
roi Arijan Ademi. Cekim, për
shërbimet e Ademit ishte i in-
teresuar skuadra franceze
Lill, megjithatë Dinamo arriti
ta mbajë atë në radhët e saja. 

Telashe në sulm për trajnerin
Kristian Panuçi me Armando Sa-
dikun që ka pësuar një dëmtim të
rëndë në ndeshjen miqësore me

Herenvenin dhe rrezikon një pe-
riudhë të gjatë riaftësimi. Klubi i
Levantes bëri të ditur se sulmuesi
kombëtares shqiptare ka pësuar
një dëmtim të gjurin e majtë, por
shkalla e tij do të përcaktohet
saktësisht pas ekzaminimeve të
detajuara që do të mbahen në
kthimin e ekipit në Valencia.  Sa-
diku në minutën e 70’ është dety-
ruar të dalë i shoqëruar nga mjekët

e skuadrës, për shkak të goditjes
që mori në gju. Lajmin për dëmti-
min serioz të futbollistit elbasanas
e ka bërë me dije vetëm klubi
spanjoll, që thekson: “Dyshohet se
Armando Sadiku ka një dëmtim të
rëndë në gjurin e majtë. Shkalla e
tij do të përcaktohet më saktë pas
testeve të detajuara mjekësore”. Ky
është një lajm shumë i keq për sul-
muesin e kombëtares kuq e zi, tek-

sa jemi pak javë larg nga fillimi i
kompeticionit “Nations League”,
respektivisht përballjes me Izrae-
lin më 7 shtator. Ndryshe, Sadiku
nuk u grumbullua nga Panuçi në
ndeshjet e fundit miqësore me Sh-
qipërinë. Besohet se me këtë dëm-
tim, do të vijojë të mos thirret në
kombëtare të paktën për ndeshjet
e shtatorit. Për teknikun e skua-
drës shqiptare, tashmë hapet pro-

blemi i gjetjes së një sulmuesi që
të garantojë vijueshmëri për edi-
cionin e ardhshëm të ligës së kom-
beve, por edhe për eliminatoret e
kampionatit evropian “Euro 2020”.
Sakaq, Sadiku pas zërave që
qarkulluan për largim nga Levante,
ku nuk duket se është përshtatur
siç duhet, tashmë do duhet të rim-
bledhë forcat për t’u rikthyer sa më
i fortë nga ky dëmtim.

Federata Sqiptare e Futbollit ka
nxjerrë në shitej biletat e ndeshjes
mes Shqipërisë dhe Izraelit, që do të
luhet më 7 Shtator, ora 20:45 në sta-
diumin “Elbasan Arena”. Kjo do të
jetë ndeshja e parë e Kombëtares së
Kristian Panuçit në Ligën e Kombe-
ve, një kompeticion që starton për
herë të parë këtë shtator. Ajo që bie

në sy, janë çmimet mjaft të larta të
biletave për këtë takim, pavarësisht
se emri i kundërshtarit nuk është in-
trigues. Kështu çmimet varrojnë nga

1000 lekë të reja mbrapa porte, deri
në 18 mijë lekë në tribunën VIP dhe
janë dukshëm më të larta se për sfi-
da shumë më prestigjioze.

PROBLEME PËR SELEKSIONUESIN E SHQIPËRISË KRISTIAN PANUÇI

Dëmtohet rëndë Sadiku, nuk luan ndaj Izraelit

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

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

Dalin në shitje biletat për ndeshjen Shqipëri-Izrael

SHKËNDIJA TË MARTËN NË "RED BULL ARENA" PËRBALLET ME SALLZBURGUN

Alimi: Shpresojmë 
dhe besojmë në mrekulli

"Normal se shpresojmë
dhe besojmë në
mrekulli. Më e
rëndësishmja për ne
është që ne të
paraqitemi sa më mirë
që mundemi dhe që
dimë. Kemi
kundërshtarë shumë të
fortë por edhe ne kemi
arritur përvojë këto vite
dhe mendoj se mund të
na shërbej në këto dy
ndeshje që të tentojmë
mrekullinë", shprehet
Alimi

Mici në kombinim ndaj Sallzburgut 
Skuadra e Shkëndijës në faqen zyrtare të saj në "Facebook" ka bërë të
ditur se Gledi Mici, i cili gjatë këtij afati kalimtar iu bashkua kuqezinjve
nga skuadra e Skënderbeut, ka marrë dritë jeshile nga UEFA për të
qenë pjesë e ndeshjeve të raundit të tretë eliminatorë të Ligës së
Kampionëve kundër Sallzburgut e cila luhet të martën në "Red Bull
Arena". Cekim, për shkak se nuk u regjistrua me kohë, Mici nuk ishte në
kombinim në përballjen me Sheriff Tiraspolin 
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Do të ishte pa zbukurime një
nga goditjet më të bukura të 10
vjeçarit të fundit në Serie A e mba-
se edhe më e mira duke pare atë që
përfaqëson lojtari sot dhe për të
ardhmen. Po flasim për serbin e
Lacios, talentin Sergej Milinkoviç-
Saviç. Për të ka shkruar dje "Il Mes-
sagero" që ka shkuar edhe më tej
duke zbuluar jo pak për një ofertë
të mundshme të Interit për Lacion.
“Interi po punon në fshehtësi për
Milinkoviç-Saviç”, ky është titulli
që u gjend dje në faqet e "Il Messa-
gero", gazetë që zbulon interesi-
min e Interit për jashtëtokësorin e
Lacios. Një lajm që tregohet edhe
nga e përditshmja tjetër 'La Repub-
blica". Pasi është humbur Arturo
Vidal që u transferua te Barcelo-
na, ndërsa Luka Modriç në këtë
moment është një ëndërr goxha e

largët për tifozët e Interit (pritet
takimi me Perez), zikaltërit janë të
tunduar nga serbi që pëlqehet dhe
kërkohet me ngulm edhe nga Ju-
ventusi dhe Mançester Junajtedi
(këta kanë mangësinë se merkato
e Premier Ligës mbyllet vetëm pas
pak ditësh). Strategjia zikaltër
është shpjeguar nga e përditshmja
italiane dhe duket shumë e qartë:
"Duhet tentuar që të bindet Klau-
dio Lotito që natyrisht nuk është

njeriu më i thjeshte për të nego-
ciuar.  Ndryshe, në Milano po men-
dojnë për një huazim të çmendur
dhe të shtrenjtë prej 30 milionë
eurosh me të drejtë blerje 70 mi-
lionë euro në fund të sezonit të ci-
lave do i shtohet edhe transferimi
pa pagesë i Ramires që do të
shkonte kështu tek Lacio nga
Jiangsu Suning. Por transferimi i
Ramiresit do të bëhej nëpërmjet
Interit, braziliani do të vinte

njëherë në Milano e më pas do të
shkonte në kryeqytet nën urdhrat
e Simone Inzagit. Nuk dihet sa vër-
tetësi ka në këtë lajm, por nuk janë
për tu harruar as fjalët e Ausilios që
tha në fillim të merkatos që “do të
vijë një lojtar i ri dhe shumë i talen-
tuar nga një skuadër e madhe”.
Mbase Lacio mund të mos jetë
ndonjë skuadër shumë e madhe
por, një të dytë si Milinkoviç-Saviç
zor se mund ta gjesh.

“Me një gur vret dy zogj”. Kjo
është ideja e trajnerit Hoze Mu-
rinjo, që kërkon të sjellë tek Junaj-
tedi mesfushorin brazilian Uillian
dhe në të njëjtën kohë synon të
largojë sulmuesin francez Entony
Martial, i padëshiruar prej kohë-

sh. Trajneri portugez i ka propo-
zuar Çellsit një shkëmbim “kokë
më kokë” mes dy sportistëve, sh-
presa e tij e fundit për të arritur te
lojtari që ai e dëshiron me çdo ku-
sht (Uillian) dhe, në këtë mënyrë,
mposht edhe konkurrencën e Bar-

celonës për mesfushorin brazilian.
Lajmin e ka konfirmuar e përdit-
shmja britanike “Mirror”, sipas së
cilës ky shkëmbim do të kënaqte të
dyja skuadrat, ndërkohë që si Uil-
lian ashtu edhe Martial, vlerë-
sohen përafërsisht njësoj, 75 mi-
lionë sterlina. Braziliani ka
mbërritur në premier Ligë tre vite
më parë pikërisht pas kërkesës së
Murinjos, që tashmë kërkon ta
ketë sërish në dispozicion tek
Mançester Junajtedi. Ndërsa, Mar-
tial është drejt largimit, duke qenë
se ka nisur një luftë si me portuge-
zin ashtu dhe klubin pas munge-

sës në stërvitje. Të gjithë men-
dojnë se kjo marrëveshje mund të
arrihet edhe pse koha në dispozi-
cion është e vogël, pasi merkato
përfundon më 9 gusht, 24 orë para
fillimit të Premier Ligës. Pritet
edhe vendimi që do të japë traj-
neri italian i Çellsit, Maurizio Sarri,
nëse do të jetë dakord me këtë
shkëmbim, ndërkohë që ka pasur
një konflikt me Uillian, që mbërri-
ti në stërvitje me vonesë. Sarri
është shprehur se synon të mbajë
brazilianin, por Mourinho shpre-
son ta bindë ta lërë të lirë me këtë
shkëmbim.

Trajneri Julen Lopetegui sh-
prehet se Real Madrid është ende
i pakompletuar dhe se përforci-
met e premtuara pas largimit të
Kristiano Ronaldos nuk kanë
mbërritur ende. Edhe pse skua-
dra “merenguez” nënshkroi me
talentin e ri brazilian Vinicius Ju-
nior, për trajnerin spanjoll ai
është ende i ri për të marrë për-
sipër fatet e skuadrës kampione
të Evropës. Ndaj Lopetegui

kërkon me ngulm nga presidenti
Florentino Perez përforcimet e
duhura, lajm që konfirmohet nga
e përditshmja spanjolle “Don Ba-
lon”. “Është e nevojshme të mer-
ren masa dhe të mos i lihet asgjë
rastësisë, ndaj Reali ka nevojë për
përforcimet e duhura”, tha Lope-
tegui, që nuk i beson 100 për qind
të riut brazilian, që mund të zhy-
tet shpejt në krizë, pasi pritshmë-
ria karshi tij është e madhe. “Vini-

cius ka një të ardhme të ndritur
përpara, por duhet të jemi të si-
gurt se do të jetë në të njëjtin
ritëm përgjatë gjithë sezonit.

Ndaj duhet të garantojmë mbuli-
min me lojtarë në çdo moment”,
tha Lopetegui, që kërkon edhe një
sulmues tjetër.

Xherrard 
e çon nipin 
te Liverpuli
Bobbi Dankan ka firmosur
kontratën e tij të pare si pro-
fesionist me Liverpulin, duke
ngjallur imitimin e klubit të
Mançester Siti, që e ka rritur
që në moshën 10-vjeçare. I
konsideruar si një nga talen-
tet më të mëdha në futbollin
evropian, 17-vjeçari zgjodhi
të firmosë për tre sezone me
“të kuqtë”, duke refuzuar jo
vetëm mundësinë për të
qëndruar te Mançester Siti,
por edhe ofertat nga Juven-
tusi, Totenhemi dhe Mo-
nako. Pas vendimi të tij,
padyshim që fshihet Stiven
Xherrard, sepse Dankan nipi
i ish-kapitenit të Liverpulit,
aktualisht trajneri i Glasgou
Renxhers në Skoci. Liverpuli
do të paguajë rreth 300 mijë
euro te Mançester Siti si
dëmshpërblim, për futbolli-
stin që shkoi deri në gjysmë-
finalet e kampionatit evro-
pian me Anglinë U-17.

Maldini, 
“blerja” e radhës
së Milanit
Legjenda kuqezi Paolo Maldini
është pranë rikthimit te skua-
dra e Milanit, ekipi që për 25
vite me radhë ka qenë familja e
tij. Ish-kapiteni i kuqezinjve do
të ketë një detyrë si drejtues në
organigramën e re dhe lajmi
pritet të zyrtarizohet brenda
ditës së sotme. Ka qenë drejtori
i ri sportiv Leonardo ai që e ka
kërkuar me ngulm rikthimin e
Paolo Maldini në klub, tashmë
50 vjeç dhe me një mision të
veçantë. Por edhe pronarët e
rinj të Milanit, Shoqëria Elliott,
ka qenë dakord me këtë lëvizje,
që do të rikthente një nga
legjendat e këtij ekipi. Ardhja
e Maldinit në klub konside-
rohet si “blerja” më e rëndësi-
shme e epokës Leonardo si
drejtues, që në karrierën e tij
ka fituar gjithçka me skuadrën
kuqezi. Ditën e diel pritet që të
konfirmohet edhe detyra që
ish-mbrojtësi do të mbulojë
në klubin e zemrës, si me-
naxher, zv.president apo drej-
tor sportiv.

SIPAS GAZETËS ‘IL MESSAGERO’ 

Interi po punon në heshtje
për Milinkoviç-Saviç

“Interi po punon në
fshehtësi për
Milinkoviç-Saviç”, ky
është titulli që u gjend
dje në faqet e "Il
Messagero", gazetë që
zbulon interesimin e
Interit për
jashtëtokësorin e
Lacios. Një lajm që
tregohet edhe nga e
përditshmja tjetër 'La
Repubblica"

LOPETEGUI HUMB DURIMIN ME FLORENTINO PEREZ 

Kërkon përforcime të denja

OFRON MARTIALIN PËR BRAZILIANIN

Murinjo s’heq dorë nga Uilliani 
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Në bazë të nenit 11-k të Ligjit për zjarrfikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 168/2017), ndërsa 
në pajtim me Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 09-2375/1 nga 
05.05.2016, Rregulloren për ndryshimet dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në 
Komunën e Kavadarit nr. 04-5645/1 nga 29.11.2016, Rregullores për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për 
sistematzim të vendeve të punës në Komunën e Kaavadarit nr. 09-762/1 nga 24.02.2017, Rregulloren për 
ndryshimet dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 04-
5259/2 nga 28.12.2017, Rregulloren për ndryshimet dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të 
punës në Komunën e Kavadarit nr. 04-2391/1 të datës 25.04.2018 dhe Mendimit pozitiv për Ndryshim dhe 
plotësim të Planit vjetor për punësim për vitin 2018 nr. 12/6-3799/4 nga 24.07.2018, Kryetari i Komunës së 
Kavadarit publikon  
 

SHPALLJE INTERNE  
Për avancim të personit zyrtar të autorizuar në Njësinë Territoriale të Zjarrfikësve Kavadar  
Komuna e Kavadarit publikon shpallje interne për avancim të personit zyrtar të autorizuar 1 (një) realizues: 
 

1. Komandant të Departamentit me shifër POZH 02 10 B04 000 në Njësinë Territoriale të Zjarrfikësve 
Kavadar................1 realizues; 

 
  Kushtet e posaçme të parapara për vendin e punës të përcaktuara me aktin për sistematizim janë: 

r Për nivelin B4, niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe të arritura 
së paku 180 kredi ose 240 kredi sipas ECVET ose MKSOOO ose së paku arsim të lartë ose të 
mesëm të mbaruar 

r Së paku tre vjet përvojë pune në profesion të evidentuar në Agjencinë për punësim të RM si stazh të punës; 
- Të ketë të dhënë lejen e vozitjes të kategorisë “C” 
- Certifikatë për zjarrfikës 
 

Kandidatët të cilët kanë aplikuar për shpallje interne duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme në vijim: 
r  Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
r Në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase,  
r Të jetë i moshës së rritur,  
r Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
r Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës 
 
Në shpalljen interne mund të paraqitet personi zyrtar i autorizuar – zjarrfikës shpëtimtar – teknik i punësuar 

në Njësinë Territoriale të Zjarrfikësve – Kavadar, i cili krahas kushteve të përgjithshme dhe të posaçme duhet të 
përmbushë edhe kushtet në vijim: 
-vendi i punës ku avancohet është i lirë, 
-në tërësi përmbushë kushtet e përcaktuara në aktin për sistematizim të vendeve të punës për vendin e punës në të 
cilin bëhet avancimi, 
-është caktuar në nivel drejtpërdrejtë në nivel më të ulët nga niveli ku avancohet, 
-kanë kaluar së paku dy vjet nga avancimi i tij i fundit, 
-përmbushë kompetencat e punës të parapara për vendin e punës në të cilin avancohet, 
-në vitin e fundit nuk është dënuar për shkak të thyerjes së rendit të punës dhe disiplinës ose mospërmbushje të 
obligimeve të punës të përcaktuara me ligj. 

Afati për paraqitje në shpalljen interne është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit.  
Orari i punës për vendin e theksuar të punës është organizuar me ndërrime. 
Pagesa për vendin e punës është në shumë me të holla prej 16.864,00  denarë. 

 
VËREJTJE: Avancimet e parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2018 janë: Maqedonas(e) 1. 
 Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana 
e Komisionit për përzgjedhje për avancim të kandidatëve.  
 
  Fletëparaqitje të plotësuar me tërë dokumentacionin e nevojshëm, të parashtrohen në arkivin e Komunës së 
Kavadarit ose përmes postës deri te Komuna e Kavadarit rr. Marshall Tito pn – Kavadar, me shenjë “për shpallje 
interne”.  

   Komuna e Kavadarit 
Kryetari i Komunës 

                        
           REPUBLIKA E MAQEDONISË 
QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
  Shërbimi për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta 
                             Shkup 

 
Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 alineja 2, paragrafi 3, paragrafi 8, paragrafi 13 dhe paragrafi 14  i Ligjit për të punësuarit në 
sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 27/2014,  199/2014 dhe 27/2016), nenit 22, nenit 23, nenit 24, nenit 25, nenit 26 
dhe nenit 27 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 
50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 187/2013, 113/2014, 
20/2015, 33/2015, 72/2105, 195/2015 dhe 27/2016), Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Shërbimin për punë 
të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë nr. 01-2270/3 të datës 29.03.2018, Shërbimi për 
punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE NUMËR 04/2018 

Për punësim të punëtorëve për shkak të kapacitetit përkohësisht të rritur të punës në Shërbimin për punë të 
përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë 

 
Shërbimi për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për shkak të kapacitetit 

përkohësisht të rritur të punës, publikon shpallje publike për angazhim të 35 personave për kohë të caktuar, derisa është e 
nevojshme për institucionin, ndërsa më së gjati 1 vit për pozitat e punës në vijim:  

 
1. Punëtor përgjegjës për punë materiale-financiare dhe përllogaritje të rrogës në Departamentin për kontabilitet dhe 

pagesa – 1 realizues; 
 Kualifikimet e nevojshme: Arsimi: Sipëror – Shkencat ekonomike, me përvojë pune prej së paku 3 vjet;  
 Neto pagesa bazë: 25.023,00 denarë; 

2. Gjellëbërës në Departamentin për shërbim në Kuvend, Qeveri, Klubin e organeve të drejtorisë, Villa në Shkup dhe 
objektet rezidenciale – 2 realizues; 

 Kualifikimet e nevojshme: Arsimi: i mesëm – turizëm dhe hoteleri, me përvojë pune prej së paku 1 vit në hoteleri – 
gjellëbërës;; 

 Neto pagesa bazë: 14.972,00 denarë; 
3. Kamerier përgjegjës në Departamentin për shërbim në Kuvend, Qeveri, Klubin e organeve të drejtorisë, Villa në Shkup 

dhe objektet rezidenciale – 2 realizues; 
 Kualifikimet e nevojshme: Arsimi: i mesëm, me përvojë pune prej së paku 1 vit në hoteleri; 
 Neto pagesa bazë: 14.152,00 denarë; 

4. Kamerier në Departamentin për shërbim në Kuvend, Qeveri, Klubin e organeve të drejtorisë, Villa në Shkup dhe 
objektet rezidenciale – 1 realizues; 

 Kualifikimet e nevojshme: Arsimi: i mesëm, me ose pa përvojë pune; 
 Neto pagesa bazë: 13.058,00 denarë; 

5. Punëtor për realizim të punëve ndihmëse në Departamentin për shërbim në Kuvend, Qeveri, Klubin e organeve të 
drejtorisë, Villa në Shkup dhe objektet rezidenciale – 1 realizues; 

 Kualifikimet e nevojshme: Arsimi: fillor, me ose pa përvojë pune; 
 Neto pagesa bazë: 12.019,00 denarë; 

6. Punëtor i KU grafik – Montues-kopjues në Departamentuin për printim dhe për shumëzim të materialeve - 1 realizues; 
 Kualifikimet e nevojshme: Arsimi: i mesëm, me ose pa përvojë pune; 
 Neto pagesa bazë: 12.374,00 denarë; 

 Kandidatët duhet të parashtrojnë edhe dokumentet në vijim:  
- Fletëparaqitje të nënshkruar me dorë me shenjë të saktë me numër dhe titull të vendit e punës që do të paraqiten, me 

kontakt telefon të shënuar dhe adresë banimi/qëndrimi; 
- Biografi të shkurtë (CV); 
- Certifikatë/Dëftesë për arsim të mbaruar përkatës; 
- Dëshmi për përvojën e punës të nevojshme për vendin e punës; 
Orari i punës është 40 orë në javë, ndërsa orarin e të njëjtës mund ta përcaktojë punëdhënësi, që mund të organizohet me 

ndërrime, në pajtim me nevojat e procesit të punës. 
Shpallja publike zgjatë 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
 Fletëparaqitjet të parashtrohen deri në Shërbimin për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta të Qeverisë së Republikës së 

Maqedonisë, Sheshi “Presveta Bogorodica” nr. 3, 1000 Shkup, përmes arkivit të Shërbimit ose përmes postës.  
 Fletëparaqitjet që nuk do të parashtrohen në afatin e përcaktuar dhe fletëparaqitjet që nuk do të përmbajnë dokumentet e 

nevojshme, si dhe fletëparaqitjet që nuk do të dërgohen në mënyrën e lartëpërmendur do të konsiderohen si të vonuara dhe të 
pakompletuara dhe nuk do të shqyrtohen. 

 Në intervistë do të ftohen vetëm kandidatët që nuk do të përmbushin kushtet. 
 Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet në afatin e caktuar në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune. 

Shërbimi për punë të përgjithshme dhe të përbashkëta  
të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë

REPUBLIKA E MAQEDONISË  
MINISTRIA E FINANCAVE  
DREJTORIA DOGANORE    

01.10.00.UP.001.02-OB.05.02 
 

Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr 39/05, 04/08, 48/10, 158/10, 44/11, 
53/11, 11/12, 171/12, 187/13, 15/15, 129/15, 154/15, 192/15 dhe 23/16), nenit 94 paragrafi 2 dhe nenit 148 të Urdhëresës 
për zbatimin e Ligjit doganor (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 66/05, 73/06, 40/07, 62/07, 42/09, 48/09, 38/10, 46/10, 61/10, 
141/11, 147/11, 158/11, 14/12, 2/13, 92/13, 177/13, 62/15, 11/15, 215/15, 192/16, 21/17 dhe 181/17) dhe pikës 8 të 
Udhëzimit të Drejtorisë doganore për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i 
automjeteve transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15-0002  datë 
10.03.2015. 

DREJTORIA DOGANORE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË 
Shpall 

THIRRJE PUBLIKE Nr.6/18 
Për mbledhjen e ofertave për të lidhur kontratë për shfrytëzimin e hapësirës punuese për këto organe doganore: 

 
1. Njësia doganore Tetovë 1080  (për  hapësirën e dedikuar për import dhe eksport – terminal),  

 
Dokumentet të cilat ofertuesi duhet t’i dorëzoj dhe kushtet që duhet t’i plotësoj, si dhe mënyra e përzgjedhjes janë 

dhënë në Udhëzimin për kushtet minimale dhe mënyrën e përcaktimit të hapësirës punuese ku malli i automjeteve 
transportuese vihet në shikim dhe bëhet kontrolli nga ana e organeve doganore nr. 01-013669/15 datë 10.03.2015 i publikuar 
në faqen e internetit të Drejtorisë doganore www.customs.gov.mk, në linkun: “Udhëzimi për regullimin e punës të 
terminaleve doganore” nga ku edhe mund të merret. 
   Afati për dorëzimin e ofertave është 14 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike në mjetet e informimit publik. 
   Ofertat të cilat nuk do të dorëzohen në afatin e paraparë, si dhe ato të cilat nuk do t’i përmbajnë të gjitha dokumentet e 
nevojshme nuk do të merren në shqyrtim. 

Ofertat dorëzohen në këtë adresë: 
Drejtoria doganore e Republikës së Maqedonisë 

Sektori për punë administrative dhe teknike 
(me shënimin “për Thirrjen publike nr. 6 /18”) 

Rr. Llazar Liçenovski nr.13 
1000 Shkup 

Në bazë të nenit 126 paragrafi 1 alineja 7 dhe nenit 132 të Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e 
RM” nr. 103/2008, 116/2010, 156/ 2010) dhe Vendimit të Kryetarit të Komunës së Manastirit nr. 08-
569/2 të datës 24.07.2018 dhe vendimit nr. 02-260/3 të datës 03.08.2018 të KD SHF “Sv. Kiril i Metodij” 
Manasir publikon  

SHPALLJE PUBLIKE 
Për zgjedhje të drejtorit të SHF “Sv Kiril i Metodi” Manastir 

 
  Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, duhet të përmbushin edhe 

kushtet e posaçme në vijim: 
- të ketë së paku arsimin sipëror; 
- të përmbushin kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në SHF; 
- të ketë së paku pesë vjet përvojë pune në veprimtari edukativo-arsimore  
- të ketë të dhënë provimin për drejtor. 
- në momentin e emërimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim 
-të kenë të dhënë test psikologjik dhe test për integritet. 
Krahas lutjes me biografi të shkurtë, të parashtrojnë edhe dokumentet: 
- diplomë për arsim të mbaruar; 
- vërtetim për përvojën e punës në punë edukativo-arsimore; 
- certifikatë për provim të dhënë për drejtor; 
- certifikatë të shtetësisë  
- program për punë për periudhë prej katër vjet  
- Orari i punës është 40 orë në javë, prej ora 08-16  
Neto pagesa mujore në shumë prej 27.436,00 denarë  
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Zgjedhja do të realizohet në procedurë dhe afatin në pajtim me ligjin. Dokumentet e pakompletuara 

dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
Lutjet së bashku me dokumentet e nevojshme parashtrohen drejtpërdrejtë ose përmes postës deri te 

KD i SHF “Sv. Kiril i Metodij” Bulevardi 1 Maj nr. 274, 7000 Manastir. 
Këshilli i shkollës së SHF “Sv. Kiril i Metodij” Manastir  

 
Republika e Maqedonisë  

Ministria e drejtësisë – Drejtoria për evidencë të librave amë  
Ministria e drejtësisë – Drejtoria për evidencë të librave amë me seli në bul. Sveti Kiril i Metodij 
numër 54 hyrja 1 në Shkup në pajtim me nenin 84 të Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 124/2015) në vijim publikon: 
 

SHPALLJE PËR DORËZIM PUBLIK ME SHKRIM  
 

1. Për personin Kadri Lumanoski nga Ohri, rr. Abas Emin nr. 30, bëhet dorëzim publik të 
Vendimit për anulim të regjistrimit shtesë në librin amë të lindjes për vendin Ohër, nën 
numrin rrjedhës 390 për vitin 2000, numër UP 1 nr. 09-69 të sjellë më datë 19.12.2017. 

2. Ftohet personi në afat prej 8 (tetë) ditëve duke konsideruar nga dita e fundit të shpalljes në 
shtypin ditor që distribuohet në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, të paraqitet në 
zyrën e Departamentit rajonal Ohër të marrë Vendimin të shënuar në pikën 1 të Shpalljes 
publike.  

3. Paralajmërohet personi se mënyra e këtillë e dorëzimit llogaritet si e rregullt. 
4. Në rast të mosveprimit të personit sipas pikës 2 të Shpalljes publike konsiderohet se ai është i 

informuar me rregull për dokumentin – për Vendimin për anulim të regjistrimit shtesë në 
librin amë të lindjes për vendin Ohër numër UP1 nr. 09-69 të datës 19.12.2017. 

 
Republika e Maqedonisë  

Ministria e drejtësisë – Drejtoria për evidencë të librave amë  
Ministria e drejtësisë – Drejtoria për evidencë të librave amë me seli në bul. Sveti Kiril i Metodij 
numër 54 hyrja 1 në Shkup në pajtim me nenin 84 të Ligjit për procedurë të përgjithshme 
administrative (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 124/2015) në vijim publikon: 
 

SHPALLJE PËR DORËZIM PUBLIK ME SHKRIM  
 

1. Për personin Sabrina Mujkiq nga Ohri, rr. Vasil Stefovski nr. 60, bëhet dorëzim publik të 
Vendimit për anulim të regjistrimit shtesë në librin amë të lindjes për vendin Ohër, nën 
numrin rrjedhës 530 për vitin 1998, numër UP 1 nr. 09-72 të sjellë më datë 29.12.2017. 

2. Ftohet personi në afat prej 8 (tetë) ditëve duke konsideruar nga dita e fundit të shpalljes në 
shtypin ditor që distribuohet në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë, të paraqitet në 
zyrën e Departamentit rajonal Ohër të marrë Vendimin të shënuar në pikën 1 të Shpalljes 
publike.  

3. Paralajmërohet personi se mënyra e këtillë e dorëzimit llogaritet si e rregullt. 
4. Në rast të mosveprimit të personit sipas pikës 2 të Shpalljes publike konsiderohet se ai është i 

informuar me rregull për dokumentin – për Vendimin për anulim të regjistrimit shtesë në 
librin amë të lindjes për vendin Ohër numër UP1 nr. 09-72 të datës 29.12.2017. 



15KOHA PËR SPORT
Koha, e hënë, 6 gusht 2018 

I pari i kësaj liste është Pike,
një nga simbolet e Barcelonas, i
cili u largua nga vendi i tij në mo-
shë të re për të luajtur me Mançe-
ster Junajtedin. Në Angli ka ndarë
gëzime dhe trofe me KR7. Më pas
në 2008-ën ka nënshkruar me
Barcelonën, ku ka vazhduar të fi-
tojë me Messin.

LARRSON
Sulmuesi historik suedez ka

luajtur mes 2004-ës dhe 2006-ës
me Barcelonan, ku është takuar
me Messin. Më pas, në 2007-ën,
ka nënshkruar me Mançester Ju-
najtedin. Me “Djajtë e Kuq” ka
luajtur në krah të Kristianos, duke
fituar Premier Ligën.

HAINZE
Mbrojtësi argjentinas ka

ndarë me Messin fanellën e
kombëtares. Me Kristiano Ronal-
don ka luajtur në Angli për tre se-
zone.

GARAJ
Mbrojtësi aktual i Valencias

ka luajtur në kombëtare me Mes-
sin në shumë ndeshje, por ka ve-
shur edhe fanellën e “Los Blan-
cos” mes 2008-ës dhe 2011-ës,
duke luajtur me Kristianon.

GAGO
Mesfushori ka ndarë dhomat

e zhveshjes me sulmuesin portu-
gez për dy sezone te Real Madri-
dit. Ndërsa me argjentinasin ka
luajtur në kombëtare.

TEVEZ
“Apache” ka qenë, bashkë me

Kristianon, një nga yjet e atij
Mançester Junajted që fitoi
"Champions League" historike
në Moskë kundër Çellsit. Me
Messin ka pasur më pak fat: me
Argjentinën kanë luajtur për një
kohë të gjatë bashkë pa fituar
asgjë.

DI MARIA
Sulmuesi aktual i Paris Sen

Zhermenit është një tjetër yll që

mund t’i lejojë vetes të bëhet pje-
së e listës së atyre që kanë ndarë
dhomën e zhveshjes me dy loj-
tarët. Gjatë periudhës së kaluar
te Real Madridi, ka qenë një nga
lojtarët që kanë bashkëpunuar
më mirë me portugezin. E njëjta
gjë ka ndodhur edhe në kombë-
tare me “Pleshtin”.

HIGUAIN
Sulmuesi i ri i Milanit ka qenë

shoku i përhershëm i sulmit në
kombëtare i Messit. Me portuge-
zin ka ndarë katër nga shtatë se-
zonit e kaluara te Real Madridi.
Për pak ditë janë ribashkuar tek
Juventusi.

DYBALA
Debutuesi i kësaj liste të privi-

legjuarish është sulmuesi i Juven-
tusit. Futbollisti argjentinas ka
luajtur në kombëtare me Messin
dhe, nga ky sezon, do të jetë
shoku i skuadrës i yllit portugez.

DEKO
Në listë janë edhe futbollistë

si Deko, edhe pse flasim për një
brazilian të natyralizuar. Ish-lojta-
ri i Barcelonas ka luajtur me Kri-
stianon në kombëtaren portuge-
ze dhe ka qenë ndjekur nga afër
“lindjen” e Messit.

ANDRE GOMES
Edhe ish-lojtari i Valencias ka

ndarë fushën e lojës me të dy. Ba-
shkë me KR7 ka fituar Euro 2016-
të, ndërsa ka luajtur shumë pak
me Messin te Barcelona.

Odegaard, e ardhmja është
tani. Nuk bëhet fjalë karrierën e
një talenti të paplotësuar, të cilin
Reali e ka dërguar te Herenveni,
por për metodën e stërvitjes së
studiuar për futbollistin, që duhet
të rikuperohet nga një dëmtim në
shputën e këmbës. Në pamundë-
si për të lëvizur, djaloshi nuk është
demoralizuar dhe, siç ka bërë të
ditur “infoabe”, ai stërvitet me rea-
litetin virtual. Objektivi është të
përmirësojë, por pa sforcuar
gjymtyrën, vizionin e lojës dhe
procesin e vendimmarrjes në fu-
shën e lojës. VR, shkurtim për vir-

tual realit, është një teknologji e re
e futur në futboll. Bëhet fjalë për
një aparaturë që të transporton

në një botë tjetër ku, edhe pse nuk
mund të vraposh, mund ta shohë-
sh veten në një fushë futbolli. Si-

stemi, i eksperimentuar prej disa
kohësh në Premier, bazohet te rea-
liteti virtual për të përmirësuar
taktikat dhe stërvitjen: sensorët
simulojnë në perfeksion atë që
ndodh në një fushë futbolli dhe
kështu lojtari i dëmtuar mund të
mësohet me hapësirat, distancat,
duke zhvilluar edhe shpejtësinë e
reagimit. I gjithë ky proces, siç
mund të imagjinohet, analizohet
dhe verifikohet në mënyrë shken-
core. Futbolli, domethënë, ka hyrë
në të ardhmen nga një derë vir-
tuale: mbetet për t’u kuptuar, çfarë
do të ndodhë me Odegaard në

botën e vërtetë, lojtari më i ri që ka
debutuar në historinë e Real Ma-
dridit (16 vjeç), për ta parë më pas
veten jashtë planeve të madri-
lenëve dhe i huazuar në Holandë.
Drejtuesit e Realit duhet të ven-
dosin se çfarë duhet të bëjnë, por
përshtypja është se djaloshi do të
huazohet përsëri. Vetë ai duket se
i ka idetë e qarta, siç ka deklaruar
për agjencinë NTB. “Gjëja e rëndë-
sishme është të shkoj te një ekip
ku mund të luaj. Transferimi te një
ekip tjetër spanjoll është një
mundësi shumë e mirë”, deklaroi
Odegaard.

Iniesta i
dëmtuar, por
luan sozia e tij
Andres Iniesta është transferuar
me kosto zero te klubi japonez i
Viseel Kobe. Tani, ai është dëm-
tuar dhe klubi, siç ka bërë të ditur
“sportbible”, e ka zëvendësuar me
një sozi. Në ndeshjen e parë të
spanjollit në Japoni, skuadra e tij
është mundur 3-0. “Nuk më pël-
qen të humbas, ka qenë një nde-
shje fizike”, kanë qenë fjalët e
“Don Andres” pas takimit. Aq fi-
zike ka qenë ajo sfidë, sa ish-ylli i
Barcelonas është dëmtuar. Por,
klubi nuk mund të bëjë pa Andres
dhe e ka zëvendësuar me një sozi.
Nuk është një shaka. Vissel Kobe
ka punësuar një djalosh që i
ngjan Iniestas për të marrë ven-
din e tij. Ngjashmëria nuk është
aq e madhe, por arsyeja për një
vendim të tillë ka lidhje me
aspektin ekonomik. Në ndeshjen
e debutimit në “Ajinomoto Sta-
dium” është mbushur plot, gjë që
nuk ndodhte prej tre vitesh. Për
këtë arsye ishte e nevojshme t’i je-
pej publikut atë që kërkonte. So-
zia në fushë dhe stadiumi i mbu-
shur plot. Ndërkohë,
ish-kampioni i botës po punon
për të rikuperuar formën. Vissel
Kobe është në vendin e pestë në
renditje, 15 pikë larg vendit të
parë, por shpreson të ngrejë një
trofe në fund të sezonit.

Nuk ka paqe në shtëpinë e Ju-
ventusit midis Leonardo Bonuçit

dhe tifozëve bardhezinj. Njëqind
tifozë u mblodhën jashtë “Conti-
nassa” për të përshëndetur loj-
tarët e Juventusit dhe në fund të
trajnimit në mëngjes, ish-
mbrojtësi i Milanit nuk ka mun-
dur të buzëqeshë. Edhe pse i vet-
mi zë i korit, ishte nga një tifoz, i

cili me insistim të caktuar iu drej-
tua Bonuçit, duke thënë: “Kur do
të kërkosh falje për atë që bëre?”
Leonardo fillimisht e injoroi atë,
por më pas iu përgjigj: “Nuk më
duhet të përgjigjem me fjalë,
duhet të përgjigjem në fushën e
lojës”, deklaroi Bonuçi.  Kuptohet

se për ish-kapitenin kuqezi në se-
zonin e kaluar nuk do të jetë e
lehtë për të rivendosur raportin e
pastër me tifozët bardhezinj, që
kishte krijuar para lamtumirës së
verës së kaluar. Sidoqoftë, tashmë
duket të jenë shenjat e para të
hapjes nga ana e mbështetësve

të “Zonjës së Vjetër”. Në këtë kup-
tim, testi i vërtetë do të jetë nde-
shja e parë zyrtare në stadiumin e
Juves (më 25 gusht, kundër La-
cios), por më herët, sfida e “Villar
Perosa”, më 12 gusht, do të sigu-
rojë një provë të një marrëdhë-
nieje nën rikuperim.

Një “debutues” dhe 11 fatlumët e tjerë
që kanë luajtur me Messin dhe Ronaldon

Janë vetëm 12, siç ka zbuluar “Marca”,
futbollistët që kanë luajtur me Messin
dhe Kristiano Ronaldon. Kjo është lista e
fatlumëve që një ditë do të mund të thonë
se kanë luajtur me zotët e futbollit. 

Odergaard stërvitet me “Virtual Reality”

NUK KA PAQE PËR BONUÇIN

Tifozët presin tu kërkojë falje 
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Presidenti i Kosovës, Hashim
Thaçi, vazhdon të këmbëngulë që
Kosova dhe Serbia duhet të kor-
rigjojnë kufirin ndërmjet tyre dhe
kjo çështje sipas presidentit do të
ketë mbështetjen ndërkombëtare,
nëse përfshihet në marrëveshjen
përfundimtare Kosovë-Serbi. Në një
konferencë të radhës për medie Pre-
sidenti Thaçi, tha se "është mundësia
historike që Kosova dhe Serbia ta
korrigjojnë në mënyrë paqësore ku-
firin" dhe përmendi këtu që në terri-
torin e Kosovës të përfshihen komu-
nat jugore të Serbisë: Presheva,
Bujanovci e Medvegja. Por, tha se "në
Kosovë nuk do të ketë ndarje dhe
Kosova nuk ka territor për t'i dhënë
Serbisë".

"Institucionet tona nuk guxojnë
t'i mbyllin sytë dhe ta injorojnë një
mundësi të tillë historike dhe të
papërsëritshme. Duhet të bashkohe-
mi dhe t'i themi po kësaj kërkese
krejt racionale, të drejtë dhe histo-
rike, e cila ka mundësi të realizohet
krejtësisht në mënyrë paqësore", tha
Presidenti Thaçi, duke marrë shem-
bull korrigjimin e vijës kufitare
ndërmjet Holandës dhe Belgjikës
dhe për këtë arsye thotë ai, nëse ku-
firi i Kosovës korrigjohet nuk është
rast precedent.

“Anë e kënd botës, kemi me
dhjetëra raste të korrigjimit të kufi-
rit në mënyrë paqësore. Një shem-
bull i tillë shumë relevant i korrigji-
mit të kufirit ndodhi vetëm dy vite
më parë ndërmjet Holandës dhe
Belgjikës. Këto dy shtete arritën ta
korrigjojnë kufirin e tyre në mënyrë
paqësore pa pasur nevojë të shkre-
pin qoftë edhe një plumb të vetëm.
Në rastin e Kosovës do të kihet para-
sysh karakteri i shoqërive multiet-
nike. Për më tepër, është vlerë dhe
parim fondamental i BE-së. Kosova

dhe Serbia duan të bëhen anëtarë
të BE-së. Prandaj, në çdo opsion në
rast se do të kemi marrëveshje për-
fundimtare, ne do të sigurohemi që
kjo vlerë të ruhet dhe afirmohet", tha
Presidenti Hashim Thaçi. Presiden-
ti i Kosovës fton të gjitha institucio-
net dhe partitë politike të përfshihen
në këtë proces, ndërsa, paralajmëroi
se në fund të procesit, përmes refe-
rendumit, qytetarët mund të vendo-
sin për marrëveshjen përfundimta-
re me Serbinë.

Por, nga ana tjetër janë partitë
politike opozitare, të cilat në mënyrë
kategorike po e kundërshtojnë idenë
e Thaçit për shkëmbim territori apo
korrigjim të tij. Është shefi i grupit
parlamentar të partisë më të madhe
opozitare Lidhja Demokratike e Ko-
sovës, Avdullah Hoti, i cili thotë se
nuk është momenti për shkëmbim
territoresh dhe sipas tij: "deklaratat e
Presidentit janë lojë e tij politike".

"Unë mendoj që nuk është koha
për ide të tilla, Kosova është shpallur
shtet i pavarur në vitin 2008 në tërë-
sinë territoriale që e ka gëzuar në vi-
tin 1989 dhe pastaj ajo deklaratë e
pavarësisë është shpallur në Parla-
mentin e Kosovës dhe ka marrë, nëse
mund të themi, bekimin e drejtësisë
ndërkombëtare përmes opinionit të
Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtë-
sisë. Kanë qenë breza të tërë të sh-
qiptarëve në Kosovë që kanë luftuar,
derdhur gjak, djersë dhe mund për
këtë projekt që e kemi tash edhe ta
kenë të qartë të gjithë se projekti i
Kosovës së pavarur edhe ky është
kompromis për realizimin e intere-
save të çështjeve kombëtare", citojnë
mediat lokale shefin e deputetëve

të LDK-së. Janë edhe deputetë të
tjerë që zëshëm e kundërshtojnë
Presidentin Thaçi, për idetë e tij. De-
puteti Ilir Deda, nga partia opozita-
re "Alternativa", i drejtoi një letër të
hapur presidentit duke i tërhequr
vërejtjen atij, se "politikat për ndry-
shim të kufijve mund të çojnë në
tragjedi njerëzore". "Ju bëj thirrje pu-
blike që pa ekuivokë të tërhiqeni nga
aventura të tilla politike dhe të je-
pni dorëheqje. Dorëheqja e juaj do
ta shpëtonte Kosovën nga shkatërri-
mi, dhe juve do t'ju mundësonte që
të jetoni në Kosovë si një ish-
udhëheqës dhe qytetar që i ka pra-
nuar gabimet e veta, dhe është pen-
duar për ato", shkroi në letrën e tij, Ilir
Deda.

Por, nga ana e tij, deklarimet e
presidentit Thaçi, kryeministri Ra-
mush Haradinaj i cilëson vetëm si
një "kundërpërgjigje ndaj Serbisë".
"Retorika për kufijtë ose për territo-
ret që ndodh në Kosovë, mendoj se
është kundërreagim i një retorike që
vjen nga Beogradi, gjoja për të drej-
tat e Serbisë në Kosovë, më konkre-
tisht për veriun, pra kjo është thje-
shtë një kundër reagim. Kjo retorikë
nuk e ka qëllimin te prishja e rendit
dhe të ligjit dhe të sigurisë në Ko-
sovë, dhe duhet të ndihen të sigurt të
gjithë në Kosovë për shkak të kësaj
retorike, as serbët e Kosovës, as ko-
munitetet e tjera, por as shqiptarët,
nuk duhet të ndihen të rrezikuar.
Është retorikë politike, publike,
kundër-retorikë e një retorike që
vjen", thotë kryeministri Ramush Ha-
radinaj.

Por, analistët politik e cilësojnë
mjaft të "çuditshme" dhe të dyshimtë

hapjen e debatit në këtë fazë për
shkëmbim territori. Blerim Burjani,
analist i tha DW-së, se "ky debat
është mjaft i rrezikshëm për rajo-
nin, duke pasur parasysh që Ballka-
ni ka plot telashe historike dhe et-
nike. "Thaçi është figura më
enigmatike dhe më problematike
politike dhe më jo transparente në
shtetin e Kosovës, për këtë arsye ka
shumë zhurmë në Kosovë rreth an-
gazhimit të tij të mëtejshëm në
temën e dialogut. Thaçi sillet si të
ishte pronar i Kosovës, njejtë sillet
edhe Vuçiq në Serbi dhe këta dy
njerëz janë kreatorë të këtij debati
dhe debateve të tjera siç është kor-
rigjimi i kufijve ndërmjet dy vende-
ve. Unë mendoj se i vetmi kufi është
ai vitit 1974 mes Serbisë dhe Kosovës,
tjetër nuk duhet diskutuar fare, se-
pse rrezikojnë integritetin rajonal e
shteteror, pra korrigjim s'mund të
ketë, është ide e rrezikshme", thotë
Blerim Burjani.

Sidoqoftë, Kosova dhe Serbia zh-
villojnë dialog që nga viti 2011. Janë
arritur një sërë marrëveshjesh, por,
tash nga Bashkimi Evropian po
kërkohet një marrëveshje përfun-
dimtare që do të përmirësonte
marrëdhëniet ndërmjet të dyja ven-
deve. Në takimin e fundit që dy pre-
sidentët Hashim Thaçi dhe Alek-
sandër Vuçiq zhvilluan bisedime në
Bruksel, megjithëse u shprehën për
takim të vështirë, ata u pajtuan që "të
intensifikojnë punët në javët në
vazhdim", në kërkim të një marrëve-
shjeje gjithëpërfshirëse ligjërisht të
detyrueshme për normalizimin e
marrëdhënieve ndërmjet dy vende-
ve.

Afati i fundit për dorëzimin në
Bruksel të draftit të statutit për kriji-
min e Asociacionit të komunave me
shumicë serbe në Kosovë është
përmbyllur të shtunën. Autoritetet
në Kosovë, nuk kanë konfirmuar nëse
është dorëzuar ose jo një dokument
i tillë në Bruksel. Më herët, Avni Ari-
fi, shefi i Ekipit teknik të Kosovës në
dialogun me Serbinë, ka thënë për
Radion Evropa e Lirë, së ekipi me-
naxhues, në bazë të një marrëve-
shjeje më të hershme në Bruksel, ka
një privatësi të plotë në punë, dhe

Qeveria e Kosovës është privuar nga
mundësia e marrjes së më shumë
informatave. Nga ana tjetër, Maja Ko-
cijançiq, zëdhënëse e shefes së Poli-
tikës së Jashtme të BE-së, Federica
Mogherini, ka thënë për Radion Evro-
pa e Lirë se "ekipi menaxhues ka pa-
sur katër muaj kohë për draftimin e
statutit të Asociacionit". Sipas BE-së,
në kohën kur ky ekip e informon
Brukselin për rezultatet e punës së
tyre atëherë kjo do të diskutohet në
takimet e nivelit të lartë në BE nga
presidentët e Kosovës dhe ai i Serbi-

së. Një ditë më parë, kryeministri i
Kosovës, Ramush Haradinaj, kërkoi
rritjen e gatishmërisë së institucio-
neve, në rast të, siç tha, çfarëdo pri-
shjeje të rendit dhe ligjit. Zëvendë-
skomandanti i Policisë së Kosovës për
rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti, ka
thënë për Radion Evropa e Lirë, se si-
tuata e sigurisë në veri të Kosovës
është e qetë me lëvizje të pakta të
qytetarëve. "Policia e Kosovës është
në krye të detyrave zyrtare dhe të pa-
rapara me ligj, por edhe në bazë të
urdhrit operativ që ka dalë nga drej-

toria e përgjithshme e Policisë së Ko-
sovës. Që nga orët e hershme të
mëngjesit asnjë zhvillim i çfarëdo lloj
përmase që do të rrezikonte, cenon-
te apo prishte rendin publik, ose të
rrezikonte ose cenonte sigurinë e
përgjithshme, nuk ka ndodhur. Pran-
daj themi se është një ditë tërësisht e
rëndomtë, e qetë dhe pa ndonjë zh-
villim të çfarëdo përmase të sigurisë",
tha Hoti. Ai tha po ashtu se ditëve të
fundit KFOR-i ka paralajmëruar për
disa ushtrime në kuadër të veprime-
ve të tyre të parapara.

Shqipëria, 
baza e parë
ajrore e NATO-s
në Ballkanin
Perëndimor
Në territorin e Shqipërisë
do të ngrihet baza e parë
ajrore e NATO-s në Ballka-
nin Perëndimor. Vendimi
është marrë nga Këshilli i
Atlantikut Verior, organi
kryesor për vendim-
marrjen politike të NATO-
s. Fjala është për shndërri-
min e bazës ajrore të
Ku ovës në bazë ajrore të
Aleancës Atlantike. Lajmin
e ka bëri me dije Kryemini-
stri Rama të shtunën për-
mes medias sociale. "NATO
do të investojë më shumë
se 50 milionë Euro vetëm
për pjesën e parë të
projektit për bazën ajrore
të  Ku ovës", shkruan
Rama. Realizimi i këtij
projekti, që pritet të fillojë
sivjet, do ta kthejë
Kuçovën, thekson Rama:
"në një bazë mbështetëse
për NATO-n për furnizim
ajror, mbështetje logji-
stike, mbështetje për poli-
cimin ajror, trajnime dhe
stërvitje të Aleancës Atlan-
tike". Ofertë e pranuar! Kë-
shtu duket se është vendi-
mi i Aleancës Atlantike që
në Shqipëri të ketë bazën e
parë ajrore në rajon. Pa ka-
luar katër muaj nga vizita
zyrtare e Ministres së
Mbrojtjes, Olta Xha ka, në
SHBA, oferta që ajo i bëri
Sekretarit Amerika të
Mbrojtjes, James Mattis,
në emër të qeverisë së Ti-
ranës: "për eksplorimin e
mundësive për një foot-
print të NATO-s apo të
SHBA-së në Shqipëri",
duket se u pranua. Vetë
Ministrja e Mbrojtjes,
Xha ka, e cilësoi të shtunën
vendimin si "një vlerësim
të madh të Forcave të Ar-
matosura të Shqipërisë".
Vlerësimi mbështetet në
plotësimin e detyrimeve të
Shqipërisë si vend anëtar i
NATO-s, që nga pjesë-
marrja e forcave të saj të
armatosura në strukturat e
NATO-s në të gjitha an-
gazhimet që lidhen me si-
gurinë, me trupa në misio-
ne në Afganistan, Letoni,
Kosovë, Detin Egje, në mi-
sionet e BE-së në Mali dhe
Bosnjë- Hercegovinë deri
në angazhimin në luftën
globale kundër terroriz-
mit. Përtej detyrimeve të
saj si vend anëtar i NATO-s
Shqipëria është sot një
vend që prodhon siguri në
rajon dhe më gjerë.

Edhe “Zajednica” në tavolinën e diskutimeve
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Shembull korrigjimi i
kufirit Belgjikë-Holandë

Opozita dhe analistët në
Kosovë e cilësojnë si ide
të rrezikshme
shkëmbimin e
mundshëm të territorit
ndërmjet Kosovës dhe
Serbisë, ndërsa
presidenti Thaçi merr
shembull “korrigjimin e
kufirit dy vite më parë
ndërmjet Holandës dhe
Belgjikës”
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Dikur, prodhuesi portugez i energji-
së EDP ishte një sipërmarrje krenare sh-
tetërore me 25.000 punonjës. Së shpej-
ti ai mund të kthehet në një koncern të
leverdishëm, i cili t'u përkasë kinezëve.
Sipërmarrja shtetërore kineze Three
Gorges, që zotëron që tani një të
katërtën e sipërmarrjes, bëri një ofertë
blerjeje në bursën e Lisbonës, dëshiron
të blejë edhe pjesën që ka mbetur të ak-
sioneve të EDP-së. Si pjesë të një "ma-
sterplani", me të cilin Republika Popullo-
re mund të vërë nën kontroll elemente
kyçe të ekonomisë portugeze, thonë pa-
ralajmëruesit. Kinezët janë po kaq të
mirëpritur sa investitorë të tjerë të huaj,
ua kthen qeveria.

INVESTIME STRATEGJIKE
Shëtitja për pazar e Kinës nëpër

Evropë ka shkaktuar kritika edhe në ven-
de të tjera: në Gjermani për shkak të gl-
labërimit të sipërmarrjeve me rëndësi
kyçe në sektorin e robotëve, të automje-
teve dhe në fushën e mjekësisë, në Gre-
qi për shkak të blerjes së portit të rëndë-
sishëm të Pireut. Po qeveria që
gjithmonë ka pak para e shtetit të krizës

Portugali gëzohet për shiringat finan-
ciare nga Pekini - veçanërisht që kur ato
e ndihmuan vendin në fundin perëndi-
mor të Evropës të kalonte kohën e vësh-
tirë të trojkës. Në këtë kohë Kina u bë
aksionere si askush tjetër në sipër-
marrjet e Portugalisë dhe bleu - kur nuk
e bëri askush - borxhe shtetërore portu-
geze.

Sot shoqëria e sigurimeve Fidelidade
është pronë e koncernit kinez Fosun, një-
soj si Luz Saude, sipërmarrje që është
operatore e klinikave private. Fosuni kon-
trollon edhe një të katërtën e Millenium-
BCP-Bank. Haitong bleu për rreth 400
milionë bankën e investimeve BESI. Gru-
pi kinez HNA është partneri i vogël i sho-
qërisë së fluturimeve TAP. Operatori por-
tugez i energjisë elektrike REN që prej
trojkës i takon në një të katërtën State
Grid International kineze.

A KËRCËNON VARËSIA 
EKONOMIKE?

Ndërhyrjet kineze janë shumë masi-
ve, mendojnë disa ekspertë të ekonomi-
së. "Ekonomikisht nuk ka kuptim kur
prodhuesi më i madh i energjisë së ven-

dit të kontrollohet nga vetëm një aksio-
ner", thotë profesori i ekonomisë Joao
Duque. Edhe më e habitshme është që
qeveria portugeze nuk po ndërmerr
asgjë kundër përpjekjes për përthithje.

Para së gjithash, kur një vit më parë,
kur shoqëria e fluturimit TAP do t'i shitej
një konsorciumi amerikan, qeveria por-
tugeze tërhoqi frenën e emergjencës
dhe i mbajti për vete 50 për qind të ak-
sioneve. Kështu që heshtja në rastin e
EDP-së mund të ketë vetëm arsye poli-
tike. Qeveria portugeze e sabotoi shitjen
e një televizioni privat investitorëve fran-
cezë, në një kohë që nuk e kundërshtoi
blerjen e 30 për qind të koncernit të
madh portugez mediatik Global Media
nga një investor nga Macau, që u bë kë-
shtu aksioner kryesor. Për shkak të varë-
sisë nga investimet, Portugalia mund të
ketë kaluar në një gjendje ku i bëjnë
shantazh politik, druhet specialisti i eko-
nomisë, Joao Duque.

Por megjithatë nuk është e qartë
nëse përthithja e EDP nga kinezët do të
ketë sukses. Edhe amerikanët duhet të
japin së fundi pëlqimin e tyre, për shkak
të aktiviteteve në SHBA të koncernit.

Për shkak të inflacionit dhe rritjes së
shpenzimeve në qytete të ndryshme ira-
niane edhe më tej zgjasin protestat. Në
shenjë proteste për shkak të përkeqësi-
mit të kushteve ekonomike janë mbaj-
tur protesta gjatë të cilave pati përleshje
mes pjesëtarëve të forcave të sigurisë
dhe qytetarëve të tubuar.

Protestuesit të premten mbrëma
marshuan afër sheshit Veliasr në Tehe-
ran, duke brohoritur slogane kundër, siç
thuhet, autoriteteve të regjimit. Gjatë
demonstratave është arrestuar një per-
son i cili hodhi gurë ndaj policisë. Irani
edhe më tej përballet me një varg sfi-
dash serioze ekonomike, përfshirë shkal-
lën e lartë të papunësisë dhe dobësimit
të valutës, për shkak të sanksioneve të

gjata nga ana e SHBA-ve.
Shumë tregtarë dhe importues ira-

nianë përballen me vështirësi gjatë

blerjes së valutave të huaja, të cilat u ne-
vojiten për të paguar produktet e im-
portuara.

Kthehen në Moskë trupat 
e gazetarëve të vrarë
Trupat e tre gazetarëve rusë që u vranë në Repu-
blikën Qendrore Afrikane, kanë arritur në Moskë
pas transportimit nga Parisi. Maxim Shevchenko,
mik me njërin nga viktimat, i tha agjencisë së laj-
meve TASS se trupat do të ekzaminohen nga he-
tuesit para kthimit në familje. Ai shtoi se Komite-
ti Hetues rus ka kërkuar dy ditë për hetime.
Misioni paqeruajtës i Kombeve të Bashkuara po
ndihmon autoritetet të hetojnë vrasjen e gaze-
tarëve që po incizonin një dokumentarë të grupit
paramilitar rus.

Afgani i dëbuar gabimisht 
do të kthehet në Gjermani 
Një azilkërkues nga Neubrandenburgu, i dëbuar
në mënyrë të paligjshme, do të kthehet së shpejti
në Gjermani. Dokumentet e nevojshme janë gati,
kthimi i 20 vjeçarit nuk pengohet më nga asgjë, u
bë e ditur nga qarqe qeveritare. Të riun do ta dër-
gojnë fillimisht në kryeqytetin e Pakistanit, Isla-
mabad, ku ambasada gjermane do t'i japë një
vizë të vlefshme për vazhdimin e udhëtimit për
në Gjermani. Që para dy javësh, Ministria Federa-
le e Punëve të Brendshme bëri të ditur se Zyra Fe-
derale për Migrimin dhe Refugjatët (BAMF) do të
niste së shpejti hapat e nevojshëm. Avokatja e
burrit, Sonja Steffen reagoi e lehtësuar. "Mua m'u
konfirmua që shteti ynë juridik funksionon dhe
që gabimi i madh që u bë, tani po korrigjohet", i
tha ajo atëherë televizionit NDR. Kthimin e për-
gatiti Organizata Ndërkombëtare e Migrimit, sh-
penzimet i mbulon BAMF-i, u bë e ditur. I riu, që
jetonte në Gjermani që prej vitit 2015, ishte njëri
nga ata 69 vetë, që i kthyen në 3 korrik me një
avion të posaçëm nga Mynihu në Afganistan. Dy
javë më vonë u mësua që 20 vjeçarin nuk duhej ta
kishin dëbuar, për shkak të një procesi gjyqësor në
vazhdim e sipër në Gjykatën Administrative Greif-
swald. Ai kishte hedhur në gjyq refuzimin e kërke-
sës së tij për azil. Në javën pas dëbimit, refugjati
duhet të kishte dalë para gjyqit.

Ankaraja me sanksione
reciproke për ministrat
amerikanë
Presidenti turk Rexhep Taip
Erdogan deklaroi se vendi i
tij do të vendosë sanksione
kundër dy ministrave ame-
rikanë si kundërpërgjigje e
sanksioneve të imponuara
nga Uashingtoni kundër ministrit të Punëve të
Brendshme, Sulejman Sojlu dhe ministrit të
Drejtësisë, Abdulhamit Gjyl. "Deri në natën e ka-
luar ishim të durueshëm, por SHBA-ja nuk heqë
dorë nga qëllimi. Si përgjigje e sanksioneve të
imponuara nga ana e ministrave tonë, do t'i
ngrijmë mjetet financiare të ministrit amerikan
të Drejtësisë dhe të ministrit të Punëve të Brend-
shme ashtu siç ata vepruan kundër ministrave
tanë. Tashmë kanë dhënë urdhër dhe kjo po zba-
tohet", tha Erdogan. Një pjesë e madhe nga fjali-
mi i tij pjesëmarrëset e Kongresit të 5-të të orga-
nizatave të grave të Partisë të Drejtësisë dhe
Zhvillimit në pushtet në Ankara, Erdogan e
përkushtoi në krizën me Uashingtonin, të
ndodhur pas arrestimit të priftit amerikan Endrju
Brenson, i cili në Turqi gjykohet për spiunim dhe
terrorizëm. Ankaraja refuzon ta lirojë nga
përgjegjësia gjyqësore dhe t'ia dorëzojë palës
amerikane, edhe krahas insistimit personal të
Donlad Trampit. "Ky është një demonstrim serioz
i mosrespektimit të Turqisë", tha presidenti turk.

LAJMESHKURT

Protesta në Iran, përleshje mes demonstruesve dhe policisë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kina po e blen
Portugalinë!

Kur ishte treshja ajo që përcaktonte fatet e Portugalisë, Kina bleu masivisht
sipërmarrje portugeze. Tani ajo do të blejë krejtësisht prodhuesin më të madh të
energjisë në vend. A kërcënon varësia ekonomike dhe politike?
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Nga Max TRIMURTI

Teksa BE po përpiqet të dalë
nga recesioni, dhe eurozona rre-
zikon të shkatërrohet, ia vlen një
shqyrtim i shpejtë i krizës ekono-
mike në perspektivën e saj histo-
rike. Lufta midis monedhave,
duket të jetë në fakt efekti i një
lufte ndërmjet fuqive, në një si-
stem ku është e vështirë të rre-
gullohet tregtia, dhe ku bashki-
met monetare duket të
destinuara të dështojnë. Koncep-
ti i luftës midis monedhave, është
huazuar nga ai e luftës ekono-
mike. Napoleoni e eksperimen-
toi i pari luftën ekonomike, me
pak sukses, kundër Mbretërisë së
Bashkuar përmes bllokadës kon-
tinentale të vendosur nëpërmjet
Dekretit të Berlinit të vitit 1806.
Konfliktet e shekullit XX-të e
shndërruan atë në një përpjekje
sistemike, duke mobilizuar nën
autoritetin e shtetit, ekonominë
dhe shoqërinë në shërbim të
përpjekjeve të luftës.

Në kohë paqeje, lufta ekono-
mike synon të përmbysë, në treg-
tinë ndërkombëtare, peshoren në
lojërat e pushtetit dhe në rivalite-
tet ndërmjet shteteve. Parashiki-
mi i bërë në vitin 1849 nga shk-
rimtari francez Viktor Hugo është
i vlefshëm:”Do të vijë një ditë, kur
nuk do të ketë fusha të tjera be-
teje, përveç tregjeve që hapen për
tregtinë”. Në praktikë, lufta eko-
nomike, për të parafrazuar for-
mulimin e Karl von Klauzeviç,
është vazhdimi i operacioneve
ushtarake me mjete të tjera, dhe
rezulton në ndërhyrjen e shtete-
ve në tregjet botërore në mënyrë

që të shtrembërojnë në favor të
tyre konkurrencën, për të kapur
aktivitetet punët, investimet dhe
talentet.

Paraja është instrumenti më i
fuqishëm dhe më efektiv i poli-
tikës ekonomike. Ajo përfshin të
gjithë aktorët ekonomikë në një
kohë shumë të shkurtër. Kjo është
arsyeja e përpjekjeve të pushtetit
politik për të manipuluar mo-
nedhën, veçanërisht në kohën e
krizave ekonomike dhe financia-
re: të gjitha krizat e mëdha janë
shoqëruar me tensione në tregun
e këmbimeve valutore.

ARI APO ARGJENDI, GARA MES
DY METALEVE TË ÇMUARA
Të dy metalet, kanë bashkëje-

tuar gjatë si një standard mone-
tar referimi. Ari, më i rrallë dhe i
shtrenjtë, shpesh ishte i rezervuar
për transaksionet e rëndësishme,
ndërsa argjendi ishte në përdo-
rim të zakonshëm. Kursi relativ i
arit dhe argjendit, praktikisht i
qëndrueshëm gjatë gjysmës së
parë të shekullit XIX, nisi të luha-
tet fuqishëm me zbulimin e de-
pozitave të reja. Zbulimet e de-
pozitave të arit në Kaliforni (1848)
dhe Australi (1851), çuan në një
rënie të vlerës së metaleve të
çmuara. Më pas, hyrja në shër-
bim e minierave argjendi të Ne-
vadës në SHBA, shkaktoi një rë-
nie dramatike të çmimeve.
Mosmarrëveshja mbi përdorimin
e dy metaleve, përveç stabilitetit
monetar, u shoqërua me rivalite-
tin e fuqive të mëdha dhe tregje-
ve financiare.

ËNDRRA E BASHKIMIT
MONETAR

I krijuar në vitin 1865 dhe i
përbërë nga Franca, Zvicra,
Belgjika, Luksemburgu, Italia dhe
Greqia që nga viti 1868, Union
Monetar Latin, ishte një bashkim
monetar i promovuar nga Napo-
leoni III dhe ministri i tij Feliks
Esikru de Pario. Ky Union synon-
te të kundërshtonte epërsinë e

Mbretërisë së Bashkuar në tregti,
dhe të zhdukte dominimin e
paundit britanik.

Ai ndoqi në thelb ndoqi katër
objektiva:stabilizimin e vlerës së
arit dhe argjendit; zhvillimin e
tregtisë ndërkombëtare, e lehtë-
suar nga lëvizja e lirë e parasë
brenda unionit; konsolidimin e
begatisë dhe paqes në Evropë;
dhe evolucionin drejt një mo-
nedhe universale. Por refuzimi i
Britanisë së Madhe, që synonte
të favorizonte monopolin e qen-
drës financiare të Londrës, por
mbi të gjitha, disfata franceze e
Sedanit kundër Prusisë më 1870,
do t’i jepte de fakto fund projek-
tit të monedhës universale. Unio-
ni Monetar Latin, mbijetoi zyrta-
risht deri në vitin 1927.

VITET 1930: TËRHEQJE NË
ZONAT MONETARE

Kriza e viteve 1930, mbetet
shembulli më i mirë dhe më
tragjik i luftës ekonomike dhe
monetare si një laborator i një
lufte botërore. Katastrofa ekono-
mike luhet në tre akte. Akti i
parë:si rezultati i rënies së bursa-
ve në SHBA më 24 tetor 1929,
Banka Federale (FED) rrit normat
e interesit, duke shkaktuar një fa-
limentim banker zinxhir, dhe një
recesion të dhunshëm.

Akti i dytë: Përgjigjja e qeveri-
së amerikane, vjen me përdori-
min e proteksionizmit me Aktin e
Tarifës Smut-Houlej, që rrit dety-
rimet doganore mbi thuajse të
gjitha produktet industriale. Akti
i tretë:zhvlerësimi i sforcuar i
paundit britanik, dhe këmbye-
shmërisë së tij në ar, e eksportoi
recesionin në Europë. Dështimi i
Konferencës së Londrës (1933), çoi
në zhvlerësimin e dollarit (1934)
dhe pastaj në garën për zhvlerë-
simet konkurruese të monedhave
dhe proteksionizmin. Këmbën-
gulja e Francës në mbrojtjen e
standardit të arit si pikë referen-
ce, shkakton braktisjen e konfe-
rencës nga presidenti amerikan

Frenklin Ruzvelt, i cili theksoi se
“shëndeti ekonomik i një kombi,
përbën faktorin më të madh të
mirëqenies së tij, dhe jo vlera e
monedhës, në raport me shkëm-
bimin e saj në vendet e tjera’.

BRETON UDS OSE
“PAQJA E DOLLARIT”

Në fund të Luftës së Dytë
Botërore, u themeluan institucio-
net e Breton Uds (1944), për të pa-
randaluar shpërthimin e ndonjë
deflacioni të madh, të krahasue-
shëm me atë të viteve 1930. Baza
e marrëveshjeve, u përqendrua
në një kthim në një sistem të kur-
seve fikse të këmbimit, baza e së
cilës këtë here sigurohej nga dol-
lari, monedha e vetmja e konver-
tueshme në ar. Por sistemi Bre-
ton Uds, ra viktimë e një
asimetrie themelore, pasi ba-
zohej tek dollari, i cili nuk i nën-
shtrohej ndonjë disipline apo ku-
fizimi. Ai u minua edhe nga
borxhi i jashtëm dhe rritja e infla-
cionit në SHBA, çka e detyroi pre-
sidentin Riçard Nikson të pezul-
lojë këmbyeshmërinë e dollarit
në ar në vitin 1971.

LINDJA E EUROS
Origjina e euros rrjedh nga

konvergjenca e tre ngjarje-
ve:krijimi i Tregut të Përbashkët
Europian, në vitin 1957, kolapsi i
sistemit Breton Uds; dhe rënia e
Murit të Berlinit në vitin 1989, e
cila justifikoi një ringjallje të Ba-
shkimit Europian për të kundër-
peshuar ribashkimin gjerman.
Traktati i Mastrihtit (1992), krijoi
një bashkim ekonomik dhe mo-
netar, që cili megjithatë u karak-
terizua menjëherë nga një zhba-
lancim themelor. Ai nuk pati një
lidhje të ngushtë dhe harmoni-
zim ndërmjet sistemeve të
prodhimit, të karakterizuara nga
produktivite të ndryshme, dhe
mbi të gjitha pa një solidaritet fi-
nanciar.

Euro, e lindur në euforinë e
ekonomisë së flluskave spekulati-

ve, dhe e shtrirë progresivisht në
17 vende të BE-së, përjetoi një
dekadë të parë të një suksesi të
dukshëm. Por fasada e stabilite-
tit, kishte maskuar luhatjet që
vazhduan të rriten, derisa
shpërthyen në vitin 2010.

KUSH ËSHTË PËRGJEGJËS PËR
LUFTËN E RE MIDIS

MONEDHAVE?
Në tre dekada, globalizimi ka

shkaktuar zhvendosjen e qendrës
së gravitetit të kapitalizmit drejt
vendeve në zhvillim, të cilat sot
garantojnë 52 për qind të prodhi-
mit industrial, përbëjnë 48 për
qind të eksporteve, dhe zotërojnë
80 për qind të rezervave valutore
botërore. Monedha ka qenë në
qendër të pabarazive, që çoi në
krizën e madhe financiare që nisi
në vitin 2007. Kina ka luajtur një
rol në krizë, duke ruajtur mos-
konvertueshmërinë e juanit, dhe
duke pasur një kontroll të fortë
mbi këmbimin valutor, pavarësi-
sht anëtarësimit të saj në Organi-
zatën Botërore të Tregtisë në vitin
2001.

Vendet kryesore në zhvillim,
veçanërisht ato aziatike të godi-
tura nga kriza e fundit të viteve
1990, kanë menaxhuar në të
njëjtën formë monedhat e tyre,
në mënyrë që të favorizojnë di-
namizmin e eksporteve të tyre.
Kështu, zhvlerësimi i monedhave
të vendeve të mëdha në zhvillim
(Kina, India, Brazili, Rusia,
Argjentina), dhe mbiçmimi i mo-
nedhave të vendeve të zhvilluara,
inkurajon një konfigurim të pa-
qëndrueshëm, në të cilën shumi-
ca e vendeve kryesore të zhvillua-
ra (SHBA, Britani të Madhe,
Francë, Spanjë, Itali) zhyten në
borxhe për konsumin e produkte-
ve të importuara, ndërkohë që
vendet në zhvillim dhe Gjerma-
nia për të investuar dhe për të
shpëtuar eksportet në vendet, që
financojnë deficitin e jashtëm me
tepricën e tyre të bilancit tregtar.

(bota.al)

Lufta dhe paqja midis monedhave
Paraja është
instrumenti më i
fuqishëm dhe më
efektiv i politikës
ekonomike. Ajo
përfshin të gjithë
aktorët ekonomikë
në një kohë shumë të
shkurtër. Kjo është
arsyeja e përpjekjeve
të pushtetit politik
për të manipuluar
monedhën,
veçanërisht në kohën
e krizave ekonomike
dhe financiare: të
gjitha krizat e mëdha
janë shoqëruar me
tensione në tregun e
këmbimeve valutore
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Ministrja i kishte sytë gati me
lot kur tha: "Ne gjermanët pra-
nojmë përgjegjësinë tonë histo-
riko-politike, etiko-morale dhe
fajin, që gjermanët kanë bërë në
atë kohë". Heidemarie Wieszorek-
Zeul i tha këto fjalë kur vizitoi Na-
mibinë në vitin 2004, kur ishte mi-
nistre në Gjermani për çështjet e
zhvillimit. Ajo foli në Waterberg,
aty ku ushtarët e Kajzerit Wilhelm
II mbytën me gjak një rezistencë
kundër sundimit kolonialist gjer-
man, njëqind vjet më parë. Dhjetë-
ra mijëra pjesëtarë të fiseve here-
ro dhe nama u vranë në vijim nga
"trupat mbrojtëse", ose vdiqën në
kampet e përqendrimit dhe histo-
rianët flasin për gjenocidin e parë
që ka ndodhur në shekullin e 20-
të.

Namibia pati pritur gjatë për
të dëgjuar këto fjalë, por qeveria e
atëhershme gjermane ruajti di-
stancën. Fjalët e mësipërme Wiec-
zorek-Zeul i pati thënë si person
privat. Një gjë që dihej prej kohë-
sh, pavarësisht kush ka qenë në
krye të qeverisë në Bon apo në Ber-
lin. Gjermania meritoi respekt të
madh nga e gjithë bota për rishk-
ruajtjen e historisë së Holokaustit,
ndërkohë që injoron të kaluarën e
saj kolonialiste.

QEVERIA GJERMANE FLET PËR
HERË TË PARË PËR REVIZIONIN

E HISTORISË NË PAKTIN E
KOALICIONIT QEVERITAR
Tani pritet të ndodhë një kthe-

së e ngadaltë: "Kush lexon paktin e
koalicionit qeverisës, habitet dhe
thotë "Zot i madh, kjo qeveri duket
se po i dedikohet me shumë vull-
net temës së kolonializmit, sepse
në një formë të tillë nuk është folur
kurrë më parë'", shpjegon eksperti
për çështjet e kolonializmit, Hen-
ning Melber. Sepse qeveria gjer-
mane pati premtuar të merret me

historinë gjermane të kolonializ-
mit. "Ne duam të ngremë një urë
që të lidhë të kaluarën me të ardh-
men", theksoi edhe ministri i Ja-
shtëm gjerman Heiko Maas, gjatë
vizitës së tij në Tanzani në muajin
maj.

"Nga njëra anë ky është që re-
fleks që tregon se diskutimi publik
është bërë i rëndësishëm në temën
e trashëgimisë koloniale. Dhe nga
ana tjetër bëhet e njohur, se krah
historisë së komunizmit dhe na-
cionalsocializmit duhet rishikuar
edhe historia e kolonializmit",
thotë Jürgen Zimmerer, profesor i
historisë afrikane në Universitetin
e Hamburgut. Sepse debati për pe-
riudhën e kolonializmit gjerman
dhe pasojat e tij janë bërë me zë të
lartë vitet e fundit. Aktivistët kri-
tikojnë për shembull Forumin
Humboldt, të planifikuar të ndër-
tohet si koleksion shtetëror etno-
logjik. Ai është një projekt pre-
stigjioz për qeverinë gjermane dhe
pritet të hapet vitin e ardhshëm në
Berlin.

GJERMANIA NDIHET SI
NDIHMËS-MAGJISTAR

Mbas diskutimeve të ashpra
gjithnjë e më shumë muzeume
dhe arkiva janë duke parë nëse
objekte nga periudha e ish kolo-
nializmit kanë përfunduar në
mënyrë legale apo jo në koleksio-
net e tyre. Shembulli më i mirë
është një skelet gjigand Brachio-
saurus, që ndodhet në muzeumin
e natyrës në Berlin. Ai është marrë
në kohën e kolonive nga territoret
e Tanzanisë së sotme dhe është
sjellë në Berlin. Aktivistë nga Tan-
zania kërkojnë kthimin e tij, kurse
qeveria e Tanzanisë jo. Debate
shumë emocionuese zhvillohen
edhe për mijëra skelete njerëzish,
që ndodhen në arkiva dhe muzeu-
me. Ato janë sjellë në kohën e ko-
lonive në Gjermani nga studiues
jo seriozë. Disa institucione kanë

bërë plane për kthimin e tyre. Pre-
sion në rritje vjen prej jashtë Gjer-
manisë. Përfaqësues të hererove
dhe namave të Namibisë kërkojnë,
që Gjermania të kërkojë zyrtarisht
falje për kohën e kolonializmit.
Edhe grupe të veçanta dhe poli-
tikanë nga Tanzania, ish "Afrika lin-
dore gjermane", kërkojnë dëm-
shpërblime.100 000 deri 250 000
vetë kanë humbur jetën në të ash-
tuquajturën "luftën Maji- Maji",
kundër sundimit kolonialist gjer-
man nga viti 1905 deri në vitin
1907. Presion indirekt qeverisë
gjermane i është bërë edhe nga
presidenti francez, Emmanuel Ma-
cron: Në nëntor 2017, ai tha se
brenda pesë vitesh Franca do të
kthejë të gjitha veprat kulturore të
marra nga ish-kolonitë. Në Gjer-
mani shumë vetë kërkojnë që edhe
Gjermania të ndjekë këtë rrugë.
Por trashëgimia kolonialiste gjer-
mane ka shumë më tepër gjëra se
sa vepra kulturore të vjedhura,
thotë Zimmerer për Deutsche
Wellen. "Kemi të bëjmë me krime
të tjera të kolonializmit. Për shem-
bull konfliktet e armatosura, dë-
bimi nga toka dhe gjenocidi në Na-
mibi".

Për këto gjëra nuk flitet në pak-
tin e koalicionit. Falja zyrtare e
palës gjermane për gjenocidin në
Namibi, u ka pas parë si projekt
prestigjioz i qeverisë gjermane. Që
prej 2014, qeveria gjermane është
duke zhvilluar bisedime me qeve-
rinë namibiane dhe falja zyrtare
duhet të ishte bërë vitin e kaluar,
para zgjedhjeve. Por palët nuk
kanë rënë dakord. Ndërkohë, që
qeveria gjermane thekson se
kërkon të arrijë në marrëveshje, në
Namibi rritet zhgënjimi. Pasojë e
kësaj është që përfaqësues të here-
rove dhe namave, kanë ngritur
padi në një Gjykatë në Nju Jork.
Me të ata kërkojnë të hyjnë në bi-
sedime direkte me qeverinë gjer-
mane dhe dëmshpërblime. Por
gjykata nuk ka vendosur ende nëse
është kompetente për këtë rast.
Qeveria gjermane nuk pranon të
paraqitet në gjyq. Tani ajo ka bërë
kërkesën që padija të mos pra-
nohet. Ditën e martë gjykata do të
marrë vendim për këtë. Në mënyrë
indirekte qeveria gjermane ndih-
mon Namibinë për të larë fajet. Që
prej pavarësisë Namibia ka marrë
ndihma të shumta për zhvillim. Po
ashtu për territoret ku jetojnë he-
rerot dhe namat janë bërë plane
për projekte shtesë. Politika gjer-
mane sapo ka filluar të merret me
periudhën e kolonializmit, dhe me
siguri që kjo do zgjasë shumë. 

(DW)

GJENOCIDI GJERMAN Në NAMIBI
Revizion po, dëmshpërblime jo

Përfaqësues të
hererove nga Namibia
kanë hedhur në gjyq
Gjermaninë. Një
gjykatë amerikane
merret ditën e martë
me këtë çështje. Rasti
tregon sa të vështirë e
ka Gjermania me
revizionimin e
historisë së saj
kolonialiste
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Ministria e mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor  
e Republikës së Maqedonisë 

 
SHPALL 

 
Projekt   B - Leje e  integruar ekologjike për Shoqata për prodhim,  

tregti dhe shërbime ENGTRANS DOOEL-Shkup  ENG Beton, Njësia 
punuese 1 Shkup 

Në përputhje me nenin 95 pika 1 të Ligjit për mjedisin jetësor  (Gazeta zyrtare e 
RM  53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 
187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16), deri te Ministria e mjedisit 
jetësor dhe planifikimit hapësinor është dorëzuar kërkesë nr. UP1 -11/3   nr. 
831/2018  nga 31.05. 2018 për marrjen e  B - lejes të integruar ekologjike. 
Kategoria e instalacionit: 
Instalacioni  sipas  Rregullores për përcaktimin e aktiviteteve të instalacioneve, 
bien  nën aktivitetet nga  Shtojca II Pika:3.3 
3.3 Bazat stacionare të betonit me kapacitet të përgjithshëm të silosot  më të 
madh se 50m3. 
Kapaciteti Projektues:360m3/në ditë 

Drejtoria  e mjedisit jetësor pranë  MMJPH përgatiti, 
Projekt  B- Leje të integruar ekologjike për Shoqata për prodhim, tregti dhe 

shërbime ENGTRANS DOOEL-Shkup  ENG Beton, Njësia punuese 1 
Shkup 

Projekt-Leja do jetë e shpallur , në Ueb faqen zyrtare të Ministrisë së mjedisit 
jetësor dhe planifikimit hapësinor www.moepp.gov.mk 
Informacione në lidhje me Projekt Lejen,  të interesuarit do të mundet  të marrin  
në Ministrinë e Mjedisit jetësor dhe planifikimit Hapësinor  në tel: 076445942 
(e-mail: n.aliti@moepp.gov.mk). 
Të interesuarit, në afat prej  14 ditëve nga dita e shpalljes në mjetet e 
informimit, do të mundet ti dërgojnë vërejtjet e tyre në lidhje me Projekt Lejen, 
në formë të shkruar, deri te Ministria e Mjedisit jetësor dhe planifikimit 
Hapësinor  në  këtë adresë: Bulevardi ” Goce Delçev” nr. 18 ( ndërtesa e MTV 
kati 10 ),  1000 Shkup. 

Në bazë të nenit 156, 157 paragrafi 1 pika 1, 158, 159 dhe 160 nga Ligji për sigurim shëndetësor (Gaz. zyrtare 
e RM numër 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 
37/16),  Pëlqimi për punësim nga Ministria e financave me nr. 18–5489/2 nga data 14.05.2018 dhe Vendimi për 
publikimin e shpalljes publike nr. 04-333/1  nga data 31.07.2018 u.d drejtori i IPSH Klinika universitare për 
gastroenterohepatologji – Shkup, publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim të 1 (një) personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës motër medicinale për përkujdesje  

 
 

1. IPSH Klinika universitare për gastroenterohepatologji – Shkup ka nevojë për punësim të një punëtori shëndetësor për 
kohë të pacaktuar edhe atë: 

-  1 (një) person në vendin e punës – motër medicinale për përkujdesje (shifra: ZDR 301G04002), 
 
2. Kandidatët duhet ti plotësojnë  kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për sigurim shëndetësor 
- -të jetë shtetas i RM,  
- të jetë i moshës së rritur,  
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore, dhe  
- të mos je të shqiptuar me vendim të plotfuqishëm ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
 
3. Krahas kushteve të përgjithshme nga pika 2 kandidatët duhet ti plotësojnë edhe kushtet e posaçme në vijim: 
 - të ketë të mbaruar Shkollën e mesme të mjekësisë (shkalla IV)  

- certifikatë për punë me programe kompjuterike për punë në zyre dhe 
- me ose pa përvojë pune. 
 

4. Orari i punës për kandidatët është 40 orë në javë, me ditët e punës prej ditës së hënë deri ditën e premte, të organizuar 
me ndërrime dhe kujdestari  
 
5. Neto pagesa bazë është 16.700,00 denarë 
        
6. Me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar ti dorëzojnë dokumentet në vijim: 

- Fletëparaqitje me të dhëna për kontakt 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Dëshmi për kryerjen e Shkollës së mesme mjekësore (SHMM) edhe atë Dëftesat nga të gjitha 4 

(katër) vitet në të cilat është i theksuar suksesi i arritur në SHMM për çdo vit veçmas (origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter), 

- Certifikatë për punë me programe kompjuterike për punë në zyre, 
- Certifikatë të mjekut për gjendjen e përgjithshme shëndetësore, jo më të vjetër se 6 muaj, (origjinal 

ose kopje të vërtetuar në noter), 
- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter),  
- Certifikatë se nuk është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës, jo më të vjetër se 6 muaj, (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter). 
  
7. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 7 (shtatë) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. 
8. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i parregulluar nuk do të merret parasysh nga ana e 
Komisionit për selektim të kandidatëve. 
9. Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e tërësishëm të nevojshëm dhe telefoni për kontakt të dorëzohen deri 
në IPSH Klinika universitare për gastroenterohepatologji – Shkup rr. Nënë Tereza nr. 17, përmes postës ose në arkivin e 
IPSH Klinika universitare për gastroenterohepatologji – Shkup, me shenjë për Shpallje publike për punësim. 
10. Procedura për përzgjedhje të kandidatëve do të realizohet në pajtim me nenin 160 paragrafi 1 dhe 3 të Ligjit për 
mbrojtje shëndetësore. Gjatë përzgjedhjes përparësi do të kenë kandidatët të cilët kanë kryer punë vullnetare në klinikë 
ose kanë qenë të angazhuar me marrëveshje në vepër ose të ngjashme.  

                             IPSH Klinika universitare për 
gastroenterohepatologji – Shkup 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015 dhe 27/2016) 
Drejtori i NP Ujësjellësi dhe kanalizimi – Shkup  

publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për pranim të punëtorëve për kohë të pacaktuar 

 
 Publikohet shpallje publike për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar për vendet e punës në vijim: 
 

 Sektori “Punë teknike dhe zhvillim”  
  1. Inxhinier dokumentues – 1 realizues 

2. Teknik i pavarur – 1 realizues 
 
Sektori “Eksploatimi dhe mirëmbajtja e kapaciteteve”  
3. Inxhinier i pavarur - 1 realizues 
      
Sektori “Punë juridike, kadrovike dhe të përgjithshme”  
4. Referent për procedurë ekzekutuese – 1 realizues 
5. Mirëmbajtës të higjienës – 1 realizues 
 
Sektori “Ujësjellësi” 
6. Instalues të ujësjellësit (KUL) – 2 realizues 
7. Instalues të ujësjellësit (KU) – 1 realizues 
8. Punëtor – 3 realizues 
 
Kushtet e përgjithshme: 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë 
- Të jetë i moshës së rritur 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e 

punës 
 
Kushtet e posaçme: 
1. Për vendin e punës me numër rendor 1. Inxhinier 

dokumentues 
    - arsim i mbaruar: PSP – shkalla VII/1 – fakulteti i 

ndërtimtarisë, arkitekturës ose gjeodezisë  
 
2. Për vendin e punës me numër rendor 2. Teknik i pavarur 
    - arsim i mbaruar: PMP – shkalla IV – shkolla e 

ndërtimtarisë ose arkitekturës dhe  
    - 2 vjet përvojë pune  
 
3. Për vendin e punës me numër rendor 3. Inxhinier i 

pavarur 
    - arsim i mbaruar: PSP – shkalla VII/1 – fakulteti i 

makinerisë ose elektroteknikës dhe  
    - 2 vjet përvojë pune 
  
4. Për vendin e punës me numër rendor 4. Referent për 

procedurë ekzekutuese 
    - arsim i mbaruar: PSP – shkalla VII/1 – fakulteti juridik 
  
5. Për vendin e punës me numër rendor 5. Mirëmbajtës të 

higjienës 
    - arsim i mbaruar: arsimi fillor  
 
6. Për vendin e punës me numër rendor 6. Instalues të 

ujësjellësit (KUL) 
    - arsim i mbaruar: PMP – shkalla IV – shkolla e 

makinerisë ose ndërtimtarisë, ose specialist për menaxhim me 
pikat hidroenergjetike 

7. Për vendin e punës me numër rendor 7. Instalues të 
ujësjellësit (KU) 

    - arsim i mbaruar: KU – shkalla III instalues të ujësjellësit 
ose KU – shkalla III shkolla e makinerisë se ndërtimtarisë  

 
8. Për vendin e punës me numër rendor 8. Punëtor 
    - arsim i mbaruar: arsimi fillor  
  
Dokumentet e nevojshme: 
1. Certifikatë/Diplomë për arsim të mbaruar  
2. Biografi të shkurtë  
3. Certifikatë të shtetësisë 
4. Dëshmi për përvojë të punës për vendet e punës me 

numër rendor 2 dhe 3  
 
 Orari ditor i punës prej ora 07:30-15:30. 
 Orari javor i punës 40 orë pune (prej ditës së hënë deri 

ditën e premte). 
 Pagesa bazë: 

- për vendin e punës me numër rendor 1. Inxhinier 
dokumentues është 26.423,00 denarë 

- për vendin e punës me numër rendor 2. Teknik i pavarur 
është 21.520,00 denarë 

- për vendin e punës me numër rendor 3. Inxhinier i pavarur 
është 26.423,00 denarë 

- për vendin e punës me numër rendor 4. Referent për 
procedurë ekzekutuese është 26.423,00 denarë. 

- për vendin e punës me numër rendor 5. Mirëmbajtës të 
higjienës është 17.706,00 denarë. 

- për vendin e punës me numër rendor 6. Instalues të 
ujësjellësit (KUL) është 19.613,00 denarë. 

- për vendin e punës me numër rendor 7. Instalues të 
ujësjellësit (KU) është 18.796,00 denarë. 

- për vendin e punës me numër rendor 8. Punëtor është 
17.706,00 denarë. 

 
  Shpallja publike zgjat 5 (pesë) ditë pune llogaritur nga 

dita e publikimit në shtypin ditor. 
 Nëse në shpalljen publike paraqiten deri në 200 

kandidatë për një vend pune zgjedhja do të realizohet në afat 
prej 45 ditëve, prej 201 deri në 500 kandidatë për një vend 
pune zgjedhja do të realizohet në afat prej 90 ditë dhe mbi 500 
kandidatë për një vend pune zgjedhja do të realizohet në afat 
prej 120 ditë, pas kalimit ë afatit për paraqitje. 

Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk 
do të merret parasysh. 

Fletëparaqitjet së bashku me dokumentacionin e nevojshëm 
kandidatët duhet ti dorëzojnë në NP Ujësjellësi dhe kanalizimi – 
Shkup në adresën “Llazar Liçenoski” nr. 9 - Shkup.  

 
Telefon për kontakt 02/30 73 010 lok. 316; kontakt personi: 

Darko Donevski;

Në bazë të nenit 22 paragrafi (8) i Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë
numër 27/14, 199/14 dhe 27/16), nenit 22, paragrafi (1), alineja 1 e Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës
së Maqedonisë” nr. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012,
39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 dhe 27/2016), Rrjeti

hulumtues akademik i Maqedonisë MARnet publikon
SHPALLJE PUBLIKE

për punësim të 1 (një) personi në Rrjetin hulumtues akademik të Maqedonisë MARnet për kohë të caktuar

Rrjeti hulumtues akademik i Maqedonisë MARnet publikon shpallje për punësim të 1 (një) personi për kohë të caktuar në
pozitën në vijim:

1. Udhëheqës të departamentit për çështje financiare, 1 realizues

Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme në vijim të përcaktuara me Rregulloren për sistematizim të vendeve të
punës në Rrjetin hulumtues akademik të Maqedonisë MARnet (për të gjithë kandidatët):

 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
 Në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase,
 Të jetë i moshës së rritur,
 Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe
 Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit,

veprimtarisë ose detyrës.

Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e posaçme në vijim të përcaktuara me Rregulloren për sistematizim të vendeve të
punës në Rrjetin hulumtues akademik të Maqedonisë MARnet:

 Kualifikimet profesionale për të gjitha nivelet – niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës së Maqedonisë të
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar edhe atë shkencat
ekonomike, menaxhimi bankar,

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

 Për nivelin B4 së paku gjashtë vjet përvojë pune në profesion prej të cilave së paku dy vjet në vend
udhëheqës të punës në sekorin privat edhe atë në sferat që përfshinë:

 Furnizime publike,
 Udhëheqje dhe organizim të projekteve,
 Përpilim të planeve dhe përcjellje të realizimit të të njëjtave,
 Planifikim dhe udhëheqje të marketing fushatave dhe
 Aktivitete në mediat sociale,

 Njohje të një prej tri gjuhëve më së shpeshti të përdorura të Bashkimit Evropian (angleze, frënge, gjermane).
Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë që përmbushin kushtet për konkurrim.

Kandidatët me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë dëshmitë për përmbushje të kushteve, edhe atë:
 Dëshmi të shtetësisë,
 Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit,
 Dëshmi për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë,
 Dëshmi për njohje të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian (angleze, frënge ose

gjermane),
 Biografi të shkurtë,
 Letër motivimi.

Orari i kohës së punës:
 Orët e punës në javë: 40,
 Orari i punës prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 07.30 08:30 deri në ora 15.30 16:30.

Shuma në të holla e neto pagesës fillestare për vendin e punës do të përcaktohet me Vendim të posaçëm.
Me kandidatët e zgjedhur do të lidhet marrëveshje për punësim për kohë të caktuar. Punësimi është me kohëzgjatje prej 4
muaj.
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e
publikimit të shpalljes.
Kushtet e theksuara në shpallje, kandidatët duhet t’i përmbushin në momentin e paraqitjes.
Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e nevojshëm duhet të parashtrohet deri në Arkivin e Rrjetit hulumtues
akademik të Maqedonisë MARnet që gjendet në adresën

Bul. Partizanski Odredi 17, 1000 Shkup (me shenjë “për shpallje për punësim”), çdo ditë pune prej ora 08.30 16.30.

Numri për kontakt 02 3256 562
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh.



21MARKETING
Koha, e hënë, 6 gusht 2018 

Në bazë të nenit 14 paragrafi 1, nenit 22 paragrafi 1 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta 
Zyrtare e RM nr. 167/2015-teksti i pastruar) dhe nenit 142 paragrafi 1 të Ligjit për mbrojtje të 
fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/2013), Drejtori i IPKÇF “Estreja Ovalija – Mara” 
Manastir publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE nr. 4/2018 

Për punësim për kohë të pacaktuar 
 
 

1. Gjellëbërës - 1 (një) person për kohë të pacaktuar  
- Kushtet e posaçme të nevojshme   
- PMP – arsim të mesëm shkalla e III ose IV të përgatitjes profesionale – shkolla e mesme e 
hotelerisë   
- pa përvojë pune 
 
Orari i punës është 40 orë në javë, prej ditës së hënë deri ditën e premte prej ora 06:00 deri në 
ora 14:00. 
Neto pagesa bazë: 

- Për shkallën e III të përgatitjes profesionale është 12.924,00 denarë 
- Për shkallën e IV  të përgatitjes profesionale është 13.720,00 denarë 

 
         Krahas kushteve të posaçme të theksuara kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e 
përgjithshme ligjore. 
 
 Së bashku me lutjen kandidatët duhet të dorëzojnë:  
  - Diplomë ose Dëftesë për arsimin e mbaruar përkatës (origjinal ose kopje të vërtetuar);   
  - Certifikatë të shtetësisë së RM (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
  - Certifikatë të lindjes (jo më të vjetër se gjashtë muaj); 
  - Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për 
kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se gjashtë muaj). 
 - Certifikatë se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën 
do dënohet për vepër penale dhunë familjare, marrje të personit të mitur, moskujdese dhe 
keqtrajtim të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të veprave 
kudër lirisë gjinore (jo më të vjetër se gjashtë muaj). 
 
     Shpallja zgjatë pesë (5) ditë pune nga dita e publikimit të saj.  
     Zgjedhja do të realizohet në afat prej dyzetepesë (45) ditëve, pas kalimit të afatit për 
paraqitje. 
                                                          
     Dokumentacioni i kompletuar të dorëzohet në adresën: IPKÇF “Estreja Ovadija – Mara” – 
Manastir, rr. “Naum Naumovski Borçe” pn, Manastir. 
   Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh gjatë 
shqyrtimit.  
 

Drejtor 
Lidija Tfirst Mitrevska 

                                                                                                                                                          
                                                                           IPKÇF “Estreja Ovadija – Mara” 

 MANASTIR 

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05; 106/08; 
161/08; 114/09; 130/09; 149/09; 50/10; 52/10; 124/10; 47/11; 11/12; 39/12; 13/13; 25/13; 170/13; 187/13; 113/14; 20/15; 33/15; 72/15; 
129/15 dhe 27/16) dhe nenit 11 të Ligjit për zjarrfikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 168/2017), ndërsa në pajtim me 
Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 09-2375/1 nga 05.05.2016, Rregulloren për ndryshimet dhe 
plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 04-5645/1 nga 29.11.2016, Rregullores për 
ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematzim të vendeve të punës në Komunën e Kaavadarit nr. 09-762/1 nga 24.02.2017, 
Rregulloren për ndryshimet dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 04-5259/2 nga 
28.12.2017, Rregulloren për ndryshimet dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 04-
2391/1 të datës 25.04.2018 dhe Mendimit pozitiv të Ndryshimit dhe Plotësimit të Planit vjertor për punësim për vitin 2018 nr.12/6-3799/4 
nga 24.07.2018, Kryetari i Komunës së Kavadarit publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE  

Për punësim të punëtorëve në marrëdhënie të rregullt pune për kohë të pacaktuar të punës në Njësinë territoriale të zjarfikësve 
Kavadar (3 realizues) 

 
Komuna e Kavadarit publikon shpallje publike për punësim të personave zyrtar të autorizuar 3 (tre) realizues:  

1. Zjarrfikës shpëtimtar me shifër POZH 02 10 V04 000 në Njësinë territoriale të zjarrfikësve Kavadar.....................2 realizues (vende të 
zbrazëta të punës për shkak të pensionimit); 

2. Komandant të Njësisë TZF me shifër POZH 02 10 A04 000 në Njësinë territoriale të zjarrfikësve Kavadar.....................1 realizues 
 

Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme në vijim: 
r Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
r Në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase;  
r Të jetë i moshës së rritur;  
r Të ketë aftësi shëndetësore dhe psikofizike, të përcaktuara nga institucioni i autorizuar shëndetësor; 
r Me vendim të plotëfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.   
 

Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët e paraqitur për vendin e punës me numër rendor 1 duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme 
në vijim: 

r Të ketë të mbaruar arsimin e mesëm – teknik zjarrfikës ose arsim të mesëm të drejtimit tjetër dhe arsim për teknik zjarrfikës; 
r Me ose pa përvojë pune në profesion të evidentuar nga Agjencia për punësim e RM si stazh të punës; 
r Të ketë të dhënë lejen e vozitjes të kategorisë “C” 
r Certifikatë për zjarrfikës. 

Orari i punës për vendin e theksuar të punës është organizuar me ndërrime. 
Neto pagesa fillestare është 15.619,00 denarë. 
 
VËREJTJE: Punësimet e parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2018 janë: Maqedonas(e) 2. 
 
Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët e paraqitur për vendin e punës me numër rendor 2 duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme 
në vijim: 

r Për nivelin A4, niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe të arritura së paku 240 kredi sipas 
SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar, 

r Së paku pesë vjet përvojë pune në profesion të evidentuar në Agjencinë për punësim të RM si stazh të punës; 
r Të ketë të dhënë lejen e vozitjes të kategorisë “C” 
r Certifikatë për zjarrfikës. 

 
Orari i punës për vendin e theksuar të punës nën pikën 2 është organizuar me ndërrime. 
Neto pagesa fillestare është 18.625,00 denarë. 
 
VËREJTJE: Punësimet e parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2018 janë: Maqedonas(e) 1. 
 
Të bashkëngjitur me Fletëparaqitjen kandidatët për vendet e punës sipas shpalljes obligohen të parashtrojnë dokumentet në vijim: 

- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt  
- certifikatë të shtetësisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- certifkatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- dëshmi për arsim të mbaruar  
- leje të vozitjes me provim të dhënë të kategorisë “C” 
- vërtetim se nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
- dëshmi për përvojë të punës për vendin e punës nën pikën 2 
 

Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit.  
Komuna e Kavadarit do të bëjë zgjedhjen në afatin e caktuar në pajtim me nenin 23 paragrafi 2 të Ligjit për marrëdhënie pune. 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë shqyrtimi nga ana e komisionit për përzgjedhje të 
kandidatëve. 
Fletëparaqitja së bashku me tërë dokumentacionin e nevojshëm, të parashtrohet në arkivin e Komunës Kavadar ose përmes postës deri te 
Komuna e Kavadarit rr. “Marshall Tito” pn Kavadar, me shenjë “për shpallje publike për punësim”.  

                               Komuna e Kavadarit 
Kryetari i Komunës 

Në bazë të nenit 20-g dhe nenit 20-d të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 27/14, 
199/14, 27/16 dhe 35/18) dhe nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë” nr. 62/05; 106/08; 161/08; 114/09; 130/09; 149/09; 50/10; 52/10; 124/10; 47/11; 11/12; 39/12; 13/13; 
25/13; 170/13; 187/13; 113/14; 20/15; 33/15; 72/15; 129/15 dhe 27/16), ndërsa në pajtim me Rregulloren për 
sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 09-2375/1 nga 05.05.2016, Rregulloren për ndryshimet 
dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 04-5645/1 nga 
29.11.2016, Rregullores për ndryshim dhe plotësim të Rregullores për sistematzim të vendeve të punës në Komunën e 
Kaavadarit nr. 09-762/1 nga 24.02.2017, Rregulloren për ndryshimet dhe plotësim të Rregullores për sistematizim të 
vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 04-5259/2 nga 28.12.2017, Rregulloren për ndryshimet dhe plotësim të 
Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Kavadarit nr. 04-2391/1 të datës 25.04.2018 dhe 
Mendimit pozitiv për Ndryshim dhe plotësim të Planit vjetor për punësim për vitin 2018 nr. 12/6-3799/4 nga 
24.07.2018, Kryetari i Komunës së Kavadarit publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim të personit ndihmës teknik në marrëdhënie të rregullt pune për kohë të pacaktuar të punës në 

Komunën e Kavadarit – 1 (një) realizues 
 

Komuna e Kavadarit publikon shpallje publike për punësim të personit ndihmës-teknik 1 (një) realizues: 
1. Rojtar me shifër UPR 04 02 02 001 në Departamentin për punë juridike dhe të përgjithshme, Sektori për 

punë juridike, shoqërore dhe të përgjithshme.........................(1) realizues; 
 
Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme në vijim: 

r Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
r Në mënyrë aktive të shfrytëzojë gjuhën maqedonase;  
r Të jetë i moshës së rritur;  
r Të ketë aftësi shëndetësore dhe psikofizike, të përcaktuara nga institucioni i autorizuar shëndetësor; 
r Me vendim të plotëfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës.   
 

Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët e paraqitur për vendin e punës nën pikën 1 duhet të përmbushin 
edhe kushtet e posaçme në vijim: 

r Të ketë të mbaruar arsimin të mesëm – drejtimi i elektroteknikës ose pylltarisë; 
 
Orari javor i punës është prej ditës së hënë deri ditën e premte, gjithsej 40 orë punë. Orari ditor i punës është 

prej ora 08.30 deri në ora 16.30. 
Neto pagesa fillestare për vendin e punës është 15.738,00 denarë. 
 

VËREJTJE: Punësimet e parapara në pajtim me planin vjetor të institucionit për vitin 2018 janë: Maqedonas(e) 1. 
       

 
Të bashkëngjitur me Fletëparaqitjen kandidatët për vendet e punës obligohen të parashtrojnë dokumentet në 

vijim: 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt; 
- certifikatë të shtetësisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
- certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter; 
- dëshmi për arsim të mbaruar; 
- vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

  
Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit.  

 
Komuna e Kavadarit do të bëjë zgjedhjen në afatin e caktuar në pajtim me nenin 23 paragrafi 2 të Ligjit për 

marrëdhënie pune. 
 

Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i parregulluar nuk do të jetë lëndë shqyrtimi nga ana e 
komisionit për përzgjedhje të kandidatëve. 
 

Fletëparaqitja së bashku me tërë dokumentacionin e nevojshëm, të parashtrohet në arkivin e Komunës Kavadar 
ose përmes postës deri te Komuna e Kavadarit rr. “Marshall Tito” pn Kavadar, me shenjë “për shpallje publike për 
punësim”. 
 
Nr. _________________________                             Kryetari i Komunës së Kavadarit  
_______________2018                                                     M-r Mitko Jançev 
Kavadar 

Në bazë të nenit 73 paragrafi 1 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, 
Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, në seancën e mbajtur më datë 30 korrik 2018, ka 
sjellë  
 

 
VENDIM  

PËR SHPALLJE TË REFERENDUMIT  
 

 
Neni 1 

 Shpallet referendum për konsultim të qytetarëve në gjithë territorin e Republikës së 
Maqedonisë. 

Në referendum qytetarët do të shprehen për pyetjen: 
 

 “Nëse jeni për anëtarësim në BE dhe NATO me pranimin e Marrëveshjes mes 
Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Greqisë?”  

 
                “PËR“                                                                                      “KUNDËR”  

 
Neni 2 

 Referendumi do të mbahet më 30 shtator të vitit 2018. 
 

Neni 3 
 Referendumi do të realizohet në mënyrë dhe sipas dispozitave të përcaktuara me 
Ligjin për referendum dhe forma të tjera të të shprehurit të drejtpërdrejtë të qytetarëve.  
 

Neni 4 
 Referendumin do ta realizojë Komisioni shtetëror zgjedhor. 
 

Neni 5 
 Ky vendim futet në fuqi në momentin e publikimit të tij në “Gazetën Zyrtare të 
Republikës së Maqedonisë”. 

KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  
 
      
 Numër 08 - 4666/1 
 30 korrik 2018  
    Shkup  

 
KRYETARI KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË 

MAQEDONISË  
 
 

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

                                                               ZËVENDËSSEKRETARI I PËRGJITHSHËM I 
KUVENDIT TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË  

 
        

                   Nexhbedin Ibraimi  



22 STUDIME
Koha, e hënë, 6 gusht 2018 

Në bazë të nenit 80 paragrafi 1, nenit 126 pika 1 alineja 7, nenit 128 paragrafi 1, 2 dhe 3 dhe nenit 132 paragrafi 6 i Ligjit për arsim fillor, (Gazeta 
Zyrtare e RM nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 
10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016, 127/2016 dhe 67/2017), Vendimit nr. 08-3092/2 të sjellë nga Kryetari i Komunës së Gazi Babës dhe Vendimit 
nr. 02-9/47 të datës 11.07.2018 të Këshillit të shkollës, Këshilli i shkollës pranë Shkollës fillore komunale “Grigor Prliçev”, Shkup publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE PËR ZGJEDHJE TË DREJTORIT  

 
Për drejtor të shkollës mund të zgjidhet personi i cili krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, përmbushë 

kushtet për mësimdhënës ose bashkëpunëtor profesional në shkollë fillore. 
           - të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 

 -të ketë së paku arsimin sipëror,  
 - të ketë së paku pesë vjet përvojë pune në punë edukativo-arsimore,  

- të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, 
- të ketë të dhënë provimin për drejtor të shkollës fillore, 

 - të parashtrojë Program për punë për periudhë prej katër vjet. 
Dokumentet e nevojshme: 

-   shtetësi në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter,  
- diplomë – kopje të vërtetuar në noter për arsimin sipëror të mbaruar,  
- vërtetim për minimum pesë vjet përvojë pune në punë edukativo-arsimore, 
- certifikatë për njohje të gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik,  
- certifikatë për provim të dhënë për drejtor të shkollës fillore,  
- Program për punë për periudhë prej katër vjet së bashku me lutjen dhe biografinë. 
Dokumentet e lartpërmendura të parashtrohen deri te Këshilli i Shkollës së SHFK “Grigor Prliçev” Shkup. 

Në momentin e emërimit, drejtorit në mënyrë plotësuese do të parashtrojë: 
- vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion kundërvajtës, ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës. 
Orari i punës së drejtorit është 40 orë në javë, fillimi dhe mbarimi i orarit ditor dhe javor të punës prej ditës së hënë deri 

ditën e premte, edhe atë prej ora 07:00 deri në ora 15:00. Pagesa fillestare 26.784,  denarë. 
Dokumentet e parashtruara pas afatit dhe jo plotësisht të kompletuara nuk do të shqyrtohen. 
Shpallje për zgjedhje të drejtorit do të zgjasë 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit.  
Zgjedhja e drejtorit do të realizohet në afat prej 60 ditëve. 
Adresa – Shkolla fillore komunale “Grigor Prliçev” rr. Gemixhiska nr. 57, Shkup, telefoni 02/ 5126834. 

Këshilli i shkollës së SHFK “Grigor Prliçev” Shkup 

SHPALLJE PUBLIKE 
 
Në bazë të nenit 116 paragrafi 1 alineja 5 të Ligjit për mbrojte të fëmijëve (Gazeta Zyrtare e RM: 23/13,12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 192/15, 27/16, 163/17 dhe 11/18), nenit 38 të Statutit të IPKÇF “Goce Dellçev” Probishtip, 
Vendimit të Kryetarit të Komunës së Probishtipit nr. 04-692/1 të datës 12.07.2018, Vendimit për publikim të shpalljes 
publike për zgjedhje të drejtorit nr. 02-221/1 të datës 27.07.2018 të sjellë nga Këshilli drejtues i institucionit, Këshilli 
drejtues i IPKÇF “Goce Dellçev” Probishtip, publikon SHPALLJE PUBLIKE për zgjedhje të Drejtorit të Institucionit publik 
komunal për fëmijë – çerdhja për fëmijë “Goce Dellçev” Probishtip.  
 
 

1. Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligj, kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e 
caktuara me nenin 120, 136 dhe 140 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/13,12/14, 
44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 27/16, 163/17 dhe 11/18) edhe atë: Të ketë të mbaruar arsim sipëror 
me 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar për edukator, punëtor profesional, 
bashkëpunëtor profesional me fakultet të mbaruar filologjik – programi studimor mësimor dhe studime të 
specializuara për pedagogë parashkollor, jurist dhe ekonomist me arsim sipëror të mbaruar (me 240 kredi të 
arritura sipas SETK ose shkallë të VIII të mbaruar) dhe minimum 5 (pesë) vjet përvojë pune pas diplomimit 
dhe posedon licencë valide për drejtor të institucionit për fëmijë. Kandidati për drejtor të çerdhes për fëmijë 
obligohet të parashtrojë edhe program për punë të institucionit publik.  

2. Orari ditor i punës është 8 (tetë) orë edhe atë prej ora 08:30 deri në ora 16:30. Orari javor i punës është 40 orë 
të shpërndarë në 5 (pesë) ditë pune.  

3. Pagesa fillestare është 25.279 denarë. 
4. Shpallja publike zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. 
5. Me kandidatët që i përmbushin kushtet Këshilli drejtues i institucionit do të realizojë intervistë.  
6. Zgjedhjen e drejtorit e bën Kryetari i komunës në afat prej 15 ditëve nga dita e parashtrimit të propozimit nga 

Këshilli drejtues i institucionit.  
 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë biografi të shkurtë, diplomë për arsimin e mbaruar,  licencë 
valide për drejtor të institucionit për fëmijë, deklaratë të shënuar dhe të plotësuar me dorë nga kandidati se e njeh 
gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik, certifikatë të shtetësisë, certifikatë të mjekut, vërtetim për përvojë pune, 
vërtetim se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës, dëshmi nga gjykata kompetente se nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm dhe Program 
për punë të institucionit publik.  
 
Të posedojë një prej certifikatave të njohura ndërkombëtare ose certifikatë për njohje aktive të gjuhës angleze jo më të 
vjetër se pesë vjet TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, IELTS – së paku 6 pikë, ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku 
niveli A2, FCE (Cambridge English: First) – të dhënë, BULATS – së paku 60 pikë ose PTIS – së paku niveli B2, 
(Drejtori i cili zgjidhet, gjegjësisht emërohet në periudhën e hyrjes në fuqi të këtij Ligji deri më 1 shtator 2018 është i 
obliguar ta plotësojë kushtin për njohje të gjuhës angleze më së voni në afat prej një viti nga dita e zgjedhjes së tij 
gjegjësisht emërimit) 
 
Dokumentet e nevojshme të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter në adresën: rr. “Jordan 
Stojanov” nr. 47/A Probishtip, ose personalisht në arkivin e institucionit me shenjë “Deri te Këshilli drejtues për shpallje 
publike”.  
 
Dokumentet e paplotësuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh. 

Këshilli Drejtues i  
IPKÇF “Goce Dellçev” Probishtip 

Publicitet

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

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

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

MOS U ZGJONI SHUMË
HERËT. Kjo mund të duket e çu-
ditshme, por qëndrimi në shtrat
deri në sekondën e fundit ka të
ngjarë të bëjë më shumë dëm sesa
mirë, sepse ju pengon që të merr-
ni kohë për veten tuaj dhe të ana-
lizoni ditën që do të filloni. “Në
përgjithësi, popullsia ndahet mes
atyre që janë në formë dhe pro-
duktivë në mbrëmje dhe ngrihen
të lodhur në mëngjes, dhe atyre
që zgjohen herët në mëngjes dhe
në mbrëmje janë të përgjumur”, -
shpjegon Dr. Paola Proserpio nga
Qendra e Mjekësisë së Gjumit në
Spitalin Niguarda. Dhe në qoftë se
këto ‘kronotipa’ shpesh kanë një
bazë gjenetike dhe një familjari-
tet, është po aq e vërtetë që në ka-
tegorinë e parë tentojnë të hyjnë
adoleshentët”.

TË RRETHOHENI NGA
NJERËZ NEGATIV. Vazhdimi i bal-
lafaqimit me kolegët ankues dhe
miqtë e zhurmshëm në të vërtetë
mund të jetë e lodhshme dhe për-
fundon duke e drenazhuar të gjithë
energjinë. “Për të parandaluar që
këta njerëz të na bëjnë të pa-
guajmë detyrimet fizike dhe men-
dore, ne duhet t’i heqim ato sa më

shpejt që të jetë e mundur”, këshil-
lon osteopati Vicky Vlachonis.

TË KESH NJË JETË SEKSUALE
TË PËRGJUMUR. Trajtimi i lodhjes
si një justifikim për të mos pasur
seks nuk vlen më, sepse një stu-
dim i botuar në Forbes ka vërte-
tuar se intimiteti ndihmon për të
pushuar më mirë gjatë natës. Me-
rita e prolaktinës që lëshohet gjatë
orgazmës dhe nivelet e të cilave
janë natyrisht më të larta kur flini.
Dhe ka një lajm të mirë edhe nëse
jeni më shumë tipi i takimeve “të
nxehta në mëngjes”: sipas Dr. Hil-
da Hutcherson të Universitetit të
Kolumbias, “seksi ju bën të ndihe-
ni shumë më aktiv sesa të përgju-
mur”.

TË KENI MANGËSI TË MA-
GNEZIT. Edhe pse mund të duket e
çuditshme të mendosh për ma-
gnezin si një mineral “relaksues”,
një studim i Institutit Kombëtar të
Shëndetësisë ka treguar se si kjo

substancë që është aq e rëndësi-
shme për trupin, përmirëson cilë-
sinë e gjumit dhe kohën që duhet
të flemë. “Kjo është arsyeja pse
mungesa e këtij minerali, si dhe e
hekurit, mund të shkaktojë lodhje”,
paralajmëron Dr. Proserpio, i cili
këshillon t’i rezervoni ato, veçanë-
risht gratë, sidomos gjatë shtatzë-
nisë.

VAZHDONI ME PALESTRËN.
Duket një paradoks, por për të
kapërcyer lodhjen, sekreti është që
të lëvizësh. Siç është theksuar në
një studim të Qendrës për Kontrol-
lin dhe Parandalimin e Sëmundje-
ve, “kryerja e veprimtarisë së rre-
gullt fizike mund të zvogëlojë
rrezikun e depresionit dhe t’ju
ndihmojë të flini më mire”. Me disa
masa paraprake, megjithatë, është
mirë të keni parasysh, - sugjeron
eksperti i Qendrës së Mjekësisë së
Gjumit të Spitalit Niguarda, - si të
shmangni kryerjen e stërvitjes me

intensitet të mesëm dhe të lartë
në orët para gjumit, duke prefe-
ruar pasditen e vonë”. Dhe për të
marrë disa përfitime, nuk është e
nevojshme të kaloni orë në pale-
stër: duke pasur parasysh një stu-
dim të Fondacionit Kombëtar të
Gjumit, vetëm 150 minuta në javë
me aktivitet fizik të moderuar janë
të mjaftueshme për t’u ndjerë 65%
më pak të lodhur gjatë ditës.

TË MOS MERRNI MJAFTUE-
SHËM RREZET E DIELLIT. Drita
rregullon ciklin circadian dhe pran-
daj paraqet stimulin kryesor që
shkakton zgjimin. “Kjo është ar-
syeja pse është e dobishme të ek-
spozoheni në diell në mëngjes, -
shpjegon Proserpio, - dhe në vend
të kësaj shmangni ekspozimin e
tillë në orët e pasdites, në mënyrë
që të parashikohet lirimi i melato-
ninës gjatë natës dhe më pas të
bini në gjumë më lehtë”.
Megjithatë, dielli shumë i madh
mund të rrisë rrezikun e kancerit të
lëkurës, doza optimale e përditsh-
me është një ose dy orë pa harruar
se rrezet e diellit gjithashtu garan-
tojnë një dozë të lirë të vitaminës
D, e cila ndihmon trupin të
mbrohet nga sëmundja.

VUAJTJET NGA SËMUNDJET
AUTOIMUNE. Siç thotë Dr. Proser-
pio, “gjëja e parë që duhet të bëjmë
kur përballemi me pacientë që
ankohen për problemet e lodhjes
ose përgjumjes është të përjash-
tojmë praninë e sëmundjeve të
brendshme”. Këto përfshijnë të
ashtuquajturat “sëmundje autoi-
mune”, të cilat, siç konfirmohet
edhe në një publikim online të De-
partamentit amerikan të Shën-

detësisë, shkaktojnë lodhje dhe
prekin tri herë më shumë gratë
sesa burrat. Sëmundje të tjera që
duhet të hetohen gjithmonë, - për-
fundon Proserpio, - janë ato që
kanë të bëjnë me tiroiden, ndry-
shimet në funksionin renal ose he-
patik dhe sëmundjet hemato-
logjike dhe reumatologjike.

NJË DHOMË GJUMI SI FUSHË
BETEJASH. Duke qenë të rrethuar
me këpucë, rroba dhe revista, si-
gurisht që nuk iu zë gjumi. Pra,
gjëja e parë që duhet të bëni është
një pastrim i mirë. “Dhoma ku flini
nuk duhet të ketë gjë tjetër, për-
veç gjërave të domosdoshme për
të fjetur, - shkruhet në listën e rre-
gullave të gjumit të hartuara nga
Shoqata Italiane e Mjekësisë së
Gjumit - prandaj nuk është e kë-
shillueshme që të mbani televizor
aty, kompjuter dhe tavolinë pune
për të shmangur vendosjen e
lidhjeve mes aktiviteteve jorelak-
suese dhe mjedisit, në të cilin ne
duhet të krijojmë një gjendje re-
laksimi që favorizon fillimin dhe
mirëmbajtjen e gjumit të natës”.

GABIMI ME USHQIMET. Ajo
që keni vënë në pjatën tuaj disa
orë para se të shkoni në shtrat,
mund të bëjë një ndryshim të
madh në atë se sa shpejt bini në
gjumë dhe në cilësinë e gjumit
vetë. “Gjithmonë është mirë të sh-
mangni pijet me kafeinë ose pije të
ngjashme, si dhe alkoolin në orët e
mbrëmjes, - thuhet sërish në listën
e rregullave të gjumit, - dhe janë
gjithashtu të papërshtatshme
edhe ushqimet shumë kalorike, si
dhe ushqimet me nivele të larta të
proteinës”.

Pse jemi gjithmonë 
të lodhur (edhe nëse flemë)?

Ndodh që të ndihemi të
lodhur edhe pas tetë
orësh gjumë, sepse
lodhja dhe përgjumja
nuk janë e njëjta gjë
dhe e para mund të
shfaqet në mënyrë të
pavarur nga prania e së
dytës. Me fjalë të tjera,
ju mund të ndjeni një
mungesë të forcës
fizike dhe mendore, pa
ndjerë nevojën për të
fjetur për një numër
arsyesh, jo të gjitha të
dukshme
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Mensur
Mamuti

FUTBOLLISTI 
GJERMAN,
BASTIAN

(NË FOTO)

SHTET 
NË AZI

PROFESORI 
TE STRIPI

“BLEKU I MADH”
TITULL
OSMAN  I PËRKULUR

BASTUN

KËNGËTARI
I NJË GRUPI

FEMRA 
E ARIUT

VEND PIKNIKU 
NË MALIN SHARR

KËNGËTARI
AMERIKAN, 
KING KOL

URUGUAJI
-----------------------------

KRIMINELI,
FAJTORI

SH

AKTORJA 
AMERIKANE, 

LUPINO
----------------------------

LLOJ METONIMI 
NË RETORIKË

LLOJ ARME 
ELEKTRO SHOKU

AUTORI ANGLEZ, 
GUPTA

NJË
E RESHUR

JUSTIN
TIMBERLAKE

I DIKURSHËM
-----------------------------

SMIRA
KOHA JO

PLASTIK
QARJE PIKËLLIMI,

ME ZË ITALIA NDAJFOLJE 
SASIE

AUTORI
RUS, MAKSIM

VIOLINISTJA 
SHQIPTARE, GEGA
-----------------------------

DËFRIMI

HERO 
DARDAN 
I TROJËS

KOMUNË AFËR 
TRENTINOS, ITALI
-----------------------------
RAGBISTI AFRIKAN, 

OKS

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

NËPUNËS, 
ZYRTAR
(TURQ.)

NJË NGA KLUBET 
E FUTBOLLISTIT 

NË FOTO

MOSHA
RINORE
(PASHQ.)

KOHA
NJË NGA KLUBET 
E FUTBOLLISTIT 

NË FOTO
-----------------------------

ZË

TANTALI
-----------------------------

KOMEDIANI 
AMERIKAN, BILL

ORVATJA
----------------------------

BLERTA
SYLA

K
GHANA 

INTERNATIONAL 
MODEL UNITED 

NATIONS
----------------------------

SHUMËSI

FILLOJ
ISH FUTBOLLISTI 
KROAT, DAVOR

(SHQ.)

ZGJIDHJET: SHKOPI, VOKAL, ARUSHA, JELAK, NAT, U, SH, IDA, TASER, ANIL, JT, ISH, GORKI, EVIS, 

ENEU, ALA, A, ROSENHAJM, MANÇESTER, TA, TENTIMI, KOZBI, GIMUN, NIS, SHUKERI.

Shumë i lehtë: 861479523, 475321869, 239568174, 584713692, 612954738, 793286451, 

928647315, 346195287, 157832946.  Mesatar: 734581629, 918426357, 625973841, 

186295473, 549317268, 273864915, 897652134, 452139786, 361748592.
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Mensur FUTBOLLISTI
SHTET

BASTUN

Mamuti
GJERMAN,
BASTIAN

O)(NË FOT
NË AZI

ARIKËNGËTTA
I NJË GRUPI

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

      

     

        

       

      

     

      

      

PROFESORI TITULL I PËRKUTE STRIPI
“BLEKU I MADH” OSMAN
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FEMRA

ARI

E ARIUT

VEND PIKNIKU
NË MALIN SHARR

KËNGËTTA
AMERIKAN,
KING KOL

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

     

      

     

      

     

      

     

      

     

      

      

     

        

       

      

     

      

      

URUGUAJI
-----------------------------

KRIMINELI,
ORIAJTFFA
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AMERIKANE,

LUPINO
--------------------------

ONIMLLOJ MET
ORIKËNË RET

ELEKTRO SHOKU

ORI ANGLEZ,AUT
AGUPTTA
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DASHI 21. mars - 20. prill
Dite shume e trazuar kjo e sotmja për ata qe janë ne një

lidhje. Asgjë nuk do shkoje ashtu si kishit menduar sepse debatet do
jene te pafundme. As beqaret nuk do kenë fat ne dashuri dhe do
mbeten serish vetëm edhe sot. Ne planin financiar duhet te luftoni
fort për t’i zgjidhur sa me pare problemet qe ju kane dale. Po i late pas
dre situata mund te ndërlikohet.

DEMI 21. prill - 21. maj
Do përjetoni kënaqësi te reja sot ne jetën tuaj ne çift dhe

për këtë arsye do ndiheni me se miri pranë atij qe dashuroni. Çdo
surprize ai do e ketë menduar me maturi dhe kujdes. Beqaret do ar-
rijnë ta bëjnë për vete personin qe pëlqejnë prej kohesh. Me finan-
cat tregohuni te matur sepse duhet t’ia dilni mbanë me aq sa keni.
Nuk priten me hyrje te ardhurash për njëfarë kohe.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Venusi premton një dite te lumtur dhe te mbushur me

emocione shpërthyese gjate kësaj dite. Shfrytëzojeni deri ne mi-
nutën e fundit sepse nuk do përsëriten shpesh çaste te tilla. Edhe për
beqaret klima do jete e ngrohte dhe e përshtatshme për takime im-
presionuese. Ne planin financiar nuk është ende momenti për te
kryer investime te mëdha.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do qëndroni me shume kohe me atë qe keni ne krah sot

dhe do flisni gjere e gjate edhe për disa tema delikate. Edhe ata qe
kane kaluar një periudhe te tensionuar do ndihen me te qete. Për
beqaret do jete një dite plot ngjyra dhe risi. Shfrytëzojeni deri ne
maksimum. Ne planin financiar tregohuni te arsyeshëm me sh-
penzimet nëse nuk doni te keni probleme me vone.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Lidhja juaj ne çift do jete me e bukur dhe me e veçante

gjate kësaj dite. Do shkoni neper vende te reja dhe do përjetoni ndje-
si te papërshkrueshme. Beqaret do hedhin hapat e para drejt një
lidhjeje serioze dhe mjaft te bukur. Ne planin financiar do keni
tronditje te vogla, por situata do stabilizohet shpejt. Do jeni shume
te zotet ne këtë sektor.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Pasioni do rindizet ne çift gjate kësaj dite. Edhe ata qe kane

pasur mosmarrëveshje do ndihen disi me te qete dhe do i men-
dojnë gjerat me kujdes. Venusi do jete planeti me i favorshëm për be-
qaret gjate kësaj dite. Ne momentet qe ata me pak e presin do
takojnë princin e tyre te kaltër. Situata financiare do jete me e qën-
drueshme sesa ju mendonit.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Tregohuni me te vëmendshëm ndaj detajeve te vogla

ne jetën tuaj ne çift sot sepse edhe ato kane rëndësinë e tyre. pri-
tet qe ndryshimet te jene rrënjësore dhe për mire. Beqaret nuk do
tregohen aspak te hapur dhe serish do mbeten vetëm. Financat
mund te kenë ndonjë tronditje për shkak te disa shpenzimeve te
nevojshme qe do ju duhet te kryeni. Mos u alarmoni.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Do i jepni rëndësinë e duhur jetës tuaj ne çift gjate kë-

saj dite dhe lidhja juaj do i kaloje te gjitha pengesat. Do ju duket
sikur dashuroni me tepër se kurrë partnerin. Beqaret nuk duhet t’iu
besojnë te gjitha premtimeve qe do ju bëjnë disa persona. Situa-
ta financiare do varet nga mënyra sesi ju do i menaxhoni te ardhu-
rat qe keni. Tregohuni sa me te kujdesshëm.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Kjo është një periudhë ku vëmendja maksimale do të

jetë në jetën tuaj sentimentale. Do të jeni të mbushur me dyshi-
me, ndoshta për shkak të disa zgjedhjeve të bëra nxitimthi në të
shkuarën. Këshillohet që të mos jeni shumë impulsiv, por të disku-
toni për çfarëdolloj gjëje që ju shqetëson me partnerin/en.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Nëse jeni ne një lidhje duhet te bëni shume përpjekje sot

për t’i qëndruar besnik personit qe keni ne krah. Te shumte do jene
ata qe do mundohen t’iu joshin dhe t’ju tërheqin pas vetes. Beqa-
ret nga ana tjetër do i kenë te shumta mundësitë për takime, por do
jene te pavendosur. Ne planin financiar kërkohet sa me tepër ma-
turi dhe kujdes. Ju mund t’ia dilni mbanë edhe me pak shpenzime.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do jeni me humor shume te mire gjate kësaj dite dhe te

gatshëm te bëni gjithçka qe lidhja juaj te jete emocionuese. Partne-
ri nga ana e tij do ketë menduar t’iu surprizoje me një propozim in-
teresant. Beqaret do vazhdojnë te jene ne kërkim te shpirtit binjak,
por as sot nuk do arrijnë ta gjejnë. Ne planin financiar do kryeni ope-
racione te rëndësishme sepse situata do jete e qëndrueshme.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Dite e mbushur me risi kjo e sotmja për te dashuruarit.

Ne çdo moment do përjetoni emocione te jashtëzakonshme dhe
do ndiheni për mrekulli. Beqaret do joshin pa fund, por serish nuk
do e gjejnë dot atë qe kane ëndërruar. Beni durim! Financat fat-
mirësisht nuk do jene shume te këqija, megjithatë nuk rekoman-
dohen ende shpenzime marramendëse.
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939 - Beteja e Simankas-Spanja
mund Murët.

1538 - Bogotá në Kolumbi theme-
lohet nga Gonzalo Jiménez de Quesa-
da.

1661 - Traktati i Hagës nënshkruhet
nga Portugalia dhe Republika holan-
deze.

1726 - Perandori Karli VI dhe carina
Katerina e Madhe nënshkruajnë trak-
tat ushtarak.

1819 - Themelohet Universiteti i
Norwich-it në Vermont si shkolla e
parë private ushtarake në SHBA.

1845 - Themelohet Shoqata Gjeo-
grafike Ruse në Shën Petersburg.

1896 - Franca përvetëson Madaga-
skarin.

1914 - Austro-Hungaria i shpall
luftë Rusisë dhe Serbisë.

1937 - SHBA dhe BRSS nënshk-
ruajnë traktat tregtar.

1940 - Estonia bëhet pjesë e Ba-
shkimit Sovjetik.

1962 - Xhamajka shpall pavarësinë
pas 300 vjet sundimi britanik.

DIMRI SIBERIK
Një rus që jeton në Amerikë dëgjon
lajmet në TV ku thuhet se në Siberi
temperatura është -55 gradë Cel-
sius. Ai nuk u beson lajmeve dhe
thirr në telefon vëllain e tij që jeton
atje:
- Më thuaj vëlla, sa është tempera-
tura te ju?
- Prit të shoh... po, rreth -35 gradë.
Pse pyet?
- Po, këta në TV po gënjejnë, thonë
se është -55 gradë.
- Aha, po ndoshta flasin për jashtë...

Mashkulli i vërtetë do dy gjëra:
rrezikun dhe lojën. Për këtë arsye
ai do gruan, si lojën më të rrezik-

shme. (Niçe)

Truri dhe barku janë të
lidhur ngushtë
dhe kjo shpje-
gon pse disa
emocione, sido-
mos stresi,
ndikojnë në
funksionimin fizio-
logjik të barkut.

Mënyra më efikase
për të memori-
zuar gjërat
është të bësh
pushime 10-mi-
nutëshe, pas çdo
30-50 minutash
mësim.
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Shalqiri ka kalori të ulët, detoksifikon
organizmin, ndihmon në qarkullimin e
gjakut dhe përmirëson shëndetin sek-
sual. Megjithëse mund t'i gjejmë
pothuajse çdo vit në dyqane, shalqinjtë
është mirë t'i hani në verë, pasi kanë
përbërësit më ushqyes. Në 100 gram me
vetëm 30 kalori dhe përmbajnë shumë
ujë, i cili gjatë verës është i rëndësishëm

për ne, por në të njëjtën kohë janë të pa-
sur me vitamina A dhe C, kalium dhe ma-
gnez. Edhe pse të gjithë parapëlqejnë
shalqi të ftohtë, vendosja e tij në frigori-
fer shkakton humbjen e disa nga vetive të
tij si likopeni, i cili në fakt mbron kundër
sëmundjeve. Megjithatë, kur e keni prerë
atë tashmë, vendoseni në frigorifer.
Përmbajtja e lartë e vitaminës C në shal-

qi ndihmon sistemin imunitar, shkurton
kohën e shërimit të sëmundjes dhe
zvogëlon mundësinë e sulmit në zemër
dhe kancerit. Citrulina, një aminoacid i
pasur që gjendet në shalqi, shndërrohet
në argininë, e cila është esenciale për
qarkullimin e mirë të gjakut. Shalqiri
është i mirë për relaksim dhe rikuperim
pas aktivitetit fizik.

Galaxy S9 nuk po
ecën dhe aq mirë
Të ardhurat tremujore të Samsung
Electronics janë publikuar dhe
shihet se Samsung ka pasur një fi-
tim prej 14,87 trilionë dollarë mbi
shitjet në vlerën 58,4 trilionë, që
do të thotë 4% më pak të ardhura
nga viti i kaluar. Telefoni më i
rëndësishëm i kompanisë këtë vit,
Galaxy S9, doli në shitje në fund të
tremujorit të kaluar, por Samsung
e përshkruan performancën e tij si
“të ngadaltë”. Në fillim të këtij
muaji, analistët parashikuan se ky
celular do të ishte më i keqi përsa i
përket shitjeve që nga Galaxy S3 i
vitit 2012. Pajisja Samsung që ka
ecur më mirë kanë qenë televi-
zorët, kjo edhe falë Kupës së Botës
që u luajt këtë verë.

Nga Gotham City në Turqi. Batmani
është një nga krahinat anadolliane e
njohur për prodhimin e naftës dhe emri
i të cilës kujton filmat e animuar “Dark
Knight” nga DC Comics. Kjo zonë e ka
marrë emrin e saj nga bashkëngjitja e
emrave të maleve Bati dhe Raman. Por
për të bërë maksimumin e homonimit të
pazakontë dhe zbavitës, tani banorët
kanë nisur në change.org një peticion
online që kërkon që emri të korrespon-
dojë edhe me kufijtë gjeografikë. Ata në
fakt duan që harta e këtij rajoni të marr
formën e Batmanit të filamve. Deri më
tani janë mbledhur pothuajse 12 mijë
firma në peticionin e pazakontë.

Shkencëtarët pohojnë se për jetëgjatë-
si është kyç një tipar të cilin zakonisht e
perceptojmë si negativ. Kokëfortësia është
një tipar, i cili do të na mundësojë një qën-
drim pozitiv, këmbëngulësi, sukses dhe
vendosmëri për të jetuar në një mënyrë që
do të jetë më e mirë për shëndetin tonë
mendor dhe fizik. Hulumtimi interesant i
universiteteve në Romë dhe San Diego
thotë se optimizmi, etika e punës,
kokëfortësia, lidhjet e forta me familjen,
fenë dhe vendin janë parakushte të mira
për një jetë të gjatë dhe shëndet mendor.
Rezultoi që anëtarët më të moshuar nga

nëntë fshatra në Italinë Jugore ishin psiko-
logjikisht në gjendje shumë më të mirë se
anëtarët e rinj të familjes. 

Autorja e hulumtimit, Anna Scelzo, dek-
laroi se këta njerëz vazhdojnë ta punojnë
tokën dhe kanë qëllime në jetë. 

Ata nuk dorëzohen lehtë, janë
kokëfortë dhe kanë kontroll të jashtë-
zakonshëm mbi jetën e tyre. 

Në jetë ata nuk shqetësohen nga men-
dimet e të tjerëve dhe u përshtaten ndry-
shimeve të jetës më mirë se të tjerët. Si
duket, falë këtij tipari, ata e zbuluan sekre-
tin e jetëgjatësisë!

Turqi, qyteti Batman kërkon hartë me formën e superheroit

Dobitë
çudibërëse
të shalqirit

Ky tipar negativ 
është sekreti i jetëgjatësisë!
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