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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 8 tetor - Edhe pse Maqedonia para 10 vi-
teve e njohu Republikën e Kosovës, Enti Shtetë-
ror i Statistikës (ESHS) vazhdon të injorojë të
dhënat për këmbimin tregtar midis Maqedoni-
së dhe Kosovës. Sipas këtij institucioni, Kosova
nuk është më partner numër një sa i përket ek-
sportit të mallrave drejt tregut të Kosovës dhe
importit të mallrave kosovar në tregun e Maqe-
donisë. Për të qenë absurdi edhe më i madh,

Kosova në listën e Entit të Statistikës vazhdon
të konsiderohet si Serbi. Kjo u pa edhe në kon-
ferencën e ditës së hënë të organizuar nga Oda
Ekonomike e Maqedonisë (OEM) e që si partner
më të madh dhe më të rëndësishëm të Maqe-
donisë, u paraqit Gjermania, ndonëse me Ko-
sovën, e ka tregtinë më të madhe. “Si partner
tjerë të mëdhenj të këmbimit tregtar paraqitet
Serbia, Bullgaria, Greqia...

Për ESHS-në, Kosova vazhdon të jetë Serbi
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Paradokset
maqedone 
të përplasjeve
identitare

Sado që të mundohemi ta para-
qesim situatën rozë, megjithatë,
Maqedonia e ka vështirë të del
nga mengeleja shtrënguese e dy
opsioneve (maqedonase) që ki-
shin zhvilluar beteja identitare
tash e disa vite. Ishim gabuar kur
kemi menduar se rënia e regji-
mit pararendës, do të merrte me
vete edhe gjithë inercinë e fa-
brikimit manufaktural të identi-
teteve. Tash po e shohim se kjo
punë nuk qenka aq...
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Nëse në vitin shkollor 2010-2011 në të gjitha shkollat e mesme të këtij rajoni numëroheshin 16.139
nxënës, në 2016-2017 numri është tkurrur në vetëm 10.841 nxënës, që do të thotë 5298 nxënës më
pak. Në Komunën e Tetovës pohojnë se janë në dijeni të reduktimeve të vazhdueshme të numrit të
nxënësve, por nuk kanë ndonjë shpjegim se pse ndodh ky fenomen

PËR 16 VJET ZBRAZEN SHKOLLAT E MESME    

Fq.17

Fq.6

Fq.4

Fq.16

Fq.2

Viti XII •  Numri 3480 • e martë, 9 tetor  2018

EDITORIAL

RAJON

GLOBI

Pollogu, humbësi
më i madh

Murinjon 
e shpëtoi
këshilla 
e Pogbas

Fq.5

� Fq.12-15

KOHA për 
kulturë

K
o
h
a

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

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

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

|

Koha, e martë, 9 tetor 2018 

p
ërKulturë

Arsim Halili, krijues dhe vlerë-

sues, tha “dikur, mbi gjysmë shekul-

li më parë, po hynte fuqishëm si

emër serioz i letrave shqipe edhe

atë përmes gjinisë së prozës, Ra-

madan Rexhepi, shkrimtar yni. Ky

emër natyrshëm e në vazhdimësi e

ka bërë krenar jo vetëm Preshevën

me rrethinë, por në përgjithësi

hapësirat shqiptare, e që për fat të

mirë, këtë vit ishte edhe fitues i

çmimit “Beqir Musliu” në Gjilan,

kush tjetër, pos Ramadan Rexhe-

pi, vepra e tij ende jo aq e panjohur,

por me një parathënie të gjatë e të

strukturuar me qasje dimensiona-

le studimore”.
Anton N. Berisha, shkrimtar

dhe studiues i letërsisë tha se, ky

moment i sotit duhet të mbahet

për shumë kohë në mend, për fak-

tin se, në mesin tonë gjendet një

shkrimtar, për ne, gjer dje, i “anate-

muar”, i cili, krijimtarinë artistike e

filloi në një kohë shumë të hersh-

me, e ndoshta është në mesin e ro-

manisierve të parë të letërsisë sonë

shqipe tek ne.
“Para vitit 1963, revista “Jeta e

re” nxori në dritë veprën e Rama-

dan Rexhepit, në ish-Jugosllavi, pra

në Kosovë, ku atë kohë janë botuar

disa vepra në prozë, si, në vitin 1951

është botuar vepra e Sitki Imamit

“Drejt ditëve të reja”, më 1957është

botuar romani i Sinan Hasanit

“Rrushi ka nis me u pjekë”, më 1958

është botuar romani i Adem De-

maçit “Gjarpinjtë e gjakut”, më 1950

vepra “Vijë e vërragë” e Ramiz Kel-

mentit, Rexhai Surroi botoi roma-

nin “Besniku”, më vonë Rexhep

Hoxha botoi romanin “Lugjet e

verdha”, ndërsa më 1960, Hivzi Sy-

lejmani botoi përmbledhjen me

tregime “Era e kolona”, më 1961 bo-

tohet përmbledhja “Tregime” të

Anton Pashkut, “Dashuria e ur-

rejtja” nga Rexhep Surroit e roma-

ni “Karvani i bardhë” nga Azem Shk-

reli e disa vepra të tjera.

Dhe, shtoi, ne që i kemi lexuar

këto vepra të hershme, si tregimet

e H. Sylejmanit etj., janë proza të

ngjeshura, delikate dhe në rrafshin

artistik ato në vete kanë sjellur

“ngjarje” të jetës shqiptare kosovar.

Pra, flas jo për prozën dokumenta-

re, sepse nga një herë, ne nuk mund

t’i dallojmë këto rrafshe, se kemi të

bëjmë me prozën dokumentare

dhe prozën artistike. Te Hivziu kemi

një prozë të ngjeshur artistike, e

cila në vete ngërthen art dhe

“prodhim” artistik. Nga të gjitha ve-

prat artistike, veçohet ajo e Anton

Pashkut, e cila mbetet për shumë

kohë vepër arti e vepër jetësore.

Pra, këtu është arti i mirëfilltë i shk-

rimit. Këtu është fjala. Dhe, bashkë

me te, është edhe ky libër i botuar

në vitin 1963, pra, vepra “Kumba-

norët” e Ramadan Rexhepit. Rama-

dani, qysh si 20-vjeçar kishte filluar

të shkruante. Qëllimi i autorit nuk

ishte vetëm të rrëfente, por qëllimi

i tij ishte të krijonte një rrëfim arti-

stik që u bie në sy njerëzve, sepse

fjala artistike është ajo që ka pe-

shë e vlerë. Patetika, apo retorika

etj., e kanë jetën e shkurtër. Bie fja-

la, një diskutim i flaktë, ndikimi i tij

është aty për aty. Ndërsa, fjala arti-

stike nis me ngadalë dhe shkon

duke u ngjizur më tej. Pikërisht

këtu ishte vlera e prozave të Rama-

dan Rexhepit, shkrimtar yni. Unë

kujtoj, tha Anton N. Berisha, se shk-

rimtari ka përcjellur mesazh. Dhe,

autori gjithmonë mundohet të jap

fjalë pak, ku autori krijon ka krijuar

rrëfim të lëvizësh, që ecën… Pra, arti

e ka natyrën e tillë që asnjë vend

nuk mjafton, por gjithnjë është një

lëvizje”.
Nexhat Rexha, krijues nga Dar-

dana tha se, vepra me tregime

“Kumbanorët” nga Ramadan

Rexhepi, i cili sot na është prezent,

jo vetëm tek unë, si vështrues e stu-

diues, por edhe tek kolegët tjerë,

vepra e tij po pritet dha ka interesi-

me të veçanta për lexim e trajtim.

Siç dihet, kjo vepër është e shkruar

në dialektin e gegërishtes së kohës,

ku autori ka përdorur të folmen e

krahinës së Preshevës së një kohe.

“Pra, shtoi N. Rexha, studiues, vepra

në fjalë, ngërthen rrethana të një

kohë të “ndaluara” për shqiptarët, të

cilët kanë bashkëjetuar me atmo-

sferën e klimës politike, ekono-

mike para dhe pas Luftës së Dytë

Botërore.
Ai në tregimet e tij të kësaj ve-

pre ka rrezatuar jetën reale të

kohës, duke i dhënës asaj të gjitha

ngjyrimet e aktualitetit të vrazhdë

të asaj periudhe kohore. Kështu

që, brenda tregimeve të kësaj ve-

pre letrare ka gërshetime të disa

skenave të jetës, ku më shumë vë-

rehet elementi social i jetës së

rëndë në këtë trevë të atdheut

tonë të copëtuar.
Prozat e autorit kanë një sh-

trirje nga lokalitetet shqiptare,

nga Konçuli e vazhdon gjer në

Shkup, shtrirje kjo që ka ruajtur

komunikimin e banimit këndej e

andej bjeshkëve të Karadakut je-

tik të Idriz Seferit.
Pra, autori në fjalë, në veprën e

tij “Kumbanorët” ka “rrëfyer” edhe

tema dashurie, të cilat tema janë

të trajtuara fort mirë, sepse, da-

shuria si ndjenjë e njeriut, para-

qitet e pastërt, pa imponime për të

ardhmen një botë të lirë të njeriut

etj. Vepra, si tërësi organike, është

e rëndësishme për disa fusha të

studimit, si në aspektin gjuhësor,

pastaj ruan nivelin e shkrimit arti-

stik të prozës shqiper të viteve të

‘60-ta”.
Në fund, autori Ramadan

Rexhepi, tha se, sot jam i shumë i

nderuar se kurdoherë më parë. “Ju

sot po ma ktheni kohën tek vendi

i lindjes, aty ku kam vepruar e pu-

nuar art. Kjo pritje e jua, sot, më ka

emocionuar dhe jam tejet i

ngazëllyer nga fakti se, po bashkë

takon me datëlindjen time të 76-

të. Sot, nga ky moment, jam emo-

cionalisht i ngarkuar, se po flas me

në mase intelektualësh, të cilët sot

po “komunikojnë” me mua e me

veprën time. Po u tregoj se si jam

takuar me Rexhep Elmazin, poetin

e madh gjilanas.
Erdha nga bota e jashtme dhe

u gjenda në redaksinë e revistës

“Jeta e re”, të cilën e drejtonte Esad

Mekuli, poet. Aty isha me disa

shokë krijues. E pyeta Esadin për

Rexhepin, ai më tha fjalë inku-

rajuese për te. ”Rexhepi është një-

ri nga figurat e rralla të poezisë.

Nëse e takoni, i thuani të shkruajë

më tepër”. Erdha në Gjilan. E tako-

va Rexhep Elmazin. Ai ishte një

meso burrë i qiltërt e fisnik. Bise-

dova dhe u njofta me te. Më la për-

shtypje si njeri e si krijues. Për

mua, por edhe për Esadin, ky

(Rexhepi) ishte i tëri poet i një

veçantie të jetës letrare. Gjer sa

qëndrova me poetin gjilanas, e

ndjeva vetën të gëzuar dhe të

ngazëllyer. Ika nga shoku, të cilin

fort e kam pëlqyer si poet e si nje-

ri. Ma la mbresa të pashlyeshme.

Ju faleminderit për këtë nderim

që ma keni bërë, Ju gjilanas!”/tefik

selimi/rajonipress/

Jeta e
mbretëreshës 
"Oreksi seksual i
mbretëreshës, s'është

propagandë kundër

monarkisë”. (Libri për

seksin në oborrin
mbretëror,debate të

forta në Angli)

Në demokraci, mund të shk-

ruash libra edhe për jetën sek-

suale të Mbretëreshës dhe të

mos kesh pasoja. Kështu ka

ndodhur në Britani të Madhe,

ku autorja Lady Colin Camp-

bell, ka botuar së fundmi në

muajin korrik një libër mbi

jetën seksuale të mbretëre-

shës Elizabetë e II-të dhe Prin-

cit Filip.
Ky botim ka ngjallur debate të

forta dhe të jashtëzakonshme

në Angli, por Campbell është

mbrojtur me guxim ndaj sul-

meve të shumta : "S'do të thotë

asgjë të shkruash për oreksin

seksual të mbretëreshës dhe

princit dhe të jesh kundër mo-

narkisë. Unë kam thënë krejt

të vërtetën dhe atë duhet ta

dinë të gjithë".
Në fakt, libri i saj nuk ka skena

të zjarrta. As tregime "hard". Ai

thjesht tregon me anë shem-

bujsh të hulumtuar nga dësh-

mitarë brenda pallatit, prirjet

seksuale të monarkëve të An-

glisë.
“Nuk qëllonte asnjëherë që

princi Filip të kishte një grua të

bukur pranë dhe të mos flir-

tonte. Këto femra për të ishin

si lodra dhe ‘kafshë shtëpiake”-

thotë diku, Campbell. "Por

edhe mbretëresha ka patur

gjatë gjithë jetës së saj një

oreks të shëndoshë seksual'-

shkruan ajo.
Libri në fjalë, i cili titullohet

"Martesa e mbretëreshës", ka

320 faqe dhe ka kapur majat e

shitjeve të muajve të fundit në

Angli, pavarësisht polemikave

që duket se do të vazhdojnë

gjatë.

Portreti letrar i shkrimtarit

Ramadan Rexhepi
Në Gjilan, u hap Manifestimi kulturor “Vjeshta letrare e

Gjilanit 2018, edicioni i nëntë me radhë, i cili iu kushtua

portretit të shkrimtarit preshevar, Ramadan Rexhepit,

krijues nga diaspora. Fillimisht, për portretin e shkrimtarit,

folën disa nga adhuruesit e letërsisë, të cilët, në një mënyrë

a tjetër, trajtuan portretin e autorit në fjalë
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Daorsët ishin fis ilir që banonte në rrjedhën e
sipërme të Narones (Neretva e sotme). Bënin
pjesë në mbretërinë ilire të Gentit. Gjatë luftës
III iliro-romake u hodhën në anën e romakëve.
Kryeqendra e daorsëve ishte qyteti i themeluar

në shek.IV-III p.e.s. në vendin e quajtur
Oshanicë. Qyteti mbrohej me mure të tipit
poligonal si në Lis. Nga mesi i shek.II p.e.s.
daorsët prenë monedha që mbajnë emrin e
bashkësisë së tyre fisnore.

SHKONI SI NJERËZ QË TË MOS SHKONI SI
ZHELE
“Sipas kryetarit të PDK-së, Kadri Veselit, shtetin e
kanë vjedh këta që e kanë lëshuar PDK-në e që i bie
Fatmir Limaj me NISMEN edhe ia kanë qitë faqen e
zezë PDK-së. Qenkan edhe disa tjerë që po dilkan
tash nga PDK dhe Partia po mbetka krejt e pastër!
Reformë se jo mahi!!! Kujt more i hedh hi syve ky
njeri? Po shtetin e kanë vjedh dhe e kanë mjel i
madh e i vogël në PDK. Kush është zgjuar i pari.
Unë nuk di a ka pasur SHIK më 1945.?! Thjesht, po
dyshoj se Kadri Veseli ka udhëhequr këtë shërbim
qysh nga lufta e dytë botërore dhe qysh atëherë i
është ndalur sahati. Tash po i drejtohet popullit me
mendësinë e asaj kohe, sikur populli është ende 99
per qind analfabet dhe beson çdo fjalë të komisarit
të vet!!! Po për ta bërë këtë tash është dashur t’i ketë
afër njëqind vjet, gjë që qartas po duket se nuk i ka!
A ka njeri që nuk e sheh turpin e juaj? Ai duket nga
rrobat që veshni, nga makinat që ngani, nga
shtëpitë ku banoni, nga ju dhe gratë e juaja në
dasma e syneti kur bëni ose shkoni, nga fëmijët e
juaj çfarë veshin e çka ngasin... Nga kamionët,
bunduzherët, gurthyesit, fushat qindra
hekatarëshe, soliterët, restorantët, hotelet,
pushimoret e deri të shtallat moderne të mbushura
me dhenë, lopë e buallica... Turpi i njerëzve të juaj
Hashim, Kadri dhe Ramush është për ledinë. Nuk
bëhet reforma duke genjyer popullin se hajnat ju
vodhën, ikën dhe tash ju mbetet të pastër, kur dihet
se hajnat e mëdhenj janë në kupolë të shtetit dhe
të partisë dhe se shteti dhe partia është e kapur nga
mafi-politika. Nëse ju vazhdoni të injoroni faktet që
ne të gjithë i dimë, mllefi do të rritët dhe ditët që
vijnë për ju do të jenë vetëm të zeza. Kuptoni se
PDK ose do të çlirohet nga diktati i gjeneralëve të
rrejshëm ose do të shkojë në berllogun e historisë
bashkë me “gjeneralët”. PDK ka brenda vetes mjaft
njerëz që dinë të bëjnë reforma e t’ia ndërrojnë
partisë fytyrën, por për të dalë ata në sipërfaqe,
gjeneralët dhe hijet e tyre duhet të largohen
përgjithmonë. Largohuni dhe kënaquni me atë që e
keni vjedhur. Kënaquni me atë pasuri me të cilën do
të ushqehen pasardhësit tuaj dhe lutuni që të mos
u mbetet në fyt. Por hiquni syve të popullit, hiquni
nga rruga kah është nisur rinia dhe e ardhmja e
vendit! Në daçi rrini, veç po ju garantoj se do të
përfundoni si zhele teshash nën këmbët e tyre. Se
unë ju njoh mirë çfarë gjeneralësh jeni!”, ka shkruar
në Facebook, shkrimtari Liri Loshi. 

PËR SERBËT NË KOSOVË, 
1.45 MILIONË EURO NË
DITË NGA BEOGRADI
Serbia thotë se për çdo ditë për
qytetarët serbë në Kosovë nga
buxheti i saj jep nga 867 mijë
euro. Madje, sipas citimit që
portali Insajder i Beogardit i bën
kryetarit të Serbisë Aleksandar
Vuçiq, nga Beogradi për serbë e
Kosovës çdo ditë shkojnë nga
1.45 milionë euro. Këto para,
thotë, thotë iansajderi, jepen
edhe për mbajtjen gjallë të
ndërmarrjeve publike, serbe, i
quan ky portal i cili edhe merr
shembuj tri ndërmarrje të
tilla,sado që saktëson, se ato, që
nga viti 1999 ekzistojnë vetëm
në mënyrë fiktive, pasi nuk kanë
lokale dhe as punë.
Janë 20 ndërmarrje të tilla
publike, por në këtë shkrim
përenden vetëm tri sosh. Për
shembull, në adresën rruga
“Lenini” pn, dikur ka ekzistuar
Ndërmarrja publike banesore
për nevojat e qytetarëve të
Prishtinës. Kjo rrugë tani quhet
“Bill Clinton”. Për pushtetin serb
rruga ende është “Lenin” e aty
gjendet NPB-ja. Punëtorët e
ndërmarrjes tash janë vendosur
në Graçanicë. Nuk kanë fond
banesor për të cilën duhet
kujdesur, porse pagën e plotë e
marrin nga Serbia. Aeroporti i
Prishtinës është rindërtuar dhe
nga vitit 2010 mban e emrin
Adem Jashari i cili për Beogradin
është terrorist e për Prishtinën
hero. Po atë vit aeroporti iu dha
në koncesion konsorciumit
turko-francez me të cilin është
nënshkruar kontrata 20 vjeçare.
Për qeverinë në Beograd realiteti
është tjetër - Aeroporti Prishtina
edhe sot është në kompetenca
të ndërmarrjeve publike serbe
që ende ekziston. As ndërmarrja
publike për shfaqjen e filmave
dhe organizimin manifestimeve
me rëndësi për Prishtinën, nuk
gjendet aty por në Graçanicë
dhe ajo deri në majin e këtij viti
nuk ka pasur as sallë kinemaje.
Kjo sallë tash është hapur në
Shtëpinë e Kulturës në
Graçanicë. Rreth problemeve me
ndërmarrjet publike ka folur
edhe kryetari i Serbisë
Aleksandar Vuçiq: "Në disa
ndërmarrje publike paguajmë
mijëra veta që nuk janë në
Kosovë. Nuk jemi në gjendje t’i
spastrojmë listat sepse çdo herë
do të keni revolucion” . Një pjesë
mjeteve jepen drejtpërdrejt nga
buxheti e të tjera nga
institucione të ndryshme
shtetërore dhe ndërmarrje
publike që afarojnë në Serbi. Për
shembull, Termocentrali i
Kosovës është pjesë e NP e
Eketroekonomisë së Serbisë me
më shumë se 1.000 të punësuar
e që për Serbinë bëjnë një
ngarkesë buxhetore tash e disa
vite.

(Insajder, 8 tetor)
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Sado që të mundohemi ta paraqesim situatën rozë, megjithatë, Maqe-
donia e ka vështirë të del nga mengeleja shtrënguese e dy opsioneve
(maqedonase) që kishin zhvilluar beteja identitare tash e disa vite.
Ishim gabuar kur kemi menduar se rënia e regjimit pararendës, do të
merrte me vete edhe gjithë inercinë e fabrikimit manufaktural të iden-
titeteve. Tash po e shohim se kjo punë nuk qenka aq sipërfaqësore sa
ka mundur të na duket në shikim të parë, dhe kjo u dëshmua në refe-
rendumin e 30 shtatorit. Njerëzit u ndanë mbi baza të identiteteve që
i kishin mësuar në shkollat e tyre politike dhe doli që socialdemokratët
e Zaevit nuk arritën të imponojnë frymën e tyre proevropiane në për-
caktimin e kursit të së ardhmes. Pafuqia për të imponuar këtë frymë ia
ka zbehur paksa kredibilitetin kësaj force politike dhe bashkë me të
edhe të drejtën për të qenë një zë i fuqishëm që do të artikulonte dhe
mobilizonte më shumë njerëz në kauzën europiane të zhvillimit të
politikbërjes.

Në kushte dhe rrethana të tilla, të një pat-pozicioni, palët kundërshta-
re po refuzojnë të bëjnë ndonjë lëvizje që do të dëmtonte lojën finale.
Se sa është vështirë të jesh në pozicionin e Zaevit, këtë s’ka nevojë
askush të na e shpjegojë, por në anën tjetër, askush nuk do të donte që
të bëhet viktimë e entuziasmit të tepruar të Zaevit, i cili referendumin
e kishte marrë si të ishte një dasëm, ku ishin të garantuar pjesëmarrë-
sit e ahengut, por nuk ishin kalkuluar ata që do të mund t’ia prishnin
dasmën. Në fakt Maqedoni u shndërrua në një dasëm me krushq të
hidhëruar që mbetën në gjysmë të rrugës dhe për pasojë u kthyen në
shtëpi pa nusen. Tani, ata që mendojnë se dasma vazhdon edhe pa nu-
sen, e kanë gabim. Politika e numrave të pasiguruar në Parlament,
është njësoj si tavolina e kurorëzimit ku mungon njëri nga qifti. Ka
përpjekje që të gjendet ndonjë figurant që do ta zëvendësonte nusen
ose dhëndrin, vetëm e vetëm që kurorëzimi të del i suksesshëm. Kësaj
ndryshe i thonë ‘’martesë për letra’’, siç praktikojnë shumë mërgimtarë
tanë, të cilët në fund ndodhë të dalin të zhgënjyer për shkak të falsite-
tit të vet aktit të lidhjes së bashkëshortësisë me kushte, që rezulton të
jetë më tepër kurorëzim fiktiv se sa faktik.

Maqedonia tani nuk e ka luksin të bëjë kurrfarë akti fiktiv për të dësh-
muar përcaktimin e saj proeuropian. Maqedonasit që votuan kundër
ndryshimit të emrit paskan qenë më të fuqishëm në pozicionet e tyre
se ç’kanë menduar sejmenët mendjelehtë të Zaevit. Ky i fundit ende
nuk na e shpjegoi fiaskon në vendlindjen e tij, ndonëse gjithkund
ndodhë që liderët të ndjehen mirë pikërisht aty prej nga vijnë. 

Mosbindja e një pjese dërmuese të komunitetit maqedon për të votuar
ndryshimin e emrit, flet për fuqinë politike të opozitës, e cila tash së
fundmi ndikimin e saj e ka konfirmuar edhe me këtë votë kundër. Do
të jetë shumë problem ta zhbësh këtë fuqi politike dhe gjithë ata që e
gënjejnë veten se me trika zhonglerësh mund të kontrabandosh man-
date deputetësh, nuk i kanë bërë deri në fund të gjitha llogaritë.

Sidoqoftë, ka hapësirë të krijohet një atmosferë më konstruktive e sh-
tegdaljes, por kjo nuk mund të bëhet pa një ndërmjetës amerikan, i cili
do të menaxhonte këtë fazë të ndjeshme politike në Maqedoni. Bojko-
tuesit dhe përkrahësit e referendumit e kanë vështirë të gjejnë ndonjë
pikëtakim në rrethanat e reja të krijuara, ku dallimet janë konceptua-
le, kurse përplasjet identitare janë edhe më të dukshme, që në in-
stancë të fundit shkojnë në konton negative të zhvillimeve politike në
vend. Si shumë paradokse të tjera, edhe kjo përplasje e ka paradoksin
e vet specifik që në thelb vuan nga mungesa e konsistencës logjike të
njërës palë, e cila edhe pse insiston në mosndryshimin e emrit, për shka-
qe e motive patriotike, në thelb është e lexueshme ndikueshmëria e fak-
torëve të jashtëm që kanë vokacion antiperëndimor. Në këto konste-
lacione na duket e pakuptimtë këmbëngulja për mosndryshim të
emrit, kur dihet që ky kurs padiktueshëm sponzorizohet nga një
mendësi ndikimi prorus në këto hapësira. 

Paradokset maqedone
të përplasjeve
identitare

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

Emin AZEMI

KUSH ISHIN DAORSËT?

“VAJZAT E PASURA TË KATUNDIT TONË TË
VARFËR
Kam njohur dikur një biznesmen, që kishte jo pak
prona, biznese, pasuri, por edhe ide. Kishte dhe një
të dashur, e cila lundronte në paratë e tij. Asaj i kishte
blerë shtëpi e makinë. Nuk i kish lënë qejf, dëshirë e
udhëtim pa ia plotësuar. Para ca ditësh pyeta për të
disa miq të përbashkët. Aha, më thanë, ka mbaruar...
Kish falimentuar me të gjitha bizneset. Pasuritë dhe
paratë ia kishin tretur. Tani punon në administratë,
sa për të mbajtur familjen. E dija që kështu do të
përfundonte një ditë. Gjithsesi, më erdhi shumë keq
për të. Keq do më vijë, besoj, edhe për shumë nga
këta biznesmenët e rinj. Të dashurat e tyre sot
lundrojnë në detin e parave, që një Zot e di se nga
vijnë. Të dashurat e tyre janë vajzat e pasura në këtë
katundin tonë të vogël e të varfër. Në fund të fundit,
ato s'kanë faj. Parasë i dorëzohen të gjithë, sidomos
kur është lejla ose jeshile. Por herët a vonë, kur
paratë mbarojnë, të dashurat ikin. Ose mbeten
vejusha. Përkohësisht...”, ka shkruar në Facebook,
gazetari nga Tirana, Urim Bajrami.
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“Zaevi ka
frikë nga
zgjedhjet”
Shkup, 8 tetor - Kryetari i
VMRO-DPMNE-së, Hrisitian
Mickoski me status në Fej-
sbukun e tij ka shkruar letër të
hapur drejtuar kryeministrit
Zoran Zaev në të cilën thuhet:
LSDM refuzoi, kryeministri he-
shti. Ranë maskat dhe u tre-
gua fytyra e vërtetë e pushte-
tit. Kështu shkruan në profilin
e tij në Facebook, lideri i opo-
zitës, Hristian Mickovski, i cili
në siç ka theksuar, kjo letër e
hapur për Zaevin dhe LSDM-
në, për fat të keq, kishte rastin
të dëshmojë se lufta kundër
krimit ka rëndësi për këtë pu-
shtet. 
“Në vend të kësaj Zaev tregoi
tre gjëra: Fillimisht, nëpërmjet
mospranimit të propozimit
dhe heshtjes së tij për formi-
min e prokurorisë të pavarur, e
cila do të luftojë kundër krimit
zgjodhi të vendoset në rolin e
mbrojtësit dhe promovuesit të
krimit, padrejtësisë dhe
kundërligjshmërisë në këtë
vend. Në mënyrë shtesë me
këtë dëshmoi se lufta kundër
krimit është vetëm farsë për
këtë pushtet dhe se pikërisht
ky pushtet është nun i të gjitha
proceseve kriminale në vend.
E dyta, me vetë atë që nuk heq
dorë nga marrëveshja e dëm-
shme Zaev nuk e respekton
vullnetin e qytetarëve dhe po-
rosinë e thënë në referendum
se marrëveshja u hodh poshtë.
Marrëveshjes nëpërmjet së
cilës Zaev dëshiron me forcë ta
riemërojë shtetin dhe popul-
lin, është fija e fundit e ka-
shtës për shpëtimin e karrierës
së tij dhe tentimit të pasukses-
shëm t'i shmanget përgjegjë-
sisë për të gjitha aferat dhe
skandalet.
E treta, me mospranimin e
propozimit të cilin e dhashë,
Zaev dhe pushteti, treguan se
frikësohen prej zgjedhjeve të
lira, korrekte dhe demokra-
tike, sepse e din se në këto
zgjedhje populli do të vendosë
vetë dhe do të humbin, siç
ndodhi edhe në referendumin
që kaloi”, ka shkruar Mickoski
në Fjebuk.

Fatos RUSHITI

Shkup, 8 tetor - Kryeministri Zoran
Zaev pa ndonjë marrëveshje konk-
rete me VMRO-DPMNE-në ka ven-
dosur të nisë procedurën ligjore për
votimin e ndryshimeve kushtuese
në Parlament, ose në të kundërtën,
nëse nuk do të arrijë edhe në Parla-
ment të sigurojë shumicën, pritet
të çojë vendin në zgjedhje të pa-
rakohshme. Të hënën, Qeveria e
Maqedonisë ka mbajtur mbledhje
të jashtëzakonshme për të marr
vendim që të propozojë ndryshimin
e Kushtetutës përmes ndryshimit
dhe plotësimit të saj për të zbatuar
kështu Marrëveshjen për emrin me
Greqinë. Nga Qeveria thonë se kjo
është procedurë që duhet të ndiqet
normalisht pas zotimeve politike
kur është nënshkruar Marrëveshja
për emrin. 

“Për sigurimin e shumicës, ne
nuk jemi të thirrur të flasim, sepse
ajo është në dorë të partive politike
në Parlament. Qeveria do ta bëjë
punë e vet dhe do të vendosë t’i pro-
pozojë Parlamentit ndryshimin e
Kushtetutës pas obligimeve që ka
marrë me nënshkrimin e Marrëve-
shjes për emrin Qeverinë e Repu-
blikës së Greqisë”, thonë nga depar-
tamenti për informim i Zyrës së
Kryeministrit. Nga ana tjetër, lidhur
me procedimin e menjëhershëm
në Parlament, nuk priten të ketë ob-
struksione nga ana e deputetëve të
VMRO-së siç ka ndodh shpesh me
Komisionin për zgjedhje dhe emë-
rime. 

Kjo, pasi Komisioni amë është
Komisioni për çështje kushtetuese
dhe me atë udhëheq sipas Rregul-
lores së punës, kryetari i Parlamen-
tit, në këtë rast Talat Xhaferi. Refe-
ruar Rregullores së punës, debati
në këtë Komision maksimalisht
mund të zgjasë 10 ditë, ndërkaq de-
putetët e opozitës - 50 sa janë të til-
lë, mund flasin çdo njëri nga 20 mi-
nuta. Paralelisht në Parlament do të
zhvillohen edhe seancat e komisio-
neve në kontekst të përgatitjes së
seancës plenare të caktuar për më
15 tetor. Kjo datë përmendet si datë
e mundur për shpërbërjen e Parla-

mentit nëse tregohet se vërtet nuk
ka shumicë për ndryshime kushte-
tuese. 

Ndryshe, deputetë nga BDI
thonë se për momentin janë 71 vota
të sigurta dhe po luftojnë edhe për
nëntë të tjera që të bëhen 80, aq sa
duhen për të votuar ndryshimet ku-
shtetuese. “Interesat janë madhore
që të votohen ndryshimet kushte-
tuese. Zaevi ka bërë mirë që ka fil-
luar procedurën, sepse afatet në
Greqi nuk presin që edhe atje nga
fundi i janarit në Parlament, para
se të shkojnë në zgjedhje të rregul-
lta parlamentare, të votohet Marrë-
veshja për emrin. Andaj, nëse nuk

ka zgjidhje në Parlament, duhet të
provohet përmes zgjedhjeve të pa-
rakohshme”, thonë deputetët e BDI-
së. Ata presin që pakon e ndryshi-
meve ta mbështesin edhe nga grup
i deputetëve të opozitës dhe për hir
të interesave madhore të vendit, të
votojnë për ndryshimet kushtetue-
se pa mos dhënë sinjal se veç e veç
do të binden të votojnë nëntë depu-
tetë nga opozita. Për vijimin e bise-
dimeve në Parlament, ku dhe duhet
të respektohet vullneti i popullit në
referendum, të hënën u prononcua
edhe ministri i Punëve të Jashtme,
Nikolla Dimitrov. 

“Jehona në referendum ishte 37

për qind. Edhe pse kemi Kod
zgjedhor që parasheh census prej 51
për qind, por kishim shumicë me
mbi 600 mijë qytetarë që votuan
pro. Kjo është shumica dhe ata dë-
shirojnë që Maqedonia të shkojë
përpara. Vijojnë bisedimet në Par-
lament ku dhe na paraprin një ven-
dim historik. Realiteti ynë është që
nuk mund ta shmangim kontestin
për emrin në rrugën drejt BE-së dhe
NATO-s. Parlamenti duhet të ven-
dosë nëse do të ndjek vullnetin e
popullit. Ky është çelësi. Nëse duam
të ecim përpara duhet ta shfrytë-
zojmë këtë çelës”, ka thënë Dimi-
trov. 

LETËR E HAPUR E
LIDERIT MICKOSKIT
DREJTUAR
KRYEMINISTRIT

QEVERIA VENDOS TË PROPOZOJË NDRYSHIMIN E KUSHTETUTËS

Zaevi nis betejën
në Parlament

“Për sigurimin e
shumicës, ne nuk jemi të
thirrur të flasim, sepse
ajo është në dorë të
partive politike në
Parlament. Qeveria do ta
bëjë punë e vet dhe do të
vendosë t’i propozojë
Parlamentit ndryshimin
e Kushtetutës pas
obligimeve që ka marrë
me nënshkrimin e
Marrëveshjes për emrin
Qeverinë e Republikës së
Greqisë”, thonë nga
departamenti për
informim i Zyrës së
Kryeministrit

STOLTENBERG: NUK KA PLAN B PËR MAQEDONINË 

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens
Stoltenberg ka porositur dje se nuk ka plan
B për Maqedoninë, sepse vendi tani ka
mundësinë e cila ndodh njëherë në jetë
dhe se mund të bëhet anëtare e NATO-s
vetëm nëse e pranon marrëveshjen me
Greqinë. "Besoj fuqishëm se ajo të cilën
duhet ta bëjë vendi tani është që të sjellë
vendime për hapat e mëtutjeshëm. Qeveria dhe
Kuvendi duhet t'i sjellin këto vendime. Të vendosin,
se si do të shkojnë përpara, si të reagojnë për
referendumin dhe  të gjitha pasojat dhe implikimet
politike të cilat i solli ai", deklaroi Stoltenberg i cili
sot është për vizitë në Serbi. Sekretari i
përgjithshëm i NATO-s theksoi se nëse institucionet
demokratike në Shkup vendosin që ta zbatojnë në
tërësi marrëveshjen me Greqinë, atëherë NATO-ja
është e gatshme që shpejt ta pranojë Maqedoninë si
anëtaren e saj të 30-të. "Mundet që shpejt të

fillojmë me nënshkrimin e protokollit për
anëtarësim, shumë shpejt pas ndryshimit

të emrit. U mbetet institucioneve të
zgjedhura demokratike në Maqedoni se a
do ta pranojnë dhe do ta zbatojnë

marrëveshjen për emrin. Ne jemi të
gatshëm që ta pranojmë Maqedoninë si

anëtare të re", theksoi  Stoltenberg. Përsëriti se
nuk ekziston plan B ose alternativë tjetër për
anëtarësimin e Maqedonisë përveç zbatimit të
marrëveshjes me Greqinë. "Nuk ka anëtarësim pa
marrëveshjen për emrin. Mënyra e vetme për
anëtarësim është që vendi të merret vesh me
Greqinë rreth kontestit për emrin. Për këtë ne e
përshëndesim marrëveshjen ndërmjet dy vendeve",
deklaroi Stoltenberg. Sekretari i përgjithshëm i
NATO-s thotë se Aleanca nuk do t'i bëjë presion
Maqedonisë që të sjellë vendime, sepse bëhet fjalë
për vendime sovrane të një vendi sovran. 

“OPOZITA KËRKON ZGJEDHJE, POR JO KËTË VIT” 
Shkup, 8 shtator - Është fakt se për opozitën
kërkesë e vetme është të ketë zgjedhje, por të mos
jenë këtë vit. Të shmangen zgjedhje të shpejta dhe
të shmanget ballafaqimi i tyre me realitetin. Nëse
nuk ka zgjidhje të disa prej problemeve të cilët
qytetarët presin t'i zgjedhim, atëherë zgjedhjet
ndoshta janë zgjidhja e vetme. Këtë e deklaroi dje
ministrja e Mbrojtjes, Radmilla Shekerinska duke u
përgjigjur në pyetjen e gazetarëve në Akademinë
ushtarake "Gjeneral Mihailo Apostollski" në Shkup,
ku iu drejtua gjeneratës së re të kadetëve të vitit
akademik 2018/2019. Në pyetjen nëse do të ketë

Qeveri teknike, Shekerinska ka thënë se do të
respektojnë ligjin dhe Kushtetutën, ku qëndron se
në rast të zgjedhjeve të parakohshme mes
vendimit të Kuvendit për të shkuar në zgjedhje dhe
mbajtjes së zgjedhjeve janë deri në 60 ditë.
Ministrja ka thënë se Qeveria pasdite do të mbajë
seancë me pikë të vetëm të rendit të ditës,
propozim për qasje të ndryshimit të Kushtetutës
për ndryshim dhe plotësim të Kushtetutës së RM-së
dhe ka thënë se nuk dëshiron të jep paraprakisht
informacione që më vonë do të ndahen me të
gjithë. 

Koha
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Evis HALILI

Shkup, 8 tetor - Kurba e regjistrimit të
nxënësve në shkollat e mesme ka
pësuar një rënie drastike, sidomos
në dy vitet e fundit shkollore. Rajo-
ni i Pollogut, i cili për nga numri i
përgjithshëm radhitet i dyti në vend
pas rajonit të Shkupit, po shënon
reduktime të jashtëzakonshme, si-
domos pas vitit 2010. 

Nëse në këtë vit shkollor (2010-
2011) në të gjitha shkollat e mesme
të këtij rajoni numëroheshin 16.139
nxënës, në vitin shkollor 2016-2017
numri është tkurrur në vetëm 10841
nxënës, që do të thotë 5298 nxënës
më pak. Duke iu referuar një tabe-
le me të dhëna krahasuese për të
gjitha rajonet e vendit të publikuar
nga akademiku Izet Zeqiri, për një
periudhë 16 vjeçare (2000-2016)
Pollogu rezulton të ketë humbur
5214 nxënës në shkollat e mesme.
Të dhënat janë shqetësuese sido-
mos po të krahasohen me rajonet e

tjera ku reduktimet e numrit të
nxënësve janë më të vogla. 

“Pollogu lider! Ky grafikon tre-
gon tendencat e zvogëlimit të regji-
strimit të studentëve në Universi-
tetet në Maqedoni. Pollogu edhe
pse ka më shumë nxënës në shkol-
la të mesme në nivel të shtetit për-
veç regjionit të Shkupit, ky regjion
vazhdon të jetë lider në zvogëlimin
e nxënësve në shkolla të mesme me
5214 nxënës më pak nga viti 2010-
2017. Pa paraqitur, arsyet, shkaqet,
faktorët, përgjegjësit dhe propozim
masat për ndalim të kësaj tenden-

ce”, shkruan akademiku Zeqiri. 
Në Komunën e Tetovës, në Sek-

torin për arsim pohojnë se janë në
dijeni të reduktimeve të vazhduesh-
me të numrit të nxënësve, por nuk
kanë ndonjë shpjegim se pse
ndodh ky fenomen. Ahmet Qazimi,
përgjegjës në këtë sektor, nuk përja-
shton mundësitë e emigrimit jashtë
vendit, zhvendosjes në komuna të
tjera, si dhe regjistrimit në shkollat
e qyteteve të tjera. 

“Ka rënie të numrit të nxënësve
nga komunat e tjera të rajonit të
Pollogut, shifrat janë të qarta. Çdo

vit gjithnjë e më i vogël është num-
ri i atyre që regjistrohen. E kundër-
ta ndodh me arsimin fillor ku çdo vit
numri i nxënësve vazhdimisht rritet.
Meqenëse se shkollat e mesme, pje-
sa më e madhe gjenden në Ko-
munën e Tetovës, ne servisojmë me
arsim të mesëm të gjitha komunat
e Pollogut dhe numri i nxënësve që
vijnë nga fshatrat çdo vit ulet. Se ci-
lat janë shkaqet, zyrtarisht nuk
dihen. Mund të jenë ekonomike,
emigrimet e popullsisë, jashtë ose
edhe brenda vendit, tendencat për
t’u regjistruar në shkolla të tjera të

mesme jashtë Pollogut, apo edhe
në shkolla fetare. Zyrtarisht nuk
kemi statistika dhe gjithçka mund
të jetë supozim”, thotë Qazimi.  

Në vitin 2000, në shkollat e me-
sme në rajonin e Pollogut numë-
roheshin 13.452 nxënës dhe rritja e
numrit ka vazhduar deri në vitin
2016. Edhe në nivel vendi fenomeni
vërehet tek të gjitha rajonet. Për
shembull, në rajonin e Shkupit - kur
në vitin 2000 numëroheshin 28.275
nxënës, reduktimi i numrit të
nxënësve ka qenë gradual, duke fil-
luar që në vitin 2004, ndërsa në pe-
riudhën 16 vjeçare numëron 1004
nxënës më pak. Alarmin për uljen e
numrit të nxënësve në shkollat e
mesme në rang vendi e dha pak
muaj më parë edhe Instituti për Hu-
lumtime dhe Edukim Strategjik. Si-
pas të dhënave të përpunuara nga
ky institucion, numri i nxënësve në
ciklin e mesëm është ulur me 15
mijë në periudhën nga viti 2013 deri
në vitin 2017. Sipas tyre, nëse në vi-
tin 2013 në të gjitha vitet (viti i parë,
i dytë, i tretë dhe i katër), në arsi-
min e mesëm ka pasur 85 mijë
nxënës, në vitin 2017 ishin 70 mijë.
Duke pasur parasysh se arsimi i me-
sëm është i obligueshëm, trendi i
uljes së numrit të nxënësve sipas
këtij studimi lidhet me lëvizjet de-
mografike. Së bashku me numrin e
nxënësve është ulur edhe numri i
mësimdhënësve, por jo në për-
qindje alarmante si ai i nxënësve. 

Remzije BILALLI

Shkup, 8 tetor - Kuvendi duhet të
vendosë nëse do ta ndjekë vullne-
tin e popullit, deklaroi ministri i
Punëve të Jashtme, Nikolla Dimi-
trov në debatin e djeshëm "Bilate-
ralja në Ballkan: Implikimet rajo-
nale në kontestet bilaterale",
organizuar në kuadër të Forumit
për shoqëri civile “Shkupi 2018”.

"Jehona në referendum ishte
afër 37 për qind dhe edhe pse kemi
Kod zgjedhor i cili parasheh cen-
zus, megjithatë 609 mijë qytetarë
thanë 'po'. Kjo është shumica dhe
ata dëshirojnë që Maqedonia të
shkojë përpara. Vijojnë bisedime
në Parlament. Na paraprin një ven-

dim historik. Realiteti ynë është se
nuk mund ta shmangim kontestin
për emrin në rrugën drejt BE-së
dhe NATO-s. Parlamenti duhet të
vendos nëse do ta ndjek vullnetin
e popullit. Ky është çelësi. Nëse dë-
shirojmë përpara, duhet ta shfrytë-
zojmë këtë çelës", tha Dimitrov. Si-
pas tij, rruga e vetme kur më
shumë qytetarë janë deklaruan
"për" në disa zgjedhje kanë qenë
ato në vitin 1994 kur Kiro Gligorov
u zgjedh për president të shtetit.
Dimitrov mes tjerash theksoi se
zgjedhjet e parakohshme parla-
mentare janë opsioni i fundit.
Nxitja kyçe për vendet nga rajoni
janë eurointegrimet, tha shefi i di-
plomacisë së Maqedonisë. Nevoji-

tet që vendet nga rajoni të tregojnë
se janë të afta t'i zgjidhin proble-
met e veta dhe të bëhen aleatë të
saj në përballje me problemet glo-
bale si migracioni.

"Duhet ta tejkalojmë veten
lidhur me performanset me qël-
lim që ta rrëmbejmë vëmendjen e
tyre sepse nuk e di edhe sa mundë-
si kanë mbetur. Disa prej tyre i lë-
shuam, po bëhet gjithnjë e më vë-
shtirë. Më herët ishte autostradë,
ndërsa tani rruga e eurointegrime-
ve është ngushtuar. Nuk kemi më
kohë, duhet të fokusohemi në çë-
shtjet e vërteta", tha Dimitrov. Në
dekadat e fundit vendet në rajon
më shumë ishin të fokusuara në
debate dhe çështje të pamatura si

cili është kombi më i vjetër, kush ka
vuajtur më shumë, kush ka armiq
më të mëdhenj apo fitore dhe
humbje më të mëdha në të ka-
luarën, në vend që t'u kushtohen
çështjeve për bashkëpunim apo
për arsim, ekonomi digjitale... 

Gazetari dhe publicisti kosovar,
Veton Surroi në debat theksoi se
Maqedonia dhe Greqia vetë e
zgjidhën kontestim me emrin me
arritjen e Marrëveshjes së Prespës.
“Nëse Maqedonia e implementon
atë marrëveshje, kjo do të jetë
shumë pozitive jo vetëm për vetë
vendin, por edhe për tërë rajonin”,
tha Surroi, sipas të cilit, kjo do ti tre-

gonte Evropë se ka pjesë që besojnë
fuqishëm në BE, madje më shumë
sesa nga pjesë të veta të BE-së. "Kjo
do të tregojë se kompromiset për
konteste të vështira siç janë çështjet
e identitetit janë të mundshme dhe
se në shoqëri të fragmentuara është
e mundur të arrihet energji kritike
për lëvizje të shoqërisë përpara.
Nëse Maqedonia dhe Greqia vijnë
deri te zbatimi te zbatimi i marrëve-
shjes, ato do të bartin porosi jo
vetëm drejt Ballkanit Perëndimor,
por edhe drejt BE-së se ekzistojnë
pjesë në Evropë të cilat besojnë fu-
qishëm në BE, nga pjesë të vetë BE-
së", thotë Surroi.

DEBAT PËR IMPLIKIMET RAJONALE NË KONTESTET BILATERALE

Marrëveshja, pozitive edhe për rajonin
“Nëse Maqedonia e implementon atë marrëveshje, kjo do të jetë shumë pozitive
jo vetëm për vetë vendin, por edhe për tërë rajonin”, tha Surroi, sipas të cilit, kjo do
ti tregonte Evropë se ka pjesë që besojnë fuqishëm në BE, madje më shumë sesa
nga pjesë të veta të BE-së

PËR 16 VJET ZBRAZEN SHKOLLAT E MESME    Nëse në vitin shkollor
2010-2011 në të gjitha
shkollat e mesme të
këtij rajoni
numëroheshin 16.139
nxënës, në 2016-2017
numri është tkurrur në
vetëm 10.841 nxënës,
që do të thotë 5298
nxënës më pak. Në
Komunën e Tetovës
pohojnë se janë në
dijeni të reduktimeve të
vazhdueshme të
numrit të nxënësve, por
nuk kanë ndonjë
shpjegim se pse ndodh
ky fenomen

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Pollogu humbësi më i madh, 
mbi 5 mijë gjimnazistë më pak
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68-vjeçari tenton të përdhunojë
8-vjeçaren 
Një gjashtëdhjetë e tetëvjeçar nga Shkupi, dje ka ten-
tuar që të kryejë abuzim seksual ndaj një vajze tetëvjeça-
re, por është penguar nga ana e një kalimtari të rastit. Siç
është cituar në buletinin policor, dje rreth orës 15:20 në
rrugën "Indira Gandi", M.F. (68) nga Shkupi tentoi që të
kryejë abuzim seksual ndaj një vajze tetëvjeçare, por
është penguar nga ana e një kalimtari të rastit. M.F. është
mbajtur në stacionin e policisë.

Aksident në Mavrovë, lëndohet 
74 vjeçarja
Të dielën rreth orës 14 në rrugën regjionale për në Ma-
vrovë, veturë e tipit Golf me targa të Gostivarit, e drejtuar
nga 80 vjeçari nga Gostivari me iniciale O.K., ka humbur
kontrollin dhe ka dalur nga rruga. Me këtë rast, lëndime
të rënda trupore ka marrë bashkudhëtarja E.K. 74-vjeça-
re, e cila pas marrjes së ndihmës së parë, është lëshuar për
mjekim shtëpiak.

Bie nga shtylla elektrike, 
lëndohet 78 vjeçari
78 vjeçari me iniciale Z.A nga fshati Çegran, të dielën pa-
sdite duke punuar në një shtyllë elektrike prej betoni të
ndriçimit publik në këtë fshat, nga një lartësi prej 7 metra
ka rënë në tokë dhe ka marrë lëndime të rënda trupore.
Pas marrjes së ndihmës së parë në Klinikën e Shkupit,
është dërguar në Klinikat e Shkupit si rast urgjent.

Policia në kërkim pas 33-vjeçares 
e zhdukur në Sllovaki
Shkupjani R.T. (46) dje ka denonduar se pothuajse një
javë nuk ka mundur të kontaktojë me bashkëshorten e tij
A.T. (33) e cila më 27 korrik të vitit 2018 ka shkuar për në Re-
publikën Sllovake në punë pas marrëveshjes paraprake
përmes rrjeteve sociale. "I denoncuari deri më 1 tetor ka
pasur kontakt me bashkëshorten e tij pas çka më nuk ka
mundur të kontaktojë me të, sepse numri i telefonit për-
mes të cilit kanë kontaktuar, nuk ishte në funksion", thek-
sojnë nga MPB-ja. Merren masa për gjetjen e personit.

22-vjeçari rrahet me shufër hekuri
Një djalë 22-vjeçar është lënduar rëndë pasi që tre perso-
na e kanë hasur në rrugën "Bërsjaçka Buna" në Shkup,
ndërsa njëri prej tyre me shufër hekuri e ka goditur në
anën e pasme të kokës. Shkak për sulmin, siç kumtoi MPB,
kanë qenë marrëdhëniet e përkeqësuar ndërfqinjësore.
Ngjarja ka ndodhur dje rreth mesditës përderisa F.A.(22)
nga Shkupi ka lëvizur në këmbë, është hasur nga J.B. (20),
E.J.(23) dhe A.A.. Më pas, J.B. e ka sulmuar fizikisht F.A.,
duke e goditur me shufër metalike në pjesën e pjesës së
pasme të kokës. F.A. me automjet të Ndihmës së shpejtë
mjekësore është dërguar në Spitalin e përgjithshëm të qy-
tetit "8 Shtatori" ku i janë konstatuar lëndime të rënda tru-
pore dhe është dërguar në Kompleksin e klinikave "Nëna
terezë". B.J. është arrestuar në Stacionin e policisë dhe po
punohet në ndriçimin e rastit.

Vetëplagoset një gjuetar 
në Gostivar
39 vjeçari me iniciale D.N nga Gostivari, në rrethana
ende të paqarta të dielën rreth orës 11 e 45 minuta, për-
derisa ka qenë në gjueti, është vetëplagosur. Ngjarja ka
ndodhur në fshatin Sretkovë në vendin e quajtur “Uji i
kuq”. Pasi ka marrë ndihmë në Spitalin e Përgjithshëm
në Gostivar, është transferuar në Klinikat e Shkupit.
Është kryer hetim dhe punohet në zbardhjen e plotë të
rastit. (U.H)

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 8 tetor - Ish shefja e policisë së
shtetit, Gordana Jankullovska, të
hënën është dënuar me 6 vite burg.
Megjithatë, ky vendim nuk është i
plotfuqishëm dhe i njëjti pritet të
zbatohet në mënyrë efektive pasi ta
vërtetojë Gjykata e Apelit në Shkup.
Gjatë arsyetimit të këtij vendimi,
gjykatësja e cila e procedoi rastin
“Tank”, Dobrilla Kacarska, tha se ve-
primet e kundërligjshme të të aku-
zuarës Jankullovska lidhen me
nxitjen e ish-ndihmësministrit për
Punë të Brendshme, Gjoko Popovski,
që me paratë e Ministrisë të blejë një
veturë “mercedes” në vlerë prej 600
mijë euro. Ndonëse MPB gjatë vitit
2012 kishte konstatuar se duhet të
blihet një veture e re e blinduar, por jo
më e shtrenjtë se 240 mijë euro, ideja
kishte ndryshuar pasi kryeministri i
asaj kohe, Nikolla Gruevski, kishte sh-
prehur dëshirë të vozitet në një au-
tomjet më luksoz. 

“I pakontestuar është fakti se për
vlerën e veturës ‘Mercedes S 600
Gard’, e akuzuara Jankullovksa ka
qenë e informuar. Ajo më pas së ba-
shku me Gjoko Popovskin (i dënuar)
kanë ndërmarrë disa veprime për t’ia
plotësuar dëshirën tashmë të dënua-
rit Nikolla Gruevski. Gjatë prezanti-
mit të audio-xhirimeve, u vërtetua se
Gruevski ka kërkuar që vetura t’i
plotësojë të gjitha nevojat e tij.
Njëkohësisht, të gjitha specifikacio-
net teknike tregojnë se bëhet fjalë
për favorizim të operatorit ekono-
mik”, tha gjykatësja Kacarska.

Prokurorja Speciale Publike, Fati-
me Fetai, duke i prezantuar dëshmitë

materiale, kryesisht nga “bombat”
gjatë periudhës së kaluar, publikoi de-
taje ku vërtetohej sesi të dënuarit Gor-
dana Jankullovska, Gjoko Popovski
dhe Nikolla Gruevski ishin koordinuar
për trukimin e tenderit për blerjen e
mercedesit shumë të përfolur. Në
njërën prej bisedave mes Jankullov-
skës dhe Gruevski, opinioni pati rastin
të dëgjojë se si kryeministri atëhersh-
me i kërkon ministres blerjen e veturës
me “trekëndësh” dhe se e njëjta duhet
të jetë me “pajisje të plota”.

Gjykatësja e rastit Kacarska, për-
veç shqiptimi të dënimit jo të plotfu-
qishëm, gjatë leximit të aktgjykimi
u ndal edhe në akuzat, vërejtjet dhe
dëshmitarët e prezantuara nga pala
mbrojtëse të akuzuarës Gordana
Jankullovska.

“Dëshmitarët dhe provat e pre-
zantuara nga pala mbrojtëse në asnjë
mënyrë nuk e demantuan apo pre-
zantuan ndonjë fakt në kundërshtim

me akuzat e PSP-së. Në masë të
madhe, këta dëshmitarë tregonin se
veturat e policisë nuk kanë qenë në
gjendje të rregullt, se kanë pasur pro-
bleme teknike. Megjithatë, asnjëri
prej tyre nuk foli për akuzën bazë e
cila ndërlidhet me trukimin e tende-
rit. Ndërkohë, të paqarta janë akuzat
e të Jankullovskës e cila shprehet se
në mënyrë ekspresë është proceduar
kjo lëndë. Gjykimi në afat të arsye-
shëm është njëra prej vërejtjeve krye-
sore të Gjykatës së Strasburgut dhe e
akuzuara duhet të jetë e kënaqur që
kjo lëndë është përmbyllur në këtë
afat kohor”, tha mes tjerash gjykatë-
sja Kacarska.

Ndryshe, Gjykata e Apelit javën e
kaluar pjesërisht i pranoi akuzat e të
akuzuarve Gruevski dhe Popovski,
me çka e vërtetoi vendimin e shkallës
së parë në rastin e ish kryeministrit
dhe e zvogëloi dënimin e ish ndihmës
ministrit të policisë, Popovski.

Shkup, 8 tetor - Një bashkudhëtar ka ndërruar jetë, një
është lënduar rëndë dhe 14 më lehtë, është bilansi i
gjithsej 15 aksidenteve që kishin ndodhur gjatë
fundjavës së kaluar në rajonin e Shkupit. Sipas bule-
tinit të SPB Shkup, fundjavën e kaluar ka pasur gjith-
sej 29 aksidente prej të cilave 14 janë me dëme mate-
riale.  Gjithsej 167 shoferë kanë drejtuar veturën e tyre
më shpejtë se sa është e lejuar, ndërsa nga komunika-
cioni janë larguar 67 shoferë të cilët kishin drejtuar ve-
turën nën ndikimin e alkoolit, 57 para se të pajisen me

patentë shoferi dhe 17 shoferë fillestarë. Nga komu-
nikacioni janë larguar gjashtë vetura me dëmtime
teknike dhe 53 të paregjistruara. Policia e trafikut ka
dhënë 269 dënime për parkim të palejuar, ndërsa 128
automjete janë marr nga automjeti special "karrotre-
ci". Fundjavën e kaluar 10 këmbësorë kishin kaluar
rrugën jashtë vendkalimeve për këmbësorë, ndërsa
katër në dritë të kuqe. Nëntë shoferë të motorit, mo-
pedit dhe motoçikletës nuk kanë shfrytëzuar hel-
metën mbrojtëse.

Shkup, një i vdekur dhe 15 të lënduar në 15 aksidente

MBYLLET LËNDA GJYQËSORE “TANK”

6 vjet burg për Jankullovskën
“I pakontestuar është
fakti se për vlerën e
veturës ‘Mercedes S 600
Gard’, e akuzuara
Jankullovksa ka qenë e
informuar. Ajo më pas së
bashku me Gjoko
Popovskin (i dënuar) kanë
ndërmarrë disa veprime
për t’ia plotësuar dëshirën
tashmë të dënuarit
Nikolla Gruevski...”, ka
thënë gjykatësja Kacarska

FOSHNJA E SHPËTON JANKULLOVSKËN NGA PARABURGIMI 

Rrethanat familjarë në të cilën gjendet tashmë e dënuara Gordana
Jankullovska, e kanë shpëtuar atë nga masa e paraburgimit.
Përfaqësuesja e akuzës, prokurorja speciale, Fatime Fetai, tha se nuk ka
faj foshnja e saj për veprën që e ka kryer e ëma, dhe për këtë arsye - nuk
do të kërkojnë shqiptimin e masës së paraburgimit. “Duke e pasur
parasysh lartësinë e dënimit me burg dhe peshën e veprës penale -
‘keqpërdorim të detyrës dhe autorizimeve zyrtare’, shtohet rreziku për
arratisjen e të dënuarës. Por, nga ana tjetër, gjendja e saj familjare dhe
lindja e fëmijës që nuk ka asnjëfarë lidhje me ngjarjen, janë arsyet se pse
ne nuk do të kërkojmë masën e paraburgimit. Sidoqoftë, në bazë të
rrezikut që ekziston, kërkojmë që përveç marrjes së pasaportës dhe
paraqitjes në gjykatës, si masë të kujdesit që i janë shqiptuar në të
kaluarën, propozojmë që gjykata ti caktojë të dënuarës ndalesë për
largim të vendbanimit dhe vendqëndrimit”, tha prokurorja Fetai. Kësisoj,
gjykatësja Dobrilla Kacarska, e pranoi kërkesën e PSP-së dhe në bazë të
Kodit Penale të Maqedonisë, kjo masë nuk nënkupton masën e
paraburgimit shtëpiak, por vetëm ndalesë largimi nga Shkupi.  

Koha
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 8 tetor - Problemet e diagno-
stifikuara me çrregullime psikike
apo depresive, skizofrene dhe pra-
pambetjet mendore çdo ditë e më
shumë shënojnë rritje tek pa-
cientët. Madje, problemet në fjalë
po shënojnë rritje edhe tek të
rinjtë, sidomos tek ata që përdo-
rin lëndë të ndryshme narkotike,
pije alkoolike, dhe tek ata që po vi-
zitojnë lojërat e fatit. Në krye të li-
stës së këtyre diagnozave vazhdon
të qëndrojë depresioni, ndërsa
këtë vit numri i ekzaminuar në
qendrat shëndetësore është mbi
15.000, që është 10 për qind më
shumë se vitin e kaluar. 

Edhe çrregullimet e fëmijëve
janë gjithashtu në rritje. Sistemi
aktual i shëndetit mendor në vend
vazhdon të jetë i karakterizuar nga
sistemi i vjetruar, pa amputimin e
risive që po zbulon mjekësia. Spi-
talet psikiatrike janë në gjendje të
keqe dhe në kushte të rënda, me
një mungesë të shërbimeve
mjekësore, pa alternativa të shum-
ta për trajtim në spitale, mungesë
e programeve për parandalimin
dhe rehabilitimin e pacientëve në
shoqërinë më të gjerë. Në Mini-
strinë e Shëndetësisë thonë se me
reformat e nisura, po bëhet
përpjekje për përmirëimin e
gjendjes. Megjithatë, ajo që vihet
në pah është edhe mungesa e me-
dikamenteve. Pacientët në psikia-
tri i trajtojnë me terapi të vjetër.
Për më shumë se një dekadë ekzi-
ston vetëm një ilaç i ri për skizo-
freninë në listën pozitive. 

Ata që privatisht e blejnë,
ndajnë deri në 20.000 denarë. E
ngjashme është edhe gjendja me
trajtimin e depresionit. Klinika e
Psikiatrisë pranon se medikamen-
tet e reja nuk janë në dispozicion të
tyre. Drejtori i Klinikës në fjalë,
dr.Stojan Bajraktarov, thotë se ka
kohë që pritet të përfshihen ilaçe të
reja për këtë kategori të njerëzve
në listën pozitive. 

“Aktualisht, përdorimi i barna-
ve të reja nuk është i disponue-
shëm. Është vetëm një medika-
ment që përdorim dhe për një
medikament tjetër presim mirati-
min nga Fondi i Sigurimeve Shën-
detësore”, tha Bajraktarov. Nga
Fondi i Shëndetësisë konfirmojnë
se Klinika e psikiatrisë ka kërkuar
përfshirjen e medikamenteve të
reja në listën pozitive, por të njëj-
tat janë në shqyrtim e sipër.
“Kërkesa e parashtruar nga Kli-
nika universitare e psikiatrisë ka
të bëjë me ilaçet që nuk janë në li-
stën pozitive të Fondit. Për barnat
që nuk janë në listën pozitive,
Fondi jep pëlqim në kuadër të

buxhetit që posedon vetë Klinika,
mirëpo në rastin e Klinikës për
psikiatri, buxheti të cilin e pose-
dojmë, nuk mjafton për tu furni-
zuar me ilaçin e nevojshëm, ndër-
sa nga ana tjetër, Fondi nuk
posedon me mjete shtesë finan-
ciare për ta rritur buxhetin e Kli-
nikës për psikiatri”.

Sipas mundësive dhe mjeteve
që do të jenë në dispozicion, kërke-
sa e Klinikës për psikiatri do të
merret në konsideratë kur të har-
tohet plan-buxheti për vitin e
ardhshëm 2019, thonë nga FSSHM
për gazetën KOHA. Tashmë Mini-
stria e Shëndetësisë thotë se po
përgatitet Strategjisë afatgjate për
trajtimin e sëmundjeve mendore,
ndër të tjera edhe forcimin dhe ri-
novimin e spitaleve psikiatrike, si
dhe hapjen e më shumë qendrave
në të gjithë shtetin. Aktualisht
janë pesë dhe sipas standardeve
evropiane llogaritur në numrin e
popullatës dhe numrin e pacientë-
ve, mungojnë edhe tre herë më
shumë qendra të këtilla. 

Psikoterapisti Migjen Amzai

thotë se në Klinikën psikiatrike në
Shkup, kryesojnë pacientët me-
shkuj me çrregullime nerotike.
Çdo ditë vizitohen nga tre perso-
na të rinj, ndërsa Amzai thotë se
është shqetësuese gjendja, pasi
po rritet edhe numri i pacientëve
me ndrydhje emocionale dhe kjo
si shkak i jetesës patriarkale, si-
domos në ato vende ku jetojnë 20
anëtarë në një familje. Papunë-
sia, pasiguria, gjendja e personit
kur ndjehet i pakuptuar nga të
tjerët... janë disa nga faktorët që
ndikojnë në problemet e shënde-
tit mendor. Psikiatrit shton se ka
pacientë me shenja të thella të
skizofrenisë, ndërsa kjo sëmundje
po kap edhe personat nga mosha
21 vjeçare. 

Ndryshe, të dhënat tregojnë se
në botë më shumë se 450 milionë
njerëz vuajnë nga çrregullime
mendore. OBSH vlerëson se rreth
151 milionë njerëz vuajnë nga de-
presioni, 26 milionë nga skizofre-
nia, dhe 125 milionë janë të balla-
faquar me çrregullime që lidhen
me përdorimin e alkoolit. 

FSHIHET TREGTIA
ME KOSOVËN

Për ESHS-në,
Kosova vazhdon 
të jetë Serbi
Shkup, 8 tetor - Edhe pse Maqe-
donia para 10 viteve e njohu Re-
publikën e Kosovës, Enti Shtetë-
ror i Statistikës (ESHS) vazhdon
të injorojë të dhënat për këmbi-
min tregtar midis Maqedonisë
dhe Kosovës. Sipas këtij institu-
cioni, Kosova nuk është më part-
ner numër një sa i përket ek-
sportit të mallrave drejt tregut
të Kosovës dhe importit të mall-
rave kosovar në tregun e Maqe-
donisë. Për të qenë absurdi edhe
më i madh, Kosova në listën e
Entit të Statistikës vazhdon të
konsiderohet si Serbi. Kjo u pa
edhe në konferencën e ditës së
hënë të organizuar nga Oda
Ekonomike e Maqedonisë
(OEM) e që si partner më të
madh dhe më të rëndësishëm të
Maqedonisë, u paraqit Gjerma-
nia, ndonëse me Kosovën, e ka
tregtinë më të madhe. “Si part-
ner tjerë të mëdhenj të këmbi-
mit tregtar paraqitet Serbia, Bul-
lgaria, Greqia,  Italia, Romania,
Spanja, Turqia dhe Britania e
Madhe”, tha Tatjana Shterjova
nga OEM. Në pyetjen se pse Ko-
sova nuk është partner i rëndësi-
shëm tregtar, edhe përkundër të
dhënave se Maqedonia drejt Ko-
sovë ka realizuar eksport të mal-
lrave në vlerë mbi 300 milionë
euro. 
“Këto të dhëna që i prezantova
janë tregues zyrtar të publikua-
ra në ueb faqen e Entit Shtetë-
ror të Statistikave. Se pse Koso-
va nuk është në mesin 10
partnerëve të mëdhenj tregtar
më të rëndësishëm të Maqedo-
nisë, është mirë të pyetet Enti i
Statistikave”, arsyetohet Sh-
terjova. Ndërkohë, nga ESHS
nuk deshën të përgjigjen në
pyetjen se pse Kosova nuk është
në listën e dhjetë shteteve si
partner tregtar të rëndësishëm
për Maqedonisë. OEM informoi
se më pak se 5 për qind nga
ndërmarrjet vendore mikro, të
vogla dhe të mesme realizojnë
eksport në tregjet rajonale,
ndërsa vetëm 3 për qind janë të
pranishme në ndonjërin prej
tregjeve të Bashkimit Evropian,
sepse ende janë të kufizuara në
mënyrë kadrovike, financiare
dhe teknike,. “Pjesëmarrja e ek-
sportit në BPV duhet të rritet
prej 50 në 75 për qind, ndërsa
për këtë nevojitet përmirësim i
dukshëm i sektorit tregtar. Ka-
pacitet më të madh për të pu-
shtuar tregje të reja ose intensi-
fikim të eksportit ekzistues
kanë kompanitë nga sektori
ushqimor, farmaceutik, kimik, i
drurit, metalik dhe industrisë
së mobiljeve, si dhe tekstilit”,
deklaruan nga OEM. (Z.V)

Gostivar, 8 tetor - Kanë filluar të
premten punimet ndërtimore për
rikonstruktim të rrugës “18 Nënto-
ri” në Gostivar, në segmentin prej te
Xhamia e Mëhallës deri te trafo-
stacioni në Lagjen e Re. Segmenti
që do të rikonstruktohet ka një
gjatësi prej 480 metra dhe gjerësi
mesatare prej 6.5 metra, ku së pari
do të gërmohet ose vetëm do të
gërvishet asfalti ekzistues, varësi-
sht nga nevoja re le, ndërsa më pas
do të nivelizohen pusetat dhe do
të zëvendësohen tehoret e dëm-
tuara të rrugës. Vlen të theksohet

ky segment rrugor është mjaft
frekuent,pasi bëhet fjalë për një

lagje të banuar shumë dendur dhe
që lidhet me rrugë të tjera të rëndë-

sishme. Ndryshe, në vijim është
realizimi edhe i disa projekteve tje-
ra infrastrukturore në Gostivar me
rrethinë. Para përfundimit janë
përgatitjet për asfaltim te rruga që
çon deri te Stacioni policor, ndër-
tohet kanalizim në Turçan të Madh,
Turçan të Vogël dhe Banjicë të
Epërme, vijon shenjëzimi horizon-
tal i rrugëve të sapoasfaltuara dhe
rrugëve tjera kryesore në qytet, rea-
lizohen aksione ekologjike,
krijohen sipërfaqe te reja të gjelbë-
ruara, si dhe projekte të tjera nga
sfera të ndryshme.

Realizohet edhe një projekt në Gostivar
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MUNGESË TË KUSHTEVE PËR PACIENTËT ME SËMUNDJE MENDORE

Vuajnë për shkak 
të buxhetit

Nga Fondi i
Shëndetësisë
konfirmojnë se
Klinika e psikiatrisë
ka kërkuar
përfshirjen e
medikamenteve të
reja në listën
pozitive, por për
shkak të buxhetit, të
njëjtat akoma nuk
janë shqyrtuar

Koha
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Fisnik PASHOLLI

Shkup, 8 tetor - Kosova vazhdon të
ketë vlerat më të ulëta të Bruto
Produktit Vendor (BPV) për kokë
banori me 3372 euro, krahasuar me
vendet e rajonit, ndërkohë që Ma-
qedonia është e treta është Maqe-
donia me 4757 euro. Statistika
evropiane EUROSTAT ka publikuar
së fundmi të dhënat e vlerës së
Bruto Prodhimit Vendos, ndërsa
në listë kryeson Mali i Zi me 6646
euro si vendi me jetesë më të qën-
drueshme në rajon. Serbia me 5126
euro radhitet e dyta, e pasuar nga
Maqedonia me 4757 euro, Bosnjë
dhe Hercegovina me 4473 euro,
ndërsa dy të fundit janë Shqipëria
me 3983 euro dhe Kosova e fundit
me 3372 euro.

Bruto Produkti Vendor, sipas
Raportit të EUROSTAT-it, është
treguesi kryesor dhe më i rëndë-
sishëm makroekonomik dhe që
paraqet rezultatet finale të
prodhimit në të gjitha aktivitetet
e njësive prodhuese rezidente.

Bruto Produktit Vendor sipas EU-
ROSTAT-it është llogaritur sipas
tri elementeve: qasja e prodhi-
mit, qasja e shpenzimeve dhe qa-
sja e të ardhurave në shtet. Pa-
varësisht faktit se Maqedonia
llogaritet ndër të fundit në
Evropës sa i përket standardit
jetësor, madje krahasuar edhe
me Malin e Zi, Bullgarinë dhe
Serbinë, të dhënat e zyrtare të
EUROSTA-it që përfshijnë pe-
riudhën 2008- 2017 tregojnë se
gjatë kësaj periudhe, vazhdimi-

sht ka pasur rritje të BPV-së, pasi
në vitin 2008 kjo normë ka qenë
2780 euro për kokë banori.

“BPV në Maqedoni ka ecur më
një ritëm relativisht të mirë, por jo
për të zënë Bruto Produktin për
kokë banori të vendeve të rajonit
dhe për të zvogëluar shkallën e pa-
punësisë që është në rritje e sipër.
Zakonisht BPV këto 17 vjetët është
rritur mesatarisht 3.8 për qind, që
nuk siguron zvogëlim të papunësi-
së dhe nuk e zë hapin me vendet e
rajonit”, thuhet në raport. Kraha-

suar me vitet tjera, EUROSTAT-i ra-
porton se ka pasur rritje të Bruto
Produktit Vendor, por kjo shumë
nuk siguron standard dhe nuk gje-
neron mirëqenie më të mirë jetë-
sore për qytetarët e vendit. Madje,
rekomandimet drejtuar autorite-
teve qeveritare thonë se shteti
duhet të krijojë kushte më të mira
të të bërit biznes, duke filluar nga
industria e prodhimit, në mënyrë
që Maqedonia të ketë mundësi të
rrisë zhvillimin e përgjithshëm
ekonomike, rrjedhimisht edhe

Bruto Produktin Vendor.
“Autoritetet në rend të parë

duhet të krijojnë siguri ligjore për
të tërhequr investime të huaja di-
rekte dhe krijimin e vlerave të reja
të shtuara, do të thotë investim në
sektorin e prodhimit. Vetëm kjo do
të krijonte mundësinë e rritjes se
Bruto Produktit dhe atë jo vetëm
nga konsumi, por nga prodhimi.
Aktualisht determinante e rritjes
se BPV- se është konsumi, i cili pje-
sërisht financohet nga remitencat”,
thuhet në rekomandimet e EURO-
STAT-it.

Në anën tjetër, Bruto Produkti
Vendor për kokë banori në vendet
e Bashkimit Evropian është 29.396
euro. E për të arritur vendet e Bal-
lkanit Perëndimor këtë vlerë të të
ardhurave, sipas raportit të ditëve
më parë të Bankës Botërore, ne-
vojiten rreth gjashtë dekada.

Shkup, 8 tetor - Shpenzimet e jete-
sës në shtator 2018 në krahasim
me muajin e kaluar, shënojnë ulje
për 0.1 për qind, ndërsa çmimet e
shitjes me pakicë për 0.7 për qind.
Të dhënat statistikore tregojnë se
kostoja e jetesës në krahasim me
shtatorin e vitit të kaluar, është në
rritje prej 1.5 për qind, ndërsa çmi-
met me pakicë 2.6 për qind.

Zvogëlimi i indeksit të shpen-
zimeve për jetesë në shator 2018,
në krahasim me muajin e kaluar
është shënuar te frutet e freskëta
dhe të ftohta për dy për qind, pro-
duktet tjera ushqimore për 0.8 për

qind, djathi dhe gjiza për 0.5 për
qind, vaj dhe yndyrna, perimet e
thata, perime të tjera të konser-
vuara dhe të përpunuara për 0.4
për qind, frutet e thata dhe arra
për 0.3 për qind, mielli dhe drithë-
ra të tjerë, perime të ngrira, me
përjashtim të patateve dhe fruta-
ve të tjera rrënjë me 0.2 për qind.

Ulje e indeksit së harxhimeve
për jetesë është shënuar edhe tek
transporti ajror me udhëtarë për
16.2 për qind, shërbimet për
strehim për 6.4 për qind, pajisje
informatike për tre për qind, shër-
bimet mjekësore për 2.4 për qind,

biçikletat, pakot turistike për 1.9
për qind, pajisjet fotografike dhe
kinematografike dhe instrumen-
tet optike për 1.2 për qind, pajisje
për sport, kampim dhe rekreim në
natyrë për një për qind, karburan-
tet e ngurta për amvisëritë, lojërat,
lodrat dhe hobitë për 0.7 për qind,
arsimit të lartë për 0.6 për qind,
disqet, kasetat, CD filmat për 0.5
për qind, materialet e mirëm-
bajtjes dhe riparimet në banesë
dhe pajisjet e mëdha elektrike me
0.2 për qind.

Rritje të indeksit të shpenzi-
meve për jetesë në shtator 2018

në krahasim me muajin e kaluar
është shënuar edhe tek perimet e
freskëta të ftohta, përveç patates
dhe frutave tjerë me rënie për 7.4
për qind, frute të ngrira për 0.7 për
qind, frut i konservuar për 0.6 për
qind, peshku dhe prodhimet e de-
tit për 0.5 për qind, qumështi për
0.4 për qind, përpunimet tjera të
mishit, pijeve alkoolike për 0.3 për
qind dhe orizi për 0.2 për qind.

Në shtator të 2018, po ashtu
është vërejt rritje e indeksit të
harxhimeve edhe tek lëndët

djegëse të amvisërive për 2.8 për
qind, mjetet e pastrimit dhe
mirëmbajtjes së banesës me
2.6%, gazi për amvisëritë për dy
për qind, materialit për zyrat dhe
materialet për vizatim për 0.6 për
qind, orendive shtëpiake për 0,5
për qind, shërbimeve hotelierike
me 0,4 për qind, telefon dhe tele-
faks- pajisje, shërbime për
higjienë personale për 0.3 për
qind, qilimave dhe dyshemeve,
kopshteve, bimëve dhe lulet për
0.2 për qind. (E.H)

RRITEN HARXHIMET NË NIVEL VJETOR

Shtrenjtohet jetesa
Rritje e indeksit të harxhimeve është vërejtur edhe tek lëndët djegëse të
amvisërive për 2.8 për qind, mjetet e pastrimit dhe mirëmbajtjes së banesës
me 2.6%, gazi për amvisëritë për dy për qind, materialit për zyrat dhe
materialet për vizatim për 0.6 për qind, orendive shtëpiake për 0,5 për qind

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

TË ARDHURAT PËR KOKË BANORI

Maqedonia e treta, 
e fundit Kosova

BPV në Maqedoni ka
ecur më një ritëm
relativisht të mirë,
por jo për të zënë
Bruto Produktin për
kokë banori të
vendeve të rajonit
dhe për të zvogëluar
shkallën e
papunësisë që është
në rritje e sipër,
thuhet në raportin e
EUROSTAT-it

BRUTO PRODUKTI
VENDOR PËR
KOKË BANORI  
Mali i Zi: 6646 euro 
Serbia: 5126 euro 
Maqedonia: 4757 euro 
Bosnja dhe Hercegovina:
4473 euro 
Shqipëria: 3983 euro 
Kosova: 3372 euro 

Koha
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 200/2018 
     për punësimin e  4  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Drejtorinë e Mbrojtjes së të Dhënave Personale “për vendet e punës në vijim:  

 
1. UPR0101V01000 Këshilltar - 
Inspektor i lartë për mbrojtjen e të 
dhënave personale në sektorin publik, 
Njësia për mbikëqyrje inspektoriale në 
sektorin publik, Sektori për mbikëqyrje 
inspektoriale 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas ECTS, ose të kryer 
shkallës VII/1, shkencat juridike, teknikë kompjuterike dhe 
informatikë ose inxhinieri e telekomunikacionit  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Kushtet shtesë:   
-   Dy vjet përvojë në punë lidhur me mbrojtje të të dhënave 
personale 
 
 
 

Orari i punës : 
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  duke filluar në mes orës 7:30 
dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes orës 15:30 dhe 
16:30 

Rroga neto: 25.023,00 denarë

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

 
2. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri - 
Inspektor për mbrojtjen e të dhënave 
personale në sektorin publik, Njësia për 
mbikëqyrje inspektoriale në sektorin 
publik, Sektori për mbikëqyrje 
inspektoriale 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, shkencat juridike, teknikë kompjuterike dhe 
informatikë ose inxhinieri e telekomunikacionit  

-   me ose pa përvojë pune  
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në 
mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes 
orës 15:30 dhe 16:30 

Rroga neto: 20.987,00 denarë
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në 
institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: 
Maqedonas(e) 1. 

 
3. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri - 
Inspektor për mbrojtjen e të dhënave 
personale në sektorin privat, Njësia për 
mbikëqyrje inspektoriale në sektorin 
privat, Sektori për mbikëqyrje 
inspektoriale 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, shkencat juridike, teknikë kompjuterike dhe 
informatikë ose inxhinieri e telekomunikacionit  

-   me ose pa përvojë pune  
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë  - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në 
mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes 
orës 15:30 dhe 16:30 

Rroga neto: 20.987,00 denarë

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

4. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri 
për bashkëpunim ndërkombëtare dhe 
marrëdhënie me publikun, Njësia për 
bashkëpunime ndërkombëtare dhe 
marrëdhënie me publikun, Sektori për 
integrime evropiane dhe bashkëpunim 
ndërkombëtar 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI B sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 kredi sipas ECTS ose të kryer 
shkallën VII/1, shkencat juridike, administratë publike dhe 
administratë ose filozofi  

-   me ose pa përvojë pune  
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës  hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  Përshkrimi i orarit të punës:  orari i punës duke filluar në 
mes orës 7:30 dhe 8:30 dhe përfundimi i të njëjtit në mes 
orës 15:30 dhe 16:30 

Rroga neto: 20.987,00 denarë

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

Tetovë, 8 tetor - Uji i pijshëm në Te-
tovë sërish kundërmon erë jo të
këndshme. Krahas erës, poashtu
edhe shija e ujit ka ndryshuar. Këtë
e pohojnë qytetarët e Tetovës, të
cilët janë shprehur të shqetësuar
për këtë dukuri e cila përsëritet
edhe këtë vit. Kjo dukuri ka filluar
prej të dielës pasdite dhe ka vijuar
edhe gjatë ditës së hënë.

“Uji prej mbrëmë ka një shije
ndryshe nga ajo që është e zakon-
shme. Nuk kemi konsumuar prej
mbrëmë dhe derisa të pastrohet,
nuk do ta shfrytëzojmë për pije.
Kemi frikë, sepse kjo dukuri ta-
shmë ndodh shpeshherë, sidomos
gjatë vjeshtës dhe presim të për-
mirësohet gjendja dhe pastaj të
konsumojmë”, thotë Enisi, një ba-
nor i Tetovës. Përndryshe, uji nga
ujësjellësi i Tetovës është i pij-

shëm. Të gjitha analizat e deritani-
shme të realizuara nga ana e Qen-
drës për Shëndet Publik në Tetovë
kanë treguar se uji i plotëson të
gjitha kriteret dhe është i sigurt
për pije. Sipas mjekëve në këtë
qendër, edhe në kohën kur kishte
ndryshime në shijen e ujit, para-
metrat kanë qenë të mira. Sipas
mjekëve në Qendrën për Shëndet
Publik në Tetovë, edhe analizat sh-
tesë të bëra tregojnë se uji është i
sigurt për pije në Tetovë. 

“Nëse kemi informata se uji
është i sigurt dhe nuk ka erë dhe
shije të mirë, atëherë mundet edhe
të mos e konsumoni dhe të sh-
frytëzoni ujë të ambalazhuar, por
ka edhe të atillë që nuk e ndjejnë
ndryshimin e shijes dhe e konsu-
mojnë”, thotë Ratko Davidovski,

mjek. Dyshimet e Davidovskit janë
se ndryshimi i shijes në disa raste
para disa muajve kishte të bëjë me
rënien e gjetheve në ujërat sipërfa-
qësor, por e njëjta nuk është e
dëmshme për shëndetin.

Deri në këtë përfundim ka
ardhur si pasojë e analizave të bëra
edhe në këta ujëra sipërfaqësorë
dhe në disa vende të ujësjellësit.
“Nga përvoja jonë mund të them
se ndryshimi ka ardhur si pasojë e
lëshimit të ujit nga lumenjtë në Le-
shnicë dhe lumit Shkumbin në ujë-
sjellësin e ri. Ky ujë përmes stacio-
nit të filtrimit kyçet në ujësjellës.
Mendimi jonë është se do të duhen
të bëhen analiza shtesë të pranisë
së algave, apo gjallesave tjera, por
në këtë kohë ka edhe rënie të
gjetheve të cilët ne dyshojmë se

mund të shkaktojnë ndryshimin e
shijes dhe erës së ujit”, thotë mjeku
Ratko Davidovski. Ai shprehet se
duhet të merren masa shtesë për
pastrimin e ujit dhe të bëhen kon-
trolle të kualitetit të ujit që të mos
vijë sërish deri tek ndryshimi i
shijes dhe erës. 

Problemi me cilësinë e ujit ta-
nimë një kohë të gjatë është sh-
qetësues në rajonin më të gjerë të
Tetovës. Po ashtu, nëpër komunat
rurale shumë pak bëhen analiza
të ujit brenda vitit. Nga Qendra
për Shëndet Publik në Tetovë
thonë se Qeveria brenda një viti
ndan mjete që gjashtë herë në vit
të bëhen analiza, kurse që rezulta-
tet të jenë gjithmonë të saktë -
duhet që të bëhen 12 analiza bren-
da vitit. Sipas mjekëve në këtë

qendër, ata kryejnë analiza në 92
fshatra në rajonin e ish-komunës
së Tetovës. 

“Maqedonia ka ujë të pijshëm
cilësor, por uji ndotet si rezultat të
problemeve me zonat e pambroj-
tura dhe mungesës së dezinfekti-
mit. Ne ndotim ujin vetë, me
pakujdesinë tonë. Shpeshherë ha-
sim kapakët e rezervuarëve të ha-
pura, hasim në kaptazhe të mbu-
shura me gjethe, dhe prania më e
vogël e një gjethi në uji, për një
kohë të shkurtë krijon baktere. Me
rëndësi është që të mirëmbahen
rrjetet e ujësjellësit, ndërsa pjesa
më e madhe e ujësjellësve në Te-
tovë janë mirë të ndërtuar, por kur
nuk kujdesemi - mundësia e
ndotjes së ujit është e madhe”,
thekson Davidovski. 

Nga Qendra për Shëndet Pu-
blik thonë se ata qytetarë që hezi-
tojnë të konsumojnë ujin mund të
shfrytëzojnë ujë të ambalazhuar,
por uji në Tetovë është i konsu-
mueshëm. Nga Ndërmarrja Pu-
blike Komunale Tetova-Tetovë
pohojnë se përderisa analizat e
Qendrës tregojnë se uji mund të
konsumohet, atëherë nuk ka vend
për panik. Përndryshe, tetovarët
furnizohen me dekada të tëra me
ujë nga Mali Sharr, i cili edhe pse
nuk ka qenë i mjaftueshëm për ne-
vojat e tetovarëve, megjithatë ka
qenë i pastër.

Qefsere ABDYLI

Shkup, 8 tetor - Deponitë mes Ko-
munës Likovës dhe asaj të Ha-
raçinës gjithnjë e më shumë po
bëhen problem për banorët e fsha-
trave që jetojnë përreth. Pavarësi-
sht kryetarëve të të dyja komuna-

ve, të cilët thonë se i pastrojnë rre-
gullisht deponitë, banorët sh-
prehen të revoltuar pasi, sipas tyre,
nuk po bëhet aq sa është prem-
tuar. Në këtë rast, kryetarja e Ko-
munës së Haraçinës, Milikije Hali-
mi thotë se pastrimi i këtyre
deponive po bëhet në mënyrë të
rregullt pa asnjë ndërprerje. 

“Pastrimi i këtyre deponive
është duke shkuar normal, mbe-
turinat i mbledhim, i dërgojnë aty
ku e kanë vendin, ne e kemi atë de-
poni vetëm në Komunën e Ha-
raçinës dhe për momentin është

duke funksionuar normal pastri-
mi i saj. Për sa i përket deponisë së
Komunës së Likovës, ata i hedhin
apo i djegin duke na shkaktuar
neve problem, pasi është mu afër
komunës tonë. Nga këtu them se
duhet të merren masa nga kryeta-
ri i Komunës së Likovës”, thotë
kryetarja e Haraçinës. Edhe kryeta-
ri i Komunës së Likovës, Erkan Ari-
fi, thotë se deponia mbi fshatin
Orllancë pastrohet rregullisht,
ndërsa siguron se jo vetëm ajo de-
poni, por edhe të tjerat të egra do
të pastrohen. “Deponitë në fsha-

tin Nikushtak pastrohen rregulli-
sht, tani kemi një grant apo mjete
që janë ndarë nga Ministria e Am-
bientit Jetësorë, ku të gjitha depo-
nitë e egra në territorin e Komunës
Likovës do të pastrohen, dhe të
gjitha ato deponi nga Komisioni
përkatës tashmë janë evidentuar,
do të pastrohen. 

Njëkohësisht, projektin që e
kemi përgatit tani si komunë për
rrethojën atje, domethënë të de-
ponive në Nikushtak, që njëherë e
përgjithmonë ta zgjidhmi atë pro-
blem. Kemi caktuar dhe njerëz
adekuat, pasi atje hidhen më
shumë banorët se sa ne si ndër-
marrje komunale. Besoj që dalën-
gadalë do ta rregullojmë”, thotë
Arifi. Edhe kryetarja e Haraçinës
konfirmon se jo vetëm Komuna e
Likovës, por edhe banorët veçmas
po hedhin  mbeturina mbi Orl-
lancë, gjë që po shkakton edhe më
shumë probleme. 

Përveç deponisë, banorët e Ha-
raçinës thonë se problem mbetet
edhe sistemi i ujësjellësit dhe ka-
nalizimit. “Shumica e punëve të
cilët janë premtuar që do të fillojnë

pas gjashtë muajve ose që disa
prej tyre do të duhej të mbaronin
pas gjashtë muajve, as nuk kanë
filluar. Disa rrugë janë asfaltuar,
ato lokale, kisha është rinovuar,
ndërsa sa i përket problemeve ele-
mentare si kanalizimi, ujësjellësi
e shumë të tjera, nuk janë askund.
Ujësjellësi ende është ai i vjetri,
me të cilin banorët as nuk mund të
furnizohen”, shprehet një banor i
Haraçinës. Kryetarja Milikije Hali-
mi pranon se ka ngecje, por sigu-
ron se po punohet në zgjidhjen e
shpejtë të problemit me ujë të pij-
shëm.

“Është e vërtetë që pompa
është prishur dhe jemi në bisedi-
me për ta sjellë një pompë të re
për ujin... këto ditë besojmë dhe
shpresojmë, por jemi dhe të sigurt
jemi që do të bëhemi me sistem të
ri të ujësjellësit. Përveç ujësjellë-
sit, prioritet janë dhe kanalizimet,
ku i kemi dhe projekte, mirëpo
njëherë të mbarojmë me proble-
min e kanalizimeve, pastaj në rend
vjen dhe asfaltimi i rrugëve, të
cilën e kam premtuar që në fillim
për banorët tanë”, shtoi Halimi. 

PROBLEMET E BANORËVE TË HARAÇINËS

Deponitë nuk largohen, mungon edhe uji
Përveç deponisë,
banorët e Haraçinës
thonë se problem
mbetet edhe sistemi i
ujësjellësit dhe
kanalizimit. “Shumica e
punëve të cilët janë
premtuar që do të
fillojnë pas gjashtë
muajve ose që disa prej
tyre do të duhej të
mbaronin pas gjashtë
muajve, as nuk kanë
filluar...”, ankohen
banorët

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

RISHFAQET PROBLEMI ME CILËSINË E UJIT

Uji në Tetovë me erë jo të këndshme
Nga Ndërmarrja
Publike Komunale
Tetova-Tetovë pohojnë
se përderisa analizat e
Qendrës tregojnë se uji
mund të konsumohet,
atëherë nuk ka vend për
panik

Koha

Koha



10 FORUM
Koha, e martë, 9 tetor 2018 

Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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Q
ë nga inaugurimi i tij në
detyrë, Presidenti Donald
Trump i ka shpallur luftë
shtypit amerikan duke

hedhur poshtë raportet e pafavor-
shme si “lajme të rreme”, dhe duke
i quajtur mediat si “armiku i popul-
lit amerikan”. Në një kundër-lëvizje,
gazeta “The Washington Post”, ka
kontrolluar publikisht çdo dekla-
ratë që Trump e ka etiketuar si të
rremë.

Organizatat mediatike, mund të
ndihen si palë të rrethuara në këtë
“luftë”. Por, sikur edhe ato të kenë
faj ashtu presidenti? Po sikur të
fajësohen edhe lexuesit? Në një
dorëshkrim të pabotuar të titulluar
“Lufta e Fjalëve”, teoricieni i reto-
rikës dhe kritiku i kulturës Keneth
Burke, i etiketon mediat si agjentë
të luftës politike. Në “Luftën e Fjalë-
ve”, Burke u bën thirrje lexuesve të
njohin rolin që luajnë mediat në
mbështetjen e polarizimit. Ai tre-
gon se si tiparet në dukje të parre-
zikshme në një histori mediatike,
mund të kompromentojnë vlerat që
mund të kenë lexuesit.

Në vitin 1939 - pikërisht para se
Adolf Hitleri të pushtonte Poloninë,
Burke shkroi një ese me ndikim,
“Retorika e betejës së Hitlerit”, në
të cilën ai përshkroi se si Hitleri për-
dorte një gjuhë të “militarizuar” për
të nxitur antipatinë ndaj hebrenjve,
grabitur dhe dëbuar këta të fundit,
dhe bashkuar gjermanët kundër
një armiku të përbashkët.

Pas fundit të Luftës së Dytë
Botërore, kur udhëheqësit në SHBA
kthyen vëmendjen e tyre ndaj Ba-
shkimin Sovjetik, Burke pa disa pa-
ralele me Hitlerin, në mënyrën se
ishte duke u militarizuar gjuha në
SHBA. Ai shqetësohej se Shtetet e
Bashkuara, po qëndronin në një
gjendje të përhershme të kohës së
luftës, dhe se “daullet” e retorikës
opozitare drejtuar Bashkimit Sovje-
tik, po e bënin vendin të ndjeshëm
ndaj rrëshqitjes në një luftë tjetër. I
shqetësuar nga ky skenar, ai botoi
dy libra, “Një gramatikë motivesh”
dhe “Një retorikë motivesh”, me të
cilat ai synoi të distanconte ame-
rikanët nga një lloj fjalimi politik,
që sipas tij mund të çonte në një
holokaust bërthamor. “Lufta e fjalë-
ve”, duhej të ishte pjesë e “Një reto-
rikë motivesh”.

Por në minutën e fundit, Burke
vendosi ta linte mënjanë dhe ta pu-
blikonte atë më vonë. Mjerisht ai
nuk e përfundoi asnjëherë, duke e
botuar atë ashtu siç ishte pak para

vdekjes së tij më 1993. Teza e “Luftës
së fjalëve”, është e thjeshtë dhe si-
pas pikëpamjes sonë qëndron edhe
sot: Lufta politike është kudo, e pae-
pur dhe e pashmangshme. Mbulimi
i lajmeve dhe komentet shpesh
janë të njëanshme, pavarësisht
nëse këtë janë të vetëdijshëm apo
jo gazetarët dhe lexuesit. Prandaj i
gjithë mbulimi i medias, kërkon një
shqyrtim të kujdesshëm. Për
Burken, nuk keni nevojë të nisni
mesazhe në mediat sociale, për të
marrë pjesë në ruajtjen e një mjedi-
si politik të polarizuar. Përkundrazi,
edhe vetëm konsumi i raportimit të
lajmeve është i mjaftueshëm.

Shumica e njerëzve, mund të
mendojnë se përmbajtja e mbuli-
mit mediatik, është komponenti
më bindës. Por sipas “Luftës së fjalë-
ve”, i vërtetë është supozimi i
kundërt:forma e një argumenti,
është shpesh elementi më bindës i
tij. Burke katalogon format e ndry-
shme, që përdorin gazetarët e laj-
meve në punën e tyre, dhe i quan
ato “pajisje retorike”. Një meka-
nizëm që ai e quan “mendimi i ti-
tullit kryesor”, i cili i referohet se si
titulli i një artikulli, mund të për-
caktojë tonin dhe kornizën e çë-
shtjes që diskutohet. Merrni për

shembull, një artikull të datës 21
gusht të “The New York Times” mbi
atë se si akuza e Majkëll Kohen
mund të ndikojë në zgjedhjet e me-
sit të mandatit në SHBA. Titullin
ishte:”Me implikimin e Trump nga
Kohen, fati i presidencës varet nga
Kongresi”.

Ditën tjetër, Times, publikoi një
artikull tjetër mbi të njëjtën temë
me titullin: ”Republikanët kërkojnë
që zyrtarët e zgjedhur, të ngrenë zë-
rin për të folur kundër Trumpit”. Të
dy titujt synojnë të sulmojnë Par-
tinë Republikane. E para nënkup-
ton që Partia Republikane, për
shkak se ka shumicën në Kongres,
është përgjegjëse për ruajtjen e
drejtësisë. Titulli i dytë mund të
duket më pak tendencioz se i pari.

Por mendoni mbi supozimin
themelor: Republikanët po u bëjnë
thirrje vetëm zyrtarëve të
“zgjedhur” që të flasin kundër
Trump. Pra direktiva nuk lind nga
parimi politik. Përkundrazi, ajo
bëhet që partia të ruajë shumicën e
saj, dhe të mbrojë funksionarët e
ngratë. Pretendimi i pashpallur në
këtë titull, është se Partia Repu-
blikane i ekspozon virtytet e veta
politike, vetëm kur është e nevoj-
shme të zbehë kërcënimet ndaj pu-

shtetit të saj. Po si mund t’i mbije-
tohet “luftës së fjalëve”? “Imagjino-
ni një pasazh të ndërtuar rreth një
grupi kundërshtish. Sapo ta kupto-
ni tendencën e formës, ju e shihni se
ai fton pjesëmarrjen pavarësisht
nga lënda … dhe do ta gjeni veten
duke u lëkundur së bashku me suk-
sesin e antitezave, edhe pse nuk
mund të pajtoheni me propozimin
që po paraqitet në këtë formë”, shk-
ruan Burke. Burke e quan këtë fe-
nomen “pritshmëri bashkëpunue-
se” - bashkëpunuese, pasi na
inkurajon të ecim së bashku, dhe
“pritshmëri”, për shkak të para-
shikueshmërisë së argumentit të
secilës palë.

Kjo parashikueshmëri inkurajon
lexuesit të përqafojnë një argu-
ment, pa e konsideruar nëse e gjen
atë bindës. Ata thjesht rreshtohen
në njërën nga dy anët e kundërta,
dhe vëzhgojnë. 

Sipas Burkes, nëse ju i lexoni laj-
met pasivisht, ndarjet politike
mund të forcohen më tej.
Megjithatë, nëse jeni të ndërgjegj-
shëm se si jeni duke i konsumuar
raportimet e medias, do të zbuloni
se po ndikoheni shumë lehtë, dhe
mund të kërkoni më shumë burime
alternative. (The Conversation)

Sipas Burkes,
nëse ju i lexoni
lajmet
pasivisht,
ndarjet politike
mund të
forcohen më tej.
Megjithatë,
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se si jeni duke i
konsumuar
raportimet e
medias, do të
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ndikoheni
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kërkoni më
shumë burime
alternative
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V
okabulari më i zakon-
shëm, më i përditshëm
e më manipulues, në
radhë të parë ndaj “po-

pullit” që i drejtohet, e pastaj “qy-
tetarëve” me të cilin ju drejtohen
liderët e partive politike të opo-
zitës, që herë shpallën si fitues e
herë si humbës, qoftë të zgjedhje-
ve apo të qëndrimit ndaj mbajtjes
së referendumit, si dështues e në
të njëjtën kohë duke e shpallë ve-
ten fitues, me një cinizëm e deni-
grim ndaj gjithë të tjerëve, të pa-
parë deri tani, është sintagma
popull dhe qytetar. 

Kur duhet ta shpreh pronësinë
private të shtetit, shprehet “po-
pulli maqedonas”, kur duhet të
njihet ky shtet nga të tjerët hynë
në lojë loja e fjalëve “qytetarët” (e
Maqedonisë B. S), ngase populli,
në emër të të cilit thirret, e në ma-
nipulimin e dyfishtë të tij: në
njërën anë, si kategori socio-
logjike paraqet “organizim sho-
qëror historikë”, karakteristik e
formacionit shoqëror-ekonomik
e historik e feudalizmit, popullit si
formë sundimi i përgjigjet mo-
narkia, respektivisht monarku
është bartës i sovranitetit, fare
nuk korrespondon me kurrfarë
realiteti, ndërsa e dyta, nocioni

“qytetar”, njeriu i vetëdijshëm për
të drejtat dhe obligimet e veta
ndaj shtetit e ndaj shoqërisë,
është e formë e sundimit që i
përgjigjet demokracia, e cili
nënkupton në funksionimin e
mirëfilltë të saj ligjshmëri dhe
mandat. 

Për tërë këto vite sa thirremi
në emër të saj, çdoherë shprehe-
mi me terme ambivalent, duke
lënë sipas situatës të kuptohemi
“qoftë kështu apo ashtu”, si na e
do qejfi/interesi i momentit, por
çdoherë duke dështuar para mo-
mentumit historik, si diktues i
qartë i një të ardhme të përcak-
tuar qartë e jo mjegullt. 

Në të vërtetë Maqedonia
është shtet relativisht i ri, në kon-
tekstin historik, dhe shumë et-
nikësh e shumë kulturor, kjo nuk
është hendikep i saj por përparësi,
me të cilën qytetarët e saj mbur-
ren e ndihen krenar, por jo edhe
ata lider që Maqedoninë e shpal-
lin shtet historik të një et-
nie/populli e cila pastaj duhet ta
trumbetoi fitoren, që “populli”
vendosi “në mënyrë të heshtur”
për fatin e saj. 

Nëse kjo mënyrë gjykimi nuk
është tragjike për qytetarët e Ma-
qedonisë e popullsinë e saj, do të

dukej tepër ironike, dhe si e tillë e
mjerë. Liderët e tillë të “papërgjegj-
shëm”, kundrejt situatës e zhvilli-
mit të saj, mendimin e tyre vetjak e
paraqesin si kolektiv, në ndërkohë
që thirren në krijimin e qëndrimit
të konsultuar prej tij! Mendimi po-
litik reflekton mendimin e anëtarë-
sisë partiake e simpatizuesve të saj,
e thënë më thjesht mendimin e një
pjese të popullsisë, le të themi të
një etnie të caktuar. 

Nëse etninë e caktuar e shpal-
lë “popull i shtetit”, imponon të
drejtën e pronësisë se shteti është
i atij populli, që do të thotë se ai
popull duhet të jetë bartës i tij, pra
ta themeloi, organizoi, zhvilloi e
mbroj. Faktet flasin ndryshe.
Rrjedhimisht, manipulimi ndaj
“popullit” që i drejtohet është i
dukshëm në shumë drejtime: the-
melimi i shtetit i mbështetur në
një popull, se ai është bartës i so-
vranitetit, ai është mbrojtës i tij,
prej tij varet funksionimi i shtetit
e kështu me radhë. Përmbi të
gjitha, se ekziston shteti i Maqe-
donisë ai kur nuk ka qenë i një et-
nie. Në ka qeveri të një “populli”,
siç thotë opozita, deri tani. Për më
tepër vetë opozita e deri tanish-
me, deri dje në pushtet, kurrë nuk
qeverisi vetëm, por çdoherë me

një partner koalicioni, që nuk ish-
te i etnisë së saj. Ose të shtrohet
çështja edhe ndryshe si u bënë të
tjerët partner koalicioni me një
mentalitet të këtillë, mbi të “vër-
tetën” historike, politike e kultu-
rore, të etnisë në fjalë. A nuk ishte
pak e tepërt dhe tepruar?
Përgjigjet e kësaj çështje duhet ti
kërkoi opozita e tanishme, e cila
shumë thirret në të kaluarën, por
jo më pak edhe partnerët e de-
ridjeshëm të saj.

Ti drejtohesh elektoratit, që të
mbështetë në të vërtetën dhe vi-
zionin që ju ofron, është sa privi-
legj aq edhe përgjegjësi. Por,
përgjegjësia është edhe më e
madhe, nëse kërkon mbështetjen
e saj, e i ofron vetëm të kaluarën
(me të cilën e mashtron me të
pavërtetën e saj!), duke mos i
ofruar një të ardhme, është tepër
me përgjegjësi, për aq sa është
përgjegjësi kur elektorati të përk-
rah e mbështet, e mandej nuk
dinë se çfarë të bësh me përk-
rahjen e mbështetjen e tillë. Dety-
ra e lidershipit është, elektoratit ti
premtoi e të zotohet para tij se do
të punoi, në të ardhmen për të
mirën e përgjithshme, e jo të një
pjese të saj, apo për të mirën e vet-
vetes.  

Populli maqedonas 
dhe qytetarët e Maqedonisë

K
atër oficerë rusë shoqë-
rohen në aeroport për t'u
larguar nga Holanda.
Akuza: Sulm kibernetik

ndaj Organizatës së OKB për
Armët Kimike, 4.10.2018. Dësh-
mitë janë bindëse: shërbimet e
fshehta të Holandës, të Britanisë
së Madhe dhe të Zvicrës përmen-
din emra dhe për një pjesë të tyre
edhe gradën në shërbim të
agjentëve rusë, që qëndrojnë pas
valës së sulmeve kibernetike të
kohëve të fundit. Amerikanët, ka-
nadezët, danezët dhe australianët
ankohen gjithashtu për sulme të
piratëve rusë të internetit. Edhe
nëse ankesat kundër Moskës në
vështrim të parë të duken të bëra
në marrëveshje: askush nuk dy-
shon se para së gjithash agjentë
rusë sulmojnë në mënyrë të vazh-
dueshme institucionet perëndi-
more, partitë, sipërmarrjet dhe or-
ganizatat e sportit. Moska vërtet
që e kundërshton këtë. Por këtë

kundërshtim e bën në formë
mekanike, si një ushtrim të bez-
disshëm, shpesh me nënton cinik.

Perëndimi përgjigjet me
kundërmasa. Ai do të investojë më
shumë para në luftën kibernetike
që po zhvillohet. Njëkohësisht,
shumë pyesin se çfarë qëndron pas
kësaj sjelljeje agresive të Kremlinit,
të harruar prej kohësh? Cili është
synimi i Moskës? Sepse spiralja e
sanksioneve dhe e kundërsanksio-
neve që rrotullohet gjithnjë e më
me shpejtësi nuk të çon askund.
Në fund ato që humbasin janë të
dyja palët. Dialogu i Petersburgut,
për të afruar shoqëritë civile të të
dyja palëve, që fillon pas pak ditë-
sh ka gjithnjë e më pak kuptim në
sfondin e rritjes së tensionit mes
Perëndimit dhe Lindjes. Pse të fli-
tet me njëri-tjetrin, kur në fund
mungon vullneti politik bazë për
një bashkëpunim në rritje?

Kështu që Perëndimi vazhdon
të spekulojë se çfarë qëndron pas

veprimeve brutale të rusëve. Ajo
që të bie në sy: sulmet e fundit i
kreu para së gjithash Shërbimi i
Fshehtë Ushtarak rus GRU. Dhe ajo
që të bie gjithashtu në sy: sa në

mënyrë diletante kanë vepruar
spiunët, çfarë gjurmësh kanë lënë,
që ata madje lejuan të kapen me
presh në duar.

Moskës nuk i bëjnë përshtypje
protestat e Perëndimit. Kjo të kuj-
ton kohët e Luftës së ftohtë. Por
edhe vetë atëherë ekzistonte pak a
shumë një besim bazë ndaj palës
tjetër. Ky besim tani është rrënuar
plotësisht. Se kur nisi kjo është e
vështirë të përcaktohet. Përpjekje
për një fillim të ri në marrëdhëniet
me Moskën kanë dështuar. Dekla-
ratat e Presidentit Trump për ta
përmirësuar raportin me Moskën,
dështuan në rezistencën e Kongre-
sit. Ndërkohë politikanët në Lindje
dhe Perëndim flasin më tepër për
njëri-tjetrin, se me njëri-tjetrin.

Bëhet fjalë për para? Përballë
sulmeve më të fundit nga Rusia
vendet e NATO-s i kanë rritur sh-
penzimet e tyre të mbrojtjes. Pre-
sidenti Putin në fakt pati deklaruar
se do ta ulte sërish buxhetin e

mbrojtjes për vitin 2019. I duhen
paratë për të nxitur rritjen e dobët
ekonomike. Gjeneralët e tij kjo nuk
do t'i gëzojë. Dhe që tani speku-
lohet që për këtë arsye i ndërmori
sulmet më të fundit kibernetike
Shërbimi i Fshehtë Ushtarak rus
GRU. Sepse tensionet në rritje me
kundërshtarin janë gjithmonë të
mira për buxhetin e mbrojtjes. Të
tjerë pohojnë se Uashingtoni sil-
let në këtë mënyrë, sepse Uashing-
toni ka vendosur tashmë që t'i
ashpërsojë në mënyrë drastike
sanksionet në fund të nëntorit.
Moskës i mungojnë në këtë
mënyrë stimujt për sjellje më të
mirë. Çfarëdo që të fshihet pas
agresivitetit të ri të Rusisë: dikur
Kremlini do të detyrohet të tërhi-
qet sërish. Marrëdhënie më të mira
janë si në interesin e Rusisë, ashtu
edhe të Perëndimit. Edhe një
aleancë me Kinën nuk është alter-
nativë e vërtetë për partneritetin
me Perëndimin. Sepse Pekini është
kalkulues i ftohtë. (DW)

Nga 
Bajram SELMANI

Çfarë qëndron pas sjelljes 
agresive të Rusisë? Nga 

Miodrag SORIC

Në takimin e ministrave
të Mbrojtjes së NATO-s të
gjithë bënë të ditur:
sulmet e Rusisë janë
shtuar. Jo me tanke dhe
me raketa, por përmes
internetit. Edhe kjo mund
të bëhet në bazë të një
plani

Tërë këto vite sa thirremi
në emër të saj, çdoherë
shprehemi me terme
ambivalent, duke lënë
sipas situatës të
kuptohemi “qoftë kështu
apo ashtu”, si na e do
qejfi/interesi i momentit,
por çdoherë duke
dështuar para
momentumit historik, si
diktues i qartë i një të
ardhme të përcaktuar
qartë e jo mjegullt
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Arsim Halili, krijues dhe vlerë-
sues, tha “dikur, mbi gjysmë shekul-
li më parë, po hynte fuqishëm si
emër serioz i letrave shqipe edhe
atë përmes gjinisë së prozës, Ra-
madan Rexhepi, shkrimtar yni. Ky
emër natyrshëm e në vazhdimësi e
ka bërë krenar jo vetëm Preshevën
me rrethinë, por në përgjithësi
hapësirat shqiptare, e që për fat të
mirë, këtë vit ishte edhe fitues i
çmimit “Beqir Musliu” në Gjilan,
kush tjetër, pos Ramadan Rexhe-
pi, vepra e tij ende jo aq e panjohur,
por me një parathënie të gjatë e të
strukturuar me qasje dimensiona-
le studimore”.

Anton N. Berisha, shkrimtar
dhe studiues i letërsisë tha se, ky
moment i sotit duhet të mbahet
për shumë kohë në mend, për fak-
tin se, në mesin tonë gjendet një
shkrimtar, për ne, gjer dje, i “anate-
muar”, i cili, krijimtarinë artistike e
filloi në një kohë shumë të hersh-
me, e ndoshta është në mesin e ro-
manisierve të parë të letërsisë sonë
shqipe tek ne.

“Para vitit 1963, revista “Jeta e
re” nxori në dritë veprën e Rama-
dan Rexhepit, në ish-Jugosllavi, pra
në Kosovë, ku atë kohë janë botuar
disa vepra në prozë, si, në vitin 1951
është botuar vepra e Sitki Imamit
“Drejt ditëve të reja”, më 1957është
botuar romani i Sinan Hasanit
“Rrushi ka nis me u pjekë”, më 1958
është botuar romani i Adem De-
maçit “Gjarpinjtë e gjakut”, më 1950
vepra “Vijë e vërragë” e Ramiz Kel-
mentit, Rexhai Surroi botoi roma-
nin “Besniku”, më vonë Rexhep
Hoxha botoi romanin “Lugjet e
verdha”, ndërsa më 1960, Hivzi Sy-
lejmani botoi përmbledhjen me
tregime “Era e kolona”, më 1961 bo-
tohet përmbledhja “Tregime” të
Anton Pashkut, “Dashuria e ur-
rejtja” nga Rexhep Surroit e roma-
ni “Karvani i bardhë” nga Azem Shk-
reli e disa vepra të tjera.

Dhe, shtoi, ne që i kemi lexuar
këto vepra të hershme, si tregimet
e H. Sylejmanit etj., janë proza të
ngjeshura, delikate dhe në rrafshin
artistik ato në vete kanë sjellur
“ngjarje” të jetës shqiptare kosovar.

Pra, flas jo për prozën dokumenta-
re, sepse nga një herë, ne nuk mund
t’i dallojmë këto rrafshe, se kemi të
bëjmë me prozën dokumentare
dhe prozën artistike. Te Hivziu kemi
një prozë të ngjeshur artistike, e
cila në vete ngërthen art dhe
“prodhim” artistik. Nga të gjitha ve-
prat artistike, veçohet ajo e Anton
Pashkut, e cila mbetet për shumë
kohë vepër arti e vepër jetësore.
Pra, këtu është arti i mirëfilltë i shk-
rimit. Këtu është fjala. Dhe, bashkë
me te, është edhe ky libër i botuar
në vitin 1963, pra, vepra “Kumba-
norët” e Ramadan Rexhepit. Rama-
dani, qysh si 20-vjeçar kishte filluar
të shkruante. Qëllimi i autorit nuk
ishte vetëm të rrëfente, por qëllimi
i tij ishte të krijonte një rrëfim arti-
stik që u bie në sy njerëzve, sepse
fjala artistike është ajo që ka pe-
shë e vlerë. Patetika, apo retorika
etj., e kanë jetën e shkurtër. Bie fja-
la, një diskutim i flaktë, ndikimi i tij
është aty për aty. Ndërsa, fjala arti-
stike nis me ngadalë dhe shkon
duke u ngjizur më tej. Pikërisht
këtu ishte vlera e prozave të Rama-
dan Rexhepit, shkrimtar yni. Unë
kujtoj, tha Anton N. Berisha, se shk-
rimtari ka përcjellur mesazh. Dhe,
autori gjithmonë mundohet të jap
fjalë pak, ku autori krijon ka krijuar
rrëfim të lëvizësh, që ecën… Pra, arti
e ka natyrën e tillë që asnjë vend
nuk mjafton, por gjithnjë është një
lëvizje”.

Nexhat Rexha, krijues nga Dar-
dana tha se, vepra me tregime
“Kumbanorët” nga Ramadan
Rexhepi, i cili sot na është prezent,
jo vetëm tek unë, si vështrues e stu-

diues, por edhe tek kolegët tjerë,
vepra e tij po pritet dha ka interesi-
me të veçanta për lexim e trajtim.
Siç dihet, kjo vepër është e shkruar
në dialektin e gegërishtes së kohës,
ku autori ka përdorur të folmen e
krahinës së Preshevës së një kohe.
“Pra, shtoi N. Rexha, studiues, vepra
në fjalë, ngërthen rrethana të një
kohë të “ndaluara” për shqiptarët, të
cilët kanë bashkëjetuar me atmo-
sferën e klimës politike, ekono-
mike para dhe pas Luftës së Dytë
Botërore.

Ai në tregimet e tij të kësaj ve-
pre ka rrezatuar jetën reale të
kohës, duke i dhënës asaj të gjitha
ngjyrimet e aktualitetit të vrazhdë
të asaj periudhe kohore. Kështu
që, brenda tregimeve të kësaj ve-
pre letrare ka gërshetime të disa
skenave të jetës, ku më shumë vë-
rehet elementi social i jetës së
rëndë në këtë trevë të atdheut
tonë të copëtuar.

Prozat e autorit kanë një sh-
trirje nga lokalitetet shqiptare,
nga Konçuli e vazhdon gjer në
Shkup, shtrirje kjo që ka ruajtur
komunikimin e banimit këndej e
andej bjeshkëve të Karadakut je-
tik të Idriz Seferit.

Pra, autori në fjalë, në veprën e
tij “Kumbanorët” ka “rrëfyer” edhe
tema dashurie, të cilat tema janë
të trajtuara fort mirë, sepse, da-
shuria si ndjenjë e njeriut, para-
qitet e pastërt, pa imponime për të
ardhmen një botë të lirë të njeriut
etj. Vepra, si tërësi organike, është
e rëndësishme për disa fusha të
studimit, si në aspektin gjuhësor,
pastaj ruan nivelin e shkrimit arti-

stik të prozës shqiper të viteve të
‘60-ta”.

Në fund, autori Ramadan
Rexhepi, tha se, sot jam i shumë i
nderuar se kurdoherë më parë. “Ju
sot po ma ktheni kohën tek vendi
i lindjes, aty ku kam vepruar e pu-
nuar art. Kjo pritje e jua, sot, më ka
emocionuar dhe jam tejet i
ngazëllyer nga fakti se, po bashkë
takon me datëlindjen time të 76-
të. Sot, nga ky moment, jam emo-
cionalisht i ngarkuar, se po flas me
në mase intelektualësh, të cilët sot
po “komunikojnë” me mua e me
veprën time. Po u tregoj se si jam
takuar me Rexhep Elmazin, poetin
e madh gjilanas.

Erdha nga bota e jashtme dhe
u gjenda në redaksinë e revistës
“Jeta e re”, të cilën e drejtonte Esad
Mekuli, poet. Aty isha me disa
shokë krijues. E pyeta Esadin për
Rexhepin, ai më tha fjalë inku-
rajuese për te. ”Rexhepi është një-
ri nga figurat e rralla të poezisë.
Nëse e takoni, i thuani të shkruajë
më tepër”. Erdha në Gjilan. E tako-
va Rexhep Elmazin. Ai ishte një
meso burrë i qiltërt e fisnik. Bise-
dova dhe u njofta me te. Më la për-
shtypje si njeri e si krijues. Për
mua, por edhe për Esadin, ky
(Rexhepi) ishte i tëri poet i një
veçantie të jetës letrare. Gjer sa
qëndrova me poetin gjilanas, e
ndjeva vetën të gëzuar dhe të
ngazëllyer. Ika nga shoku, të cilin
fort e kam pëlqyer si poet e si nje-
ri. Ma la mbresa të pashlyeshme.
Ju faleminderit për këtë nderim
që ma keni bërë, Ju gjilanas!”/tefik
selimi/rajonipress/

Jeta e
mbretëreshës 
"Oreksi seksual i
mbretëreshës, s'është
propagandë kundër
monarkisë”. (Libri për
seksin në oborrin
mbretëror,debate të
forta në Angli)

Në demokraci, mund të shk-
ruash libra edhe për jetën sek-
suale të Mbretëreshës dhe të
mos kesh pasoja. Kështu ka
ndodhur në Britani të Madhe,
ku autorja Lady Colin Camp-
bell, ka botuar së fundmi në
muajin korrik një libër mbi
jetën seksuale të mbretëre-
shës Elizabetë e II-të dhe Prin-
cit Filip.
Ky botim ka ngjallur debate të
forta dhe të jashtëzakonshme
në Angli, por Campbell është
mbrojtur me guxim ndaj sul-
meve të shumta : "S'do të thotë
asgjë të shkruash për oreksin
seksual të mbretëreshës dhe
princit dhe të jesh kundër mo-
narkisë. Unë kam thënë krejt
të vërtetën dhe atë duhet ta
dinë të gjithë".
Në fakt, libri i saj nuk ka skena
të zjarrta. As tregime "hard". Ai
thjesht tregon me anë shem-
bujsh të hulumtuar nga dësh-
mitarë brenda pallatit, prirjet
seksuale të monarkëve të An-
glisë.
“Nuk qëllonte asnjëherë që
princi Filip të kishte një grua të
bukur pranë dhe të mos flir-
tonte. Këto femra për të ishin
si lodra dhe ‘kafshë shtëpiake”-
thotë diku, Campbell. "Por
edhe mbretëresha ka patur
gjatë gjithë jetës së saj një
oreks të shëndoshë seksual'-
shkruan ajo.
Libri në fjalë, i cili titullohet
"Martesa e mbretëreshës", ka
320 faqe dhe ka kapur majat e
shitjeve të muajve të fundit në
Angli, pavarësisht polemikave
që duket se do të vazhdojnë
gjatë.

Portreti letrar i shkrimtarit
Ramadan Rexhepi

Në Gjilan, u hap Manifestimi kulturor “Vjeshta letrare e
Gjilanit 2018, edicioni i nëntë me radhë, i cili iu kushtua
portretit të shkrimtarit preshevar, Ramadan Rexhepit,
krijues nga diaspora. Fillimisht, për portretin e shkrimtarit,
folën disa nga adhuruesit e letërsisë, të cilët, në një mënyrë
a tjetër, trajtuan portretin e autorit në fjalë
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Është autor i mëse 20 mono-
grafive dhe i një numri shumëfish
artikujsh shkencorë mbi Bizantin e
botën bizantine, përkthyer e bo-
tuar në disa gjuhë e në revistat më
të njohura shkencore të speciali-
zuara. Solli një qasje të re meto-
dologjike në këto studime, duke u
nisur nga periferitë për të shkuar
drejt qendrës së perandorisë duke
i kushtuar një vëmendje, deri
atëherë të munguar, provincave bi-
zantine. Kështu, falë njohjes so-
vrane të gjuhëve e të kulturave të
të gjithë popujve të përfshirë në
Perandorinë Bizantine, Ducellier
zbuloi dhe tregoi historitë “arabe”,
“sllave”, “greke”, “italiane” e sidomos
“shqiptare” të asaj perandorie.

Pikërisht në kuadrin e hulumti-
meve të tij për historinë bizantine,
A. Ducellier e tërhoqi veçoria e ja-
shtëzakonshme e Shqipërisë, kë-
saj province periferike të Perando-
risë Bizantine, që qëndronte midis
Lindjes e Perëndimit dhe që kon-
trollonte arteriet kryesore të ko-
munikimit midis Romës së Lindjes
dhe Romës së Perëndimit, rrugën
‘Egnatia’ e Kanalin e Otrantos. Stu-
dimet e shumta për Shqipërinë që
rezultuan nga interesi i tij shkencor
për të dhe për popullin e saj, i
dhanë atij emrin e njohësit absolu-
tisht më të mirë të Mesjetës shqip-
tare (Paul Gautier). Mes tyre sh-
quhet vepra monumentale Fasada
bregdetare e Shqipërisë në Me-
sjetë: Durrësi dhe Vlora nga shek.
X në shek. XV (1981), të cilën Paul
Lemerle e ka quajtur kontribut të
çmuar për historinë kombëtare të
Shqipërisë, realizuar nga një stu-
diues i pajisur me kuriozitet histo-
rik të jashtëzakonshëm dhe me
sens të hollë për të kapur e për të
vlerësuar ndikimet e ndërvepri-
met, përqasjet e kundërvëniet.

Kjo vepër, së bashku me Sh-
qipëria midis Bizantit e Venedikut

(1989) e të tjera studime të Alain
Ducellier, ndërsa marrin në ana-
lizë marrëdhëniet e shqiptarëve
me botën lindore bizantine dhe
me atë perëndimore latine, ven-
dosin në qendër të saj pikërisht sh-
qiptarët, institucionet e strukturat
e tyre politike, sociale, juridike. Jo
vetëm, por i bindur në rëndësinë e
posaçme gjeopolitike të shqiptarë-
ve, në veprat përgjithësuese kush-
tuar historisë së Perandorisë Bi-
zantine, si Bizanti dhe bota
ortodokse, Bizanti shek. IV-XV,
Evropa tjetër, Konstandinopoja
etj., A. Ducellier i ka dhënë vend të
dukshëm edhe Shqipërisë dhe sh-
qiptarëve, gjë që bizantinistë të

tjerë nuk e kishin bërë më parë.
Vepra albanologjike e A. Du-

cellier përmban risi të rëndësish-
me në krahasim me studiues të
tjerë të shquar të historisë mesje-
tare shqiptare, siç janë C. Jireçek e
M. Šufflay. Ducellier nuk e kufizoi
objektin e analizës së tij vetëm në
hapësirën e shtetit të Arbrit, të
përfshirë brenda katërkëndëshit
Vlorë-Ohër-Prizren-Tivar. Ai e hetoi
faktorin shqiptar në të gjithë hapë-
sirën jetësore të tij: në territoret e
shtetit të sotëm të Shqipërisë, në

Kosovë, në Mal të Zi e në Epirin e
Vjetër. Përveç kësaj, në një sërë stu-
dimesh të posaçme Ducellier ka
shkruar historinë e emigracionit
mesjetar shqiptar në Greqi, në Ita-
linë e Jugut, në Marke, në Venedik,
në Dalmaci (Shqiptarët në Greqi
në shek. XIII-XV; Rrugët e mërgi-
mit. Përmbysjet e mëdha në
Evropën lindore dhe valët emi-
gruese drejt Perëndimit në fund të
Mesjetës). Si ndjekës i shkollës së
analeve, që revolucionarizoi histo-
riografinë moderne, ai zbatoi me-

todat më të përparuara të kërki-
mit shkencor, siç është ajo e përku-
fizimit gjeografik të objektit të stu-
dimit (gjeografia historike), dhe e
analizës shumëplanëshe: gjeopo-
litike, ekonomike, sociale e et-
nokulturore. Vepra e tij ka plotë-
suar ka rektifikuar e reinterpretuar
momente të rëndësishme të Me-
sjetës shqiptare. Ducellier nuk u
mjaftua të ishte ai vetë studiuesi i
apasionuar i Mesjetës shqiptare.
Ai e ktheu Institutin bizantinistik
të Universitetin të Tuluzës, në një
shkollë ku nën drejtimin shkencor
të tij u formua një aradhë e tërë
historianësh albanologë, si Bru-
nehilde Imhaus, Bernard Dou-
merc, Christine Minvielle-Debat,
Jean de Miceli e të tjerë. Nga ana e
tyre, të gjithë këta u bënë autorë e
bashkautorë veprash të rëndësish-
me për Mesjetën shqiptare.

Duke filluar nga viti 1962, Alain
Ducellier ka vizituar shumë shpe-
sh Shqipërinë. Ka marrë pjesë në
konferenca ndërkombëtare të or-
ganizuara nga Akademia e Shken-
cave në Tiranë, si në Konferencën II
Albanologjike mbi Gjergj Kastrio-
tin-Skënderbeu (1968), në Konfe-
rencën mbi shtetin e Arbrit (1990),
në Konferencën mbi Kosovën
(1993). Ai ka vizituar qendrat histo-
rike e arkeologjike, nga veriu në
jug të vendit, duke fituar një njohje
të shkëlqyer të terrenit që i ka
shërbyer mjaft inkuadrimit të
saktë të ngjarjeve të përshkruara
në studimet e tij mbi Shqipërinë
mesjetare.

Për meritat e tij të veçanta në
studimin e historisë së Mesjetës
shqiptare Alain Ducellier është
nderuar me mirënjohje të larta të
shtetit shqiptar. Ai është anëtar
nderi i Akademisë së Shkencave të
Shqipërisë.

Libri, “Nga Stalini te Mao-ja:
Shqipëria dhe Bota Socialiste” i au-
torit shqiptaro-amerikan, Elidor
Mëhilli, profesor në City University
of New York (SHBA), është nde-
ruar së fundmi me dy çmime nga
institucioni akademik më pre-
stigjioz ndërkombëtar për studi-
met ruse, euro-aziatike dhe euro-
piano-lindore me qendër në
SHBA.

Libri i Mëhillit është botuar në
gjuhën angleze vitin e kaluar nga
shtëpia botuese e universitetit Cor-

nell (Cornell University Press). Pre-
zantimi i tij i parë u bë në Tiranë, në
nëntor 2017, tek “Ditët e kujtesës”
organizuar nga Instituti për De-
mokraci, Media dhe Kulturë.

Mëhilli fitoi çmimin “Davis
Center Book Prize in Political and
Social Studies” dhe çmimin “Mar-
shall Shulman Book Prize,” të dhë-
na nga Shoqata për Studimet Slla-
ve, Euro-Aziatike, dhe të Europës
Lindore (Association for Slavic, Eu-
rasian, and East European Studies).

E krijuar në SHBA në vitin 1948,

kjo shoqatë është më e madhja në
botë për nga lloji i vet—duke përf-
shirë mbi 3200 akademikë nga
universitete të ndryshme. Çmimi
“Davis Center Book Prize” sponzo-
rizohet nga qendra Davis për Stu-
dimet ruse dhe euro-aziatike në
Universitetin e Harvardit dhe je-
pet për librin më të mirë mbi Ru-
sinë, Euro-azinë, apo Europën Lin-
dore në fushat e antropologjisë,
shkencave politike, sociologjisë,
apo gjeografisë.

Çmimi “Marshall Shulman”

sponsorizohet nga Universiteti Ko-
lumbia në Nju Jork dhe jepet për li-
brin më të mirë mbi marrëdhë-
niet ndërkombëtare apo politikat
e jashtme të shteteve të ish Ba-
shkimit Sovjetik dhe të Europës
Lindore. Libri i Mëhilli mbështetet

mbi tetë vjet punë arkivore në Sh-
qipëri, Rusi, Gjermani, Itali, Bri-
tani, Çeki, dhe SHBA. Mëhilli
është profesor në Nju Jork që prej
vitit 2013. Çmimet do të ndahen
zyrtarisht në Boston, në dhjetor
të këtij viti.

Libri i Elidor Mëhillit mbi Shqipërinë
fiton dy çmime prestigjioze në SHBA

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

Alain Ducellier, studiuesi 
më i mirë i mesjetës shqiptare
Këto ditë u nda nga
jeta Prof. Alain
Ducellier, historian
francez, bizantolog e
albanolog ndër më
të shquarit e shek.
XX. Alain Ducellier u
formua në shkollën
e mjeshtrit të madh
të studimeve
bizantine, Paul
Lemerle dhe për
shumë vjet drejtoi
Institutin e
Studimeve
Bizantine në
Universitetin Le
Mirail të Toulouse-s.
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DELE NË MJEGULL
Kodrat kridhen në të bardhë.
Njerëz apo yje më shohin me trishtim, zhgënjim.
Treni lë prapa një rrugë me afsh.
Oh ngadalë kalë ngjyrë ndryshku, thundra, kambana të
dhimbshme.
Gjithë mëngjesin që mëngjesi
është duke u nxirë, një lule e lënë jashtë.
Kockat e mia përfshijnë qetësinë, fushat
e largëta më shkrijnë zemrën.
Kërcënojnë
Që të më lenë të hyj në një qiell
pa yje dhe pa baba, një ujë i zi.

LETËR DASHURIE
S’ është e lehtë të thuash ndryshimin që të veproje.
Nëse tani jam e gjallë, atëherë isha e vdekur
edhe nëse, si një gur, nuk u kujdesa për veten
dhe rrija aty ku isha si zakonisht.
Ti s’kufizoheshe të më shtyje pak me me këmbë, jo-
dhe  të lije që të kthehej  syri im i vogël lakuriq
përsëri drejt qielitl, pa shpresë, është e natyrshme,
për të kuptuar kaltërsinë, apo yjet.
Nuk qe kjo. Le të themi që fjeta: një gjarpër
i maskuar poshtë një guri të zi midis gurëve të zinj
në zbrazësinë e bardhë të dimrit-
si fqinjët e mi, pa nxjerr ndonjë kënaqësi
nga miliona faqe të skalitura përsosmërisht
që preheshin në çdo kohë për të shpërndarë
faqen time prej bazalti. shndërroheshin në lot,
engjëj vajtues me natyrë të shuar,
Por nuk më bindnin. Ato lot ngrinin.
Çdo kokë e vdekur kishte një grilë akulli.
Dhe unë vazhdoja të flija si një gisht i palosur.
Gjëja e parë që pashë qe ajri, ajri i kulluar, i qelqtë,
dhe pikat e burgosura që ngriheshin në vesë
të kthjellët si shpirtra. Përreth shtriheshin
shumë gurë flegmatikë dhe të shpërlarë,
Unë shikoja dhe nuk kuptoja.
Me një vezullim cifle  mike, u largova
për t’u derdhur jashtë si një lëng
midis këmbëve të zogut dhe të kërcejve të bimëve
Nuk u gënjeva. Të njoha në çast.
Pemë dhe gurë shkëndijonin, pa hije.
Gjatësia ime e shkurtër u bë e shndritshme si qelqi.
Fillova të buis si një filiz marsi:
një krah dhe një këmbë, një krah, një këmbë.
Nga guri në re, dhe kështu u ngjita në largësi.
Tani unë i ngjaj një specie të Perëndisë

dhe valvitem nëpër ajër në fustanin tim të shpirtit
të pastër si një kallep akulli. Është një dhuratë.

UNË JAM VERTIKALE
Por unë do të preferoja të isha horizontale.

Nuk jam një pemë me rrënjët në tokë
thithëse mineralesh dhe dashurie nëne
kështu që unë të mund të shkëlqej me gjethe  në çdo mars,
as jam bukuria e një rozete
e pikturuar mrekullisht që të shkaktoj klithma çudie,
pa e ditur se, shpejt do të duhet të humbas petalet e mia.
Përballë meje, një peme është e pavdekshme
dhe maja e një luleje, jo e lartë, por më e ndezur:
e një jetë të gjatë, për më tepër më mungon këmbëngulja. 
Sonte, në dritën e pafundme të yjeve,
pemë dhe lule kanë përhapur parfumet e tyre të ftohta.
Kaloj përmes, por asnjë prej tyre s’m’i hedh sytë.
Ka raste që mendoj, ndërsa fle
mbase  iu ngjaj atyre përsosmërisht-
me mendimet e mia ju shkoni në mjegull.
Të rrish shtrirë është për mua më e natyrshme.
Atëherë qielli dhe unë bisedojmë hapur,
dhe unë do të jem e dobishme ditën që rri shtrirë për gjithmonë:
më në fund pemët do të më takojnë , lulet do të kenë kohë për mua.

KUFIZIM
Gruaja tani është e përsosur

Trupi i saj i vdekur
buzëqeshjen e ka të përkryer,
iluzioni i një domosdoshmërie greke
rrjedh në volumet e togës së saj,
këmbët e saj
të zbathura duket sikur thonë:
Arritëm  deri këtu, mbaroi.
Fëmijët e vdekur u mblodhën kruspull

secili, gjarpër i bardhë,
pranë shishes së saj të vogël të qumështit, tani bosh.

I mblodhi ajo

Përsëri në trupin e saj si petalet
e një trëndafili mbyllen, kur kopshti
ngurtësohet dhe rrjedhin gjak parfumet

nga grykat e ëmbla, të thella të lules së natës.
Hëna, spektatore me kapuçin e saj prej kocke,

nuk ka shkak të jetë e trishtuar.
Është mësuar me këto gjëra.

Zezakët e saj kërcasin dhe tërheqin.
Përktheu: Faslli Haliti

SY
LV

IA
 PL

AT
H

Kush ishte
Sylvia
Plath? 
Sylvia Plath ishte poete, romanciere
dhe noveliste amerikane e lindur më
27 tetor 1932 në Boston të SHBA-ve.
Në vitin 1956 u martua me poetin Ted
Hughes, me të cilin jetoi derisa u
ndanë në shtator të vitit 1962. Jetuan
së bashku në Sh.B.A dhe në Angli dhe
patën dy fëmijë, Frieda dhe Nicholas.
Në pjesën më të madhe të jetës së
saj, Plath-i vuajti nga depresioni pa-
tologjik dhe u trajtua shpesh me te-
rapitë e elektroshokut. . Ajo bëri vetë-
vrasje më 11 shkurt 1963 në Londër
dhe u bë ikonë e feminizmit dhe e
vuajtjes.
Plath-i njihet si një nga poetet më të
rëndësishme në zhanrin e lirikës
vetërrëfyese dhe njihet kryesisht për
dy përmbledhje me poezi, The Colos-
sus and Other Poems dhe Ariel.
“Kambana e qelqtë”, proza e saj e vet-
me, gjysmë autobiografike, u botua
pak muaj para vdekjes.
Ajo është më e njohur për poezinë e
saj, poashtu ka shkruar edhe një ro-
man gjysmë autobiografik, The Bell
Jar me pseudonimin Victoria Lucas,
në të cilën ka përshkruar luftën e saj
me depresionin. Së bashku me Anne
Sexton, Plath bënë një lëvizje të re në
poezinë amerikane, në drejtimin të
cilin e filluan Robert Lowell dhe W.D.
Snodgrass. Plath u bë e njohur me
jetën e saj private, në të cilën e për-
collën probleme të shumta dhe mar-
tesa me poetin anglez Ted Hughes.
Ajo bëri vetëvrasje më 11 shkurt 1963
në Londër dhe u bë ikonë e feminiz-
mit dhe e vuajtjes.
Pas vdekjes, më 1982 u nderua me
çmimin Pulitzer, për veprën "The Col-
lected Poems".
Për jetën e saj, më 2003 u realizua
edhe filmi "Sylvia" i regjisores Christi-
ne Jeffs, nga Zelanda e Re, ku rolin e
Sylvia Plath e luan Gwyneth Paltrow,
ndërsa të Ted Hughes Daniel Craig.
Romani “Kambana e qelqtë” i Sylvia
Plath ka ardhur në shqip nën siglën e
“Botimeve Pegi” me përkthimin e
Davjola Ndojës. Në qendër është
Esteri, një studente e shkëlqyer, një
vajzë e bukur dhe e talentuar, së cilës
sapo i është dhënë mundësia e rrallë
të bëjë një stazh në një revistë të
famshme në Nju Jork. 
Ndoshta “Kambana e qelqtë” rrëfen
historinë e dikujt që po zbulon se të
qenit gjatë gjithë kohës “i përkryer”,
apo edhe thjesht “i mirë”, nuk është e
thjeshtë, e pranueshme apo edhe e
përballueshme në afat të gjatë. Në
kryeveprën e saj të njohur e të
gjithëkohshme, Sylvia Plath tinëzisht
e tërheq lexuesin brenda shkatërri-
mit të Esterit, dhe e bën me një forcë
të tillë, sa marrëzia e saj bëhet e prek-
shme, e vërtetë, pothuajse racionale.
Ky depërtim i thellë në skutat më të
errëta e më pikëlluese të psikikës
njerëzore, është një nga arritjet më të
jashtëzakonshme të letërsisë.
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“Madrugada” do të thotë ora para agi-
mit - dhe kjo është ora e ankthit për Jasmi-
nin. Kjo ishte ora kur njerëzit e regjimit në
Iran merrnin viktimat, i torturonin dhe në
rastin më të keq i vrisnin ose i zhduknin.
Krahas përjetimeve të tmerrshme, Jasmini
përballet me rrezikun për ta dëbuar nga
Norvegjia, aty ku shpreson të gjejë qetë-
sinë.

Me romanin “Madrugada” Jan Mehlum

përfshihet në debatin e ditës mbi politikën
e emigrimit në Norvegji, trafikimin e qenie-
ve njerëzore dhe burrat që dhunojnë gratë.

Jasmini është një azilkërkuese nga Ira-
ni, e cila ka marrë përgjigje negative për
lejeqëndrim të përhershëm në Norvegji.
Avokati Svend Foyn merr përsipër ta ndih-
mojë me këtë çështje, por, para se kërkesa
e saj të shqyrtohet përfundimisht, ajo zh-
duket krejt papritur dhe në mënyrë enig-
matike, duke lënë pas një çelës si të vet-

men gjurmë të saj.
Zbulimi i të vërtetës për avokatin Foyn

nuk do të jetë pa rreziqe. Të luftojë me au-
toritetet qendrore nuk është fusha e Foynit,
por duke qenë se Jasmin Alavi është një
grua jashtëzakonisht e bukur, ndjenjat këtë
herë bëhen shtysë e fortë. Këto ndjenja
përforcohen edhe më shumë kur Jasmini
papritur zhduket. E kanë vrarë agjentët ira-
nianë, ka kryer vetëvrasje, apo është kthyer
me dëshirë në atdheun e saj?

“INDEKSI
MESATAR I
LUMTURISË”, 
DAVID MACHADO
“Botime Pegi” sjell në shqip
David Machado-n, një autor
mbresëlënës, i cili vjen te
lexuesi ynë me një stil origji-
nal, për ta prekur me një-
mendësinë e tij dhe për ta
këndellur me gjuhën e vet të
çlirët e mprehtësinë e tij nar-
rative. Romani “Indeksi mesa-
tar i lumturisë”, i përkthyer në
shqip nga portugalishtja me
mjeshtëri e përkushtim prej
Ilirjana Agalliut, ka nisur
udhëtimin e tij. Një udhëtim, i
cili me siguri do të lërë gjurmë
te lexuesi shqiptar shijehollë,
te lexuesi i dëshiruar për letër-
si të mirë, fuqi, mendim e
ndjesi nga leximi i një libri të
dashur.
“Indeksi mesatar i lumturisë”
është një roman, i cili mbetet
në kujtesën e lexuesit si një
hartë e vogël që duhet lexuar
herëpashere. Jo për ta përdo-
rur si një udhëzues në drejtim
të diçkaje, por si një dëshmi e
formave të identitetit të nje-
riut modern të kohëve të sot-
me. Të njeriut të kushtëzuar
nga rrethanat, të njeriut që
ballet me krizat sipas mënyrës
e mendësisë së vet.
Një roman, që lë shenjën e vet
te lexuesi me thjeshtësinë e
gjuhës narrative, me stilin rrë-
fimtar zëulët e të patrazuar,
me intimitetin që krijon mes
lexuesit dhe narratorit-perso-
nazh dhe me nyjat e subjektit
që autori i lidh dhe i zgjidh me
qetësinë e një gruaje që thur
me shtiza.

"Historia 
e vajzës së
humbur" -
Elena Ferrante 
"Historia e vajzës së humbur" -
Elena Ferrante, me përkthimin
e mrekullueshëm të Agim
Doksanit, tashmë në libraritë
kryesore të Tiranës. "Historia e
vajzës së humbur" është vëlli-
mi i katërt dhe i fundit i "Mike-
shës gjeniale", sagës që e ngriti
autoren në shkallën e një prej
shkrimtareve më të mira në
botë.
Dy heroinat, Lina dhe Elena,
tashmë kanë mbi shpinë një
jetë plot ngjarje, zbulime, rrë-
zime dhe "rilindje". Elena, shk-
rimtare e njohur, nënë e dy
vajzave, kthehet në Napoli për
t'i rënë pas një dashurie rino-
re, që u bë sërish e pranishme
në jetën e saj të re. Lina nuk
është larguar kurrë nga Napo-
li, ku arriti të ngrinte një kar-
rierë të mahnitshme si sipër-
marrëse informatike, duke
ushtruar më shumë se kurrë
rolin e saj karizmatik dhe ma-
gnetik si lidere e fshehtë, por e
vërtetë e lagjes.
Dy gratë, pole vërtet të
kundërta të së njëjtës forcë,
takohen dhe përplasen,
ndikojnë mbi njëra-tjetrën,
largohen e sërish gjenden, zi-
lepsen dhe admirojnë shosho-
qen. Ky vëllim i katërt dhe i
fundit përmbyll një vepër le-
trare jashtëzakonisht pjellore
dhe frymëzuese, një vepër e
pranuar ndërkombëtarisht si
një prej më të mirave të kohës
sonë.

“Një xhentë-
lmen në Moskë”,
Amor Towles
Romani “Një xhentëlmen në
Moskë” na fut në një epokë
tjetër, plot hijeshi dhe elegancë,
personazhi kryesor i së cilës
është konti Aleksandër Rostov i
Rusisë. Në vitin 1922, konti
tridhjetëvjeçar paraqitet para
një gjykate bolshevike dhe nuk
pendohet për të shkuarën e tij
aristokrate. Kësisoj, ai dënohet
me arrest shtëpie në hotelin
“Metropol”, një hotel madhësh-
tor që ndodhet pranë Kremlinit.
Rostovi, një njeri erudit dhe i so-
fistikuar, detyrohet të jetojë në
një papafingo të vogël,
ndërkohë që jashtë dyerve të
hotelit zënë fill disa nga
ngjarjet më të rëndësishme të
historisë së Rusisë.
Çuditërisht, këto rrethana i ja-
pin personazhit tonë mundësi
që të zbulojë një botë tjetër, të
mbushur me emocione. Ai zë
miqësi me banorët e tjerë të ho-
telit, përfshirë një aktore
kokëfortë, një zyrtar të Kremli-
nit, një amerikan të këndshëm
dhe një shef kuzhine gërnjar,
por, kur papritur fati vendos
jetën e një vajze në duart e tij, ai
bën gjithçka për të mbrojtur të
ardhmen që ajo meriton.
Një roman që të magjeps kur
flet për përpjekjet e kontit për
të kuptuar se çfarë do të thotë
të jesh njeri me qëllime të
mëdha në jetë. Amor Towles
lindi dhe u rrit në Boston. Ai u
diplomua në Universitetin e Jei-
lit dhe kreu një master për
gjuhë e letërsi në Universitetin
e Stenfordit. Pasi punoi për më
shumë se njëzet vjet në fushën
e financës, aktualisht i është
përkushtuar plotësisht letërsi-
së. Romani i tij i parë, “Rregullat
e qytetarisë” 2011, ishte një best-
seller i New York Times-it. Tow-
les jeton në Manhatan, me
gruan dhe dy fëmijët e tij.

“Vitet e pafajë-
sisë”, Elizabeth
Jane Howard 
Botimet Living prezantojnë
vëllim e parë të Sagës së Kaza-
letëve “Vitet e pafajësisë”, nga
Elizabeth Jane Howard. Krye-
vepra e radhës, në stilin e
Sagës së Forsajtëve, një feno-
men dhe sukses mbarëbotëror
-Rebecca Radner, “San Franci-
sco Chronicle”.
Është një botë tjetër, një kohë
tjetër… Është koha e Kazaletë-
ve, kur gjithçka ndodh me ri-
tuale precize, ku shërbyesit e
shërbejnë çajin në shtrat në
mëngjes, por për të darkuar në
shtëpi duhet të vishesh me fu-
stan mbrëmjeje… Mirëpo ja-
shtë kuadrit të familjes Kaza-
let, bota është në prag të një
krize epokale. Lufta është
vetëm një hap larg Londrës.
Teksa Kazaletët përgatiten të
kalojnë një verë të qetë në
pronën e familjes së Saseks,
lexuesi njihet me: 
Eduardin - i dashuruar, por jo
besnik ndaj bashkëshortes së
tij, Vilit; Hjunë - i plagosur në
Luftën e Madhe, bashkëshort i
përkushtuar;
Rupertin - i cili e adhuron tru-
pin, por jo domosdoshmërisht
mendjen e gruas së tij Zoit, e
cila është shumë më e re sesa
ai; dhe Rejçëllin, motrën lëne-
shë të tre vëllezërve, e cila
mban një lidhje të fshehtë da-
shurie nën çatinë e familjes…
Një parabolë për dhembjen e
humbjes së pafajësisë, për të
kaluar më pas në botën e ma-
shtrimit të madh. Një prozë që
na kujton stilin e pagabue-
shëm të Tomas Manit dhe
Virxhinia Ullfit.

Nje mashtrim 
i shkelqyer,
Andrea Fazioli
Ky është një roman atipik, pa
vrasje dhe vrasës për t'u zbu-
luar, por fakti mbetet se ai
është shkruar me një ironi
therëse për racën njerëzore së
cilës ne i përkasim.
"Ky roman, është një histori
dashurie dhe mashtrimi mes
Zurihut, Milanos dhe Zvicrës
italiane. Është një histori e pa-
sionit ekstrem dhe njëkohësi-
sht një shaka trishtimi.
Ngjarjet zhvillohen në Zu-
rihun e pasur dhe të pastër, në
lëndinat e gjelbëra të vilave
luksoze, duke u zhvendosur
me intensitet emocional në
Riva Plaçida në Askona dhe në
Milano. Andrea Fazioli ndër-
ton një histori befasuese të pa-
zakontë, të cilën lexuesi e ka të
vështirë që të dallojë nëse kjo
është një histori e trilluar apo
një ngjarje e vërtetë. Është një
roman befasues..."
Andrea Fazioli, shkrimtar zvi-
ceran i gjuhës italiane, u lind
në maj 1978 në Bellinzona.
Është autor i dymbëdhjetë li-
brave. Veprat e tij janë
përkthyer në gjuhë të ndrysh-
me të botës, ndërsa tregimet e
tij janë përfshirë në shumë an-
tologji bashkëkohore.
Fazioli është një nga shkrim-
tarët më në zë sot në Zvicër,
Itali etj. Në vitin 1998 është sh-
pallur fitues i "Premio Chiara".
Në 2010 u shpall fitues i "Pre-
mio La Fenice Europa". U diplo-
mua në vitin 2004, në gjuhë
dhe letërsi italiane dhe france-
ze në Universitetin e Zurihut,
me studimin mbi veprën e
Mario Luzit.

“Madrugada”, Jan Mehlum 



16 RAJON
Koha, e martë, 9 tetor 2018 

Sistemi i drejtësisë në Kosovë
vazhdon të mbetet i ekspozuar
ndaj ndikimit politik dhe ky ndikim
është në forma të ndryshme, vlerë-
sojnë zyrtarë të institucioneve të
larta të Kosovës, si dhe njohës të
çështjeve juridike në vend. Rasti, i
cili muajt e fundit ka ngjallur debat
dhe polemika jo vetëm në opinion,
por edhe ndërmjet drejtuesve insti-
tucionalë, është rasti i “Listës së ve-
teranëve”. Së fundmi, presidenti i
Kosovës, Hashim Thaçi, ka poten-
cuar pretendimet për të ndikuar në
punën e Prokurorisë nga ana e po-
litikës, duke marrë shembull pikë-
risht rastin e “veteranëve”.

“Shembull eklatant është çë-
shtja e veteranëve të Ushtrisë Çli-
rimtare të Kosovës. Ne të gjithë
duhet ta inkurajojmë sistemin e
drejtësisë që kësaj çështjeje t’i
shkojë deri në fund, me një tran-
sparencë dhe përgjegjësi të plotë”,
ka thënë Thaçi. Se ndërhyrjet në si-
stemin e drejtësisë janë duke u
bërë nga njerëz të politikës, e ka
konfirmuar edhe kryetari i Kuven-
dit të Kosovës, Kadri Veseli. Ai i ka
thënë një televizioni vendor se
ndërhyrjet bëhen në mënyrë të ha-
pur, duke i kërcënuar prokurorët
dhe gjyqtarët.

“Vetëm përmendja e tyre, sa
herë ka ndodhur në Kuvendin e Re-
publikës së Kosovës, të gjitha ato
janë kërcënime. Ato janë cenim i
pavarësisë së Gjyqësorit”, ka thënë
Veseli. Deklaratat me përmbajtje
kërcënuese nga ana e deputetëve
të caktuar të Kuvendit të Kosovës, i
ka cilësuar si ndërhyrje në punën e

Prokurorisë edhe Sylë Hoxha, i
ngarkuar për komunikim me me-
diet nga Prokuroria Speciale e Ko-
sovës. “Çdo deklarim apo lidhur me
këtë, konsiderohet si ndërhyrje dhe
si pengim në punën e pavarur të
Prokurorisë”, pati theksuar Hoxha
për Radion Evropa e Lirë.
Megjithatë, njohësit e çështjeve ju-
ridike vlerësojnë se pavarësisht
deklaratave të zyrtarëve të lartë po-
litikë dhe institucionalë në favor të
mbështetjes së pavarësisë së siste-
mit të drejtësisë, pikërisht ata sh-
trijnë ndikimin në këtë sistem.

Sipas tyre, ndikimi politik në si-
stemin e drejtësisë është shumë-
dimensional. Betim Musliu, drej-
tor i Institutit të Kosovës për
Drejtësi, thotë për Radion Evropa e
Lirë se fillimisht ky ndikim bëhet
përmes mungesës së përkrahjes së
vërtetë për sistemin e drejtësisë.
Gjithashtu, sipas tij, çdo mënyrë e
emërimit në pozita të larta dhe
proces të rekrutimit, bëhet me
ndikim politik, në mënyrë që poli-
tika t’i ketë përfaqësuesit e vet në
krye të institucioneve të drejtësisë.
Kjo ndikon, siç thotë Musliu, që
ndjekja dhe gjykimi eventual i po-
litikanëve të dyshuar për vepra pe-
nale, të mos ndodhë.

Prokurorët dhe gjykatësit, të
cilët kanë refuzuar t’iu nënsh-
trohen instruksioneve e politikës,
sipas Musliut, nga vetë politika
konsiderohen si rebelë. “Të njëjtit,
në momentin që i kanë atakuar po-
litikanët, janë vendosur në ‘gjueti’
nga ana e politikës, përmes kërcë-
nimeve dhe shantazheve të ndry-
shme publike. Kjo është një prej
formave që, thjesht, u dërgohet të
gjithë atyre bartësve të funksione-
ve gjyqësore dhe prokuroriale, që
nëse e zbatojnë ligjin dhe nuk janë
të dëgjueshëm në raport me poli-
tikën, do të marrin këso mesazhe
dhe këso kërcënime, si dhe nuk do
ta kenë të mundshme ushtrimin e
profesionit në mënyrë të pavarur, të
paanshme dhe profesionale”, thek-
son Musliu. I padëgjueshëm ndaj
politikës, sipas tij, është treguar
edhe ish-prokurori Elez Blakaj, i cili
kishte hetuar çështjen “veteranët”
dhe që ka dhënë dorëheqje nga
funksioni, me arsyetimin se mbi të
janë bërë presione. Dorëheqja e tij,
ishte përcjellë me kërcënime e
madje edhe me fyerje publike nga
përfaqësues institucionalë. Në
anën tjetër, Musliu thotë se ka
mjaft shembuj indikativ se Proku-
roria dhe Gjyqësori janë të varur

nga politika dhe u nënshtrohen
kërkesave të saj.

Sipas tij, indikativ ishte rasti i
ngritjes së aktakuzës ndaj ish-she-
fit të Agjencisë së Kosovës për Inte-
ligjencë, Driton Gashit, si dhe më
pas, vitin e kaluar, tërheqja nga
gjykata e kësaj aktakuze nga
prokurori, vetëm një javë para
zgjedhjes së Gashit për të parin e
AKI-së. Ngjashëm, siç thotë ai, ish-
te edhe rasti ndaj ministrit aktual
të Infrastrukturës, Pal Lekaj, i cili
rast ishte trajtuar me urgjencë dhe
ishte rrëzuar në gjykatë vetëm pak
ditë para se të bëhen listat përfun-
dimtare zgjedhore.

Bazuar në Raportin e fundit të
Progresit nga Komisioni Evropian,
Kosova gjendet në fazën përgati-
tore të luftës kundër korrupsionit.
“Administrata e Gjyqësorit është e
ngadaltë dhe joefikase, ndërkaq që
gjyqësori edhe më tej mbetet i ek-
spozuar ndaj ndikimit politik”,
është thënë në këtë raport. Po ash-
tu, në Raportin e përvitshëm për të
drejtat e njeriu i Departamentit
Amerikan të Shtetit, është thënë se
në Kosovë “strukturat e drejtësisë
ishin subjekt i ndërhyrjeve politike
me emërime të diskutueshme dhe
mandate të paqarta”.

Partitë në pushtet do të bëjnë
tentativë tjetër për miratimin e
një rezolute rreth dialogut me
Serbinë. Por dokumenti, që doli si
propozim pas takimit të udhëhe-
qësve të partive në pushtet, nuk
mbështetet nga opozita, shkruan
Koha Ditore. Udhëheqësit insti-
tucionalë, pa presidentin Thaçi,
kanë propozuar një draftrezolutë
6-pikëshe, me parimet kryesore

të pjesëmarrjes së Kosovës në
dialog.

Ato janë në kundërshtim me
përcaktimin e presidentit Thaçi,
për ndryshim të kufijve, duke pre-
tenduar t’ia bashkëngjisë Ko-
sovës Luginën e Preshevës, Med-
vegjës dhe Bujanocit. Në pikën e
parë shprehet përcaktimi i ar-
ritjes së një marrëveshjeje ligjëri-
sht ndërkombëtare, “përmes së

cilës do të ndodhë njohja reci-
proke në mes të Republikës së

Kosovës dhe Republikës së Serbi-
së”.

Një politikë e
re në Bosnjën 
e pashpresë
Zgjedhjet në Bosnje-
Hercegovinë ishin
lidhur me shpresën
për një politikë të re
në shtetin prej vitesh
të bllokuar. Por në
fund ato treguan se
nuk priten ndryshime
në shtetin e
komplikuar boshnjak

Zgjedhjet e së dielës në Bo-
snje-Hercegovinë treguan se
nuk priten ndryshime në shte-
tin e komplikuar boshnjak.
Nacionalisti serb, Milorad Do-
dik arriti në votime të fitojë
vendin e rezervuar për serbët
në presidiumin tre krerësh të
Bosnje-Hercegovinës. Politika-
ni nacionalist që angazhohet
për shkëputjen e Republikës
Srpska nga Bosnja arriti të
marrë 55% të votave. Dodik e
ka cilësuar Bosnje-Hercego-
vinën "një shtet të dështuar"
dhe kërkon të zhvillojë një re-
ferendum për shkëputjen nga
ky shtet.
Ndërsa për boshnjakët mysli-
manë vendin përfaqësues në
presidium e fitoi kandidati
konservator, Sefik Dzaferoviç, i
cili po ashtu përdori tone na-
cionaliste në fushatën
zgjedhore. Nga pala kroate
vendin përfaqësues e fitoi so-
cialdemokrati, Zeljko Komsiç, i
cili mundi në këtë garë nacio-
nalistin e djathtë, Dragan Ço-
viç.
Zgjedhjet ishin një goditje për
kroatët hercegovinas, që duan
me një bojkot të ri të ndezin
një krizë të re. Të hënën Komi-
sioni Zgjedhor bëri të ditur se
lideri që i ka drejtuar ata prej
disa vitesh, Dragan Çoviç nuk
ngjitet në presidiumin përfa-
qësues. Çoviç bëri të ditur se
tani është e mundur "një krizë
e paparë ndonjëherë më parë."
Lideri nacionalist kroat kishte
bërë të ditur, se në rast se
humbet, etnia e tij do të bl-
lokojë të gjitha institucionet
në Bosnje-Hercegovinë. Bo-
snja ka një sistem të kom-
plikuar politik të vendosur me
Marrëveshjen e Daytonit, që i
dha fund luftës në Bosnje
(1992-1995.) Ky vend përbëhet
nga Republika Srpska dhe Fe-
derate myslimane-kroate.

Loja me rezoluta
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Kur drejtësia lufton me politikën
Bazuar në Raportin e
fundit të Progresit nga
Komisioni Evropian,
Kosova gjendet në fazën
përgatitore të luftës
kundër korrupsionit.
“Administrata e
Gjyqësorit është e
ngadaltë dhe joefikase,
ndërkaq që gjyqësori
edhe më tej mbetet i
ekspozuar ndaj ndikimit
politik”, është thënë në
këtë raport

RASTI “PRONTO” SFIDON DREJTËSINË 

Në muajin prill të këtij viti, Prokuroria Speciale e
Republikës së Kosovës, kishte ngritur aktakuzë për
rastin e njohur “Pronto”, ku protagonist kryesor
është ish-shefi i Grupit Parlamentar të Partisë
Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, si dhe 11
persona të tjerë, të cilët bartnin apo bartin ende
funksione të larta publike. Por, në tetor është shtyrë
seanca gjyqësore për këtë rast, për 15 nëntor. Këtë
shtyrje e ka cilësuar si indikativ Përparim Kryeziu,
hulumtues në Grupin për Studime Juridike dhe

Politike. “Shtyrja e seancës së rastit ‘Pronto’ është
vetëm një nga indikatorët se ka një përzierje të
politikës në sistemin e drejtësisë. Ne e patëm edhe
rastin e prokurorit Blakaj, se si u diskutua mendimi
i tij për t’u tërhequr nga pozita e tij dhe për t’u
larguar jashtë vendit. Mënyra se si përfaqësuesit
tanë politikë e diskutuan veprimin e tij, flet shumë
se si e shohin limitin se deri ku përfaqësuesit
politikë mund të ndikojnë në sistemin e drejtësisë”,
thotë Kryeziu. 
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Gjithnjë e më shumë njerëz në
Gjermani punojnë. Gazeta Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung
bën të ditur duke iu referuar shi-
frave të Agjencisë Federale të Punës
se në korrik të këtij viti, numri i të
punësuarve në Gjermani u rrit me
700.000 vetë krahasuar me një vit
më parë. Më shumë se gjysma e
tyre, rreth 370.000 vetë janë sipas
këtyre shifrave të huaj. Dhe pjesën
më të madhe të këtyre e përbëjnë
të punësuar nga shtete evropiano-
lindore të Bashkimit Evropian.

Shifrat u referohen vendeve të
punës, për të cilat është e detyrue-
shme të paguhen sigurime shoqë-
rore, duke përfshirë tatimin mbi
pagën dhe kontributin për siguri-
min e pensioneve. Statistika tregon
edhe që ata që vijnë nga Evropa

Lindore shumicën e herëve kanë
punë në Gjermani. Kuota e pa-
punësisë te ata është shumë më e
ulët se tek të huajt e tjerë, gati po
kaq e ulët sa te vendasit.

Në tërësi, për momentin në
Gjermani punojnë rreth 1,5 milionë
të punësuar ose me punë të vogla
nga Evropa Lindore, midis tyre
422.000 polakë dhe 349.000 ru-

munë. Nga shtetet evropianojugo-
re Greqi, Itali, Portugali dhe Spanjë
në Gjermani kanë qenë së fundi të
punësuar 614.000 vetë. Refugjatët,
me 327.000 të punësuar në tregun
gjerman të punës, janë ende pak,
edhe nëse shifrat së fundi janë rri-
tur më shumë se ç'besohej.

Ministri Federal i Punës, Huber-
tus Heil i tha gazetës:"Pa lirinë e lë-

vizjes, të cilën e shijojnë punë-
marrësit në Evropë, në profesione
të caktuara ne do të ishim në vësh-
tirësi shumë më të mëdha." I ne-
vojshëm është imigrimi shtesë
nga shtete të treta. Heil e mbroj-
ti këtu ligjin e imigrimit përballë
zërave skeptikë nga partitë unio-
niste si "përparim gjigand shoqë-
ror dhe ekonomik, të cilin nuk

mund ta kthejë pas më askush."
Ministri Federal i Brendshëm,
Horst Seehofer i tha në një inter-
vistë gazetës "Welt am Sonntag"
se ligji i imigrimit do të sqarojë
me "kritere të pastra" se si duhen
trajtuar emigrantët, të cilët pu-
nojnë prej vitesh me statusin "i
duruar" dhe që ndodhen para dë-
bimit.

Me gjithë mungesën aktuale
të fuqisë punëtore, pagat në Gjer-
mani nuk janë rritur, siç bën të di-
tur Frankfurter Allgemeine Sonn-
tagszeitung. Rritja e tyre ka qenë
vetëm 2,5 për qind. Pas heqjes së
shumës për të kompensuar infla-
cionin, punonjësve u mbetet
vetëm 0,5 për qind e shtesës. Por
kjo nuk ka të bëjë me imigrimin
në tregun e punës, i tha gazetës
Enzo Weber, nga Instituti për Tre-
gun e Punës dhe Studimet profe-
sionale në Nyrnberg. Përkundrazi,
në degët ekonomike me shumë
imigrim pagat janë rritur pak më
shpejt se në degët e tjera.

Greqia muajin e ardhshëm do të fillojë të
kërkojë nga Gjermania 280 miliardë euro të
reparacioneve të Luftës së Dytë Botërore,
shumë që përkon thuajse me borxhin kolosal
grek, shkruan revista gjermane “Der Spiegel”.
Lajmi vjen pak ditë para vizitës së presidentit
gjerman Frank Walter Steinmajer në Athinë
dhe takimeve të tij me zyrtarë të lartë të shte-
tit grek.

Revista gjermane shkruan se për sa kohë
që Greqia ishte e ndërvarur nga mbështetja e
BE-së, kryeministri grek Alexis Tsipras sh-
mangte kërkimin e kompensimeve të luftës,
ndërsa disa javë pasi Athina përfundoi pro-
gramin e tretë të ndihmave, qeveria greke fil-
lon një fushatë me pretendime për këto repa-

racione. Raportin që do të shkojë për ratifikim
në parlament, Greqia e ka pasur gati prej vitit
2016, por e mbante të mbyllur në sirtar për sa
kohë ajo merrte ndihmë nga vendet e BE, ku
pjesën e luanit e jepte Gjermania.

Aty thuhet se Greqia ka të drejtë të kërkojë
269.5 miliardë euro kompensime nga Lufta e
Dytë Botërore, si dhe një kredi që Gjermania
i ka marrë asaj në kohën e pushtimit prej 10.3
miliardë euro. Gjithashtu, sipas raportit Gre-
qia do të çojë çështjen edhe në gjykatat gjer-
mane, në Këshillin Evropian dhe në OKB,
megjithëse, siç dihet, Berlini ka ripërsëritur
shumë herë se çështja është e zgjidhur dhe se
nuk ka asnjë borxh ndaj Greqisë. Revista gjer-
mane përkujton se çështja e dëmshpërbli-

meve të Luftës së Dytë Botërore do të jetë pje-
së e agjendës të takimeve të presidentit gjer-
man në Athinë, i cili midis të tjerash në pro-
gramin e tij do të vizitojë vendin ku nazistët
kanë pasur kampin e tyre të përqendrimit në
lagjen greke Hajdhari të kryeqytetit.

Melania kundër
presidentit
Trump
Qëndrimet, shpeshherë polemi-
zuese dhe jo në një linjë me ba-
shkëshortin e saj, e kanë bërë Me-
lania Trump-in një prej njerëzve
më të përfolur. Por gjatë një
udhëtimi në Egjipt, Zonja e Parë e
Shteteve të Bashkuara e thotë ha-
pur se në disa raste nuk pajtohet
me politikat e presidentit Trump.
“Nuk jam gjithmonë dakord me
ato që ai shkruan në Twitter dhe
ia kam thënë atij këtë. Unë jap
mendimin tim të lirë dhe këshil-
lën time të ndershme.
Ndonjëherë ai dëgjon,
ndonjëherë jo, por unë kam zërin
tim”.
Daljet publike të Zonjës së Parë
bëjnë bujë në mediat botërore, të
cilat kanë hedhur dyshime edhe
për një krizë brenda çiftit presi-
dencial. I tillë ishte rasti kur ba-
shkëshortja e Trump, vizitoi qen-
drat e fëmijëve të ndarë nga
prindërit emigrantë në Texas. Në
atë udhëtim Melania veshur një
xhaketë me shkrimin “Mua nuk
ma ndjen, po ty?”, i komentuar si
një mesazh për bashkëshortin e
saj.

Mijëra njerëz marshuan
nëpër rrugët e Edinburgut të sh-
tunën për të treguar mbështetje
për pavarësinë e Skocisë nga
Mbretëria e Bashkuar, për të cilën
nacionalistët skocezë thonë se po
intensifikojnë përpjekjet, nisur
nga vendimi i Britanisë për t’u lar-
guar nga Bashkimi Evropian. Pje-
sëmarrësit valëvitën flamuj gji-
gantë të Skocisë, ndërsa u
mblodhën në një park afër ndër-
tesës së Parlamentit skocez.

Partia Kombëtare Skoceze
(SNP), e cila mbështet shkë-
putjen nga Mbretëria e Bashkuar

dhe ka pothuajse gjysmën e ven-
deve në Parlament, fillon të
dielën konferencën e saj vjetore.
Skocezët votuan për të qëndruar
në Bashkimin Evropian në vitin

2016 me një diferencë të madhe,
por Britania si një e tërë votoi për
t’u larguar. Procesi i Brexit-it ka
bërë që qeveria nacionaliste e
Skocisë, gjithnjë e më shumë të

jetë e lidhur me lidershipin kon-
servator të Britanisë së Madhe.

Skocia e hodhi poshtë pavarë-
sinë me një diferencë prej 10 për-
qindësh në një referendum të vi-
tit 2014. Shumica e sondazheve
tregojnë mbështetje publike për
pavarësinë skoceze nga Britania e
Madhe, mbërthyer në të njëjtin
nivel me 45 përqind që ka qenë
që nga votimi i vitit 2014, ndonë-
se një sondazh i kohëve të fundit
ka treguar mbështetjen për një
ndarje nga Mbretëria e Bashkuar,
që shihet si një shenjë pakëna-
qësie mbi Brexit-in.

Evropianolindorët plotësojnë
tregun gjerman të punës

Në një nga dy vende
pune që krijohen në
Gjermani punësohen
të huaj. Shumica e
tyre vijnë nga Polonia
dhe Rumania. Edhe
punësimi i
refugjatëve ka
shënuar rritje -
megjithatë shifrat për
këtë janë të vogla

Greqia i kërkon Gjermanisë 280
miliardë euro dëmshpërblim për luftën

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

Skocezët nuk heqin dorë nga pavarësia
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune, Vendimit për nevojën
për punëtorë nr. 04 1510/1 të datës 04.10.2018, nenit 23 të Ligjit për të punësuarit në
sektorin publik dhe nenit 34 të Statutit të NP Komunalec, Kavadar ndërsa në pajtim me
Rregulloren për organizim dhe sistematizim të vendeve të punës, Drejtori i ndërmarrjes,
publikon

SHPALLJE
Për pranim të punëtorëve

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

për ujësjellës me KDR 03 05 B01 007 me neto pagesë fillestare prej 21.500,00
denarë, 1 (një) realizues

2. Referent inkasant në Departamentin për përpilim dhe distribuim të llogarive dhe
përcjellje të pagesave, Sektori për çështje të përgjithshme dhe juridike me KDR 03
05 B02 075, me neto pagesë fillestare prej 17.000,00 denarë, 2 (dy) realizues;

3. Referent i pavarur për pagesa në Departamentin për përpilim dhe distribuim të
llogarive dhe përcjellje të pagesave, Sektori për çështje të përgjithshme dhe juridike
me KDR 01 02 G01 021, me neto pagesë fillestare prej 17.000,00 denarë, 1 (një)
realizues

Secili kandidat që është i interesuar për shpalljen e këtillë të publikuar duhet të
përmbushë kushtet e posaçme në vijim:

 Kandidati me numër rendor 1 (një) të posedojë Kualifikime profesionale – niveli i
kualifikimeve VI A sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 180
kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar – gjeologji dhe mineralogji

 Kandidati me numër rendor 2 (dy) të përmbushë kushtet e posaçme në vijim: të
kenë arsim të mesëm.

 Kandidati me numër rendor 3 (tre) të përmbushë kushtet e posaçme në vijim: të
kenë së paku arsim të lartë ose arsim të mesëm.

Orari i punës: para dita prej ora 07.00 deri në ora 15.00
Orët e punës: 40 orë në javë

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune, duke konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes në
tabelën për shpallje të ndërmarrjes dhe në shtypin ditor në tri gazeta ditore prej të cilave
një në gazetën që publikohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që e flasin
gjuhën zyrtare ndryshe nga gjuha maqedonase.
Kandidatët fletëparaqitjet me të gjitha dokumentet duhet t’i parashtrojnë në adresën:
NP Komunalec Kavadar, rr. “Industriska” pn, Kavadar, personalisht në arkiv ose përmes
postës.
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të paplotësuara nuk do të merren parasysh.

NP Komunalec Kavadar
Drejtor

Gjorgji Pop Icov

Në bazë të nenit 22 paragrafi 8 i Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 27/14, 199/14, 27/16 dhe 35/18), nenit 22 paragrafi 1 alineja 1 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, 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, 27/16 dhe 120/18) dhe Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në Inspektoratin shtetëror për 
bujqësi nr. 02-212/2 të datës 26.02.2016, Inspektorati shtetëror për bujqësi publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për punësim të 7 (shtatë) realizuesve për kohë të caktuar në Inspektoratin shtetëror për bujqësi  

 
Inspektorati shtetëror për bujqësi publikon shpallje për punësim të 7 (shtatë) 
realizuesve për kohë të caktuar deri më 31.12.2018 në vendet e punës në vijim: 
 
1. Këshilltar për menaxhim, analiza, vlerësime, komunikim dhe informim për rrizik 
dhe projekte ndërkombëtare në politikën fitosanitare në Departamentin për analiza 
dhe rrezik pranë Sektorit për projekte dhe mbështetje administrative të drejtorit, me 
lokacion në vendin e punës në Shkup  
Kushtet e posaçme:  
 Niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar – prodhimtaria 
bimore, shkenca për tokën dhe hidrologji, prodhimtaria blektorale (blegtoria); 
 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian 

(angleze, frënge dhe gjermane); 
 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
 Së paku 3 vjet përvojë pune në profesion; 

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 neto e pagesës: 25.023,00 denarë 

 
2. Këshilltar kontabilist në Departamentin për çështje financiare – Departament i 
pavarur, me lokacion në vendin e punës në Shkup 
Kushtet e posaçme: 
 Niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar – shkencat 
ekonomike; 
 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian 

(angleze, frënge dhe gjermane); 
 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
 Së paku 3 vjet përvojë pune në profesion; 

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 neto e pagesës: 25.023,00 denarë 

 
3. Inspektor i pavarur për bujqësi në Departamentin për mbikëqyrje inspektoriale nga 
sfera e kualitetit të prodhimeve bujqësore pranë sektorit për mbikëqyrje inspektoriale 
nga sfera e bujqësisë në zhvillimin rural, prodhimtaria organike, duhani dhe prodhimet 
dhe kualiteti i duhanit dher kualiteti i prodhimeve bujqësore, me lokacion në vendin e 
punës në Shkup  
Kushtet e posaçme: 
 Niveli i kualifikimeve VI A sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 240 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar – prodhimtaria 
bimore, teknologjia ushqimore, prodhimtaria blektorale (blegtori); 
 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian 

(angleze, frënge dhe gjermane); 
 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
 Së paku 2 vjet përvojë pune në profesion; 

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 neto e pagesës: 23.849,00 denarë 

 
4. Bashkëpunëtor për furnizime publike në Departamentin për furnizime publike 
pranë sektorit për logjistikë dhe mbështetje teknike, çështje juridike, planifikim dhe 
përpunim të të dhënave, me lokacion të vendit të punës në Shkup  
Kushtet e posaçme: 
 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar – prodhimtaria 
bimore, shkenca për bujqësi dhe hidrologji, shkencat ekonomike; 
 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian 

(angleze, frënge dhe gjermane); 
 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
 Së paku 1 vjet përvojë pune në profesion; 

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 neto e pagesës: 22.500,00 denarë 

 
5. Bashkëpunëtor i ri për realizim të projekteve në Departamentin për projekte 
pranë Sektorit për projekte dhe mbështetje administrative të drejtorit, me lokacion në 
vendin e punës në Shkup  
Kushtet e posaçme: 
 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar – prodhimtaria 
bimore, prodhimtaria blegtorale (blegtori); 
 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian 

(angleze, frënge dhe gjermane); 
 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
 Me ose pa përvojë pune në profesion; 

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 neto e pagesës: 20.987,00 denarë 

 
6. Bashkëpunëtor i ri për çështje normative juridike në Departamentin për çështje 
juridike pranë Sektorit për logjistikë dhe mbështetje teknike, çështje juridike, planifikim 
dhe përpunim të të dhënave, me lokacion të vendit të punës në Shkup  
Kushtet e posaçme: 
 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar – shkencat 
juridike, shkencat ekonomike, shkencat e bujqësisë dhe hidrologjia; 
 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian 

(angleze, frënge dhe gjermane); 
 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
 Me ose pa përvojë pune në profesion; 

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 neto e pagesës: 20.987,00 denarë 

 
7. Bashkëpunëtor i ri për analizë të rrezikut në bujqësi dhe drejtorinë fitosanitare 
në Departamentin e analizave të rrezikut pranë Sektorit për projekte dhe mbështetje 
administrative të drejtorit, me lokacion të vendit të punës në Shkup 

Kushtet e posaçme: 
 Niveli i kualifikimeve VI B sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe të 

arritura së paku 180 kredi sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar - prodhimtaria 
bimore, shkenca për tokën dhe hidrologji, shkencat organizative dhe menaxhim 
(menaxhment); 
 Njohje aktive të një prej tri gjuhëve më shpesh të përdorura në Bashkimin Evropian 

(angleze, frënge dhe gjermane); 
 Njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
 Me ose pa përvojë pune në profesion; 

 
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 neto e pagesës: 20.987,00 denarë 

 
Kushtet e përgjithshme të nevojshme për të gjitha vendet e punës: 
 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
  Në mënyrë aktive të njeh 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 e interesuar obligohen që të parashtrojnë dokumentacionin në vijim në 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter: 
 Fletëparaqitje të nënshkruar me dorë për vendin e punës për të cilin paraqiten; 
 Biografi të shkurtë ( V) me numër të theksuar të telefonit për kontakt dhe adresë; 
 Letër motivimi; 
 Dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ose 

ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës  
 Certifikatë të shtetësisë; 
 Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit që kërkohet për vendin e punës; 
 Dëshmi për njohje të një prej tri gjuhëve të përdorura më shpesh të Bashkimit 

Evropian (angleze, frënge ose gjermane); 
 Dëshmi për njohje të programeve kompjuterike për punë në zyrë; 
 Dëshmi për përvojën e nevojshme të punës në profesion (për vendet e punës me 

numër rendor 1, 2, 3 dhe 4). 
 
Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e nevojshëm, të parashtrohet në arkivin 
e Inspektoratit shtetëror për bujqësi ose të dërgohet përmes postës në adresën në 
vijim: Inspektorati shtetëror për bujqësi bul. “Goce Dellçev” nr. 18 ndërtesa e RTVM kati 
13 – 1000 Shkup (me shenjë “për shpallje për punësim”). 
Në zarf të shënohet vendi i punës për të cilin aplikohet. 
Kontakt telefoni i Inspektoratit shtetëror për bujqësi: (02) 3121 – 462. 
 
Afati për parashtrimin e dokumentacionit të nevojshëm është pesë (5) ditë pune, duke 
konsideruar nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor. Fletëparaqitjet dhe 
dokumentet e parashtruara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren 
parasysh. Pas përzgjedhjes së realizuar të kandidatëve të paraqitur për vendet e 
theksuara të punës, kandidatët e zgjedhur do të ftohen enkas në intervistë në lokalet e 
Inspektoratit shtetëror për bujqësi. Inspektorati shtetëror për bujqësi do të realizojë 
zgjedhje në afatin e caktuar sipas nenit 23 paragrafi 2 i Ligjit për marrëdhënie pune.  
  

Inspektorati shtetëror për bujqësi 

 

 
IPSH ENTI GERONTOLOGJIK – 13 NOEMVRI – SHKUP  
    rr. 4 juli 129 Shkup; tel.++389 2 2031-238; faks: ++389 2 2041-461; e-mail: info@gerontology.org.mk 
      BDS 4063902   NTP 4030997139926 

 
Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159 dhe 160 të Ligjit për mbrojtke shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/12, 145/12, 
87/13, 39/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16 dhe 37/16), Pëlqimit për punësimet e lejuara nga Ministria e Punës dhe 
Politikës sociale të RM, Kumtesës së Ministrisë së financave të RM për mjetet e siguruara financiare për punësim nr. 18-
3959/2 të datës 19.04.2018 dhe Vendimit për publikim të shpalljes publike për punësim të punëtorëve shëndetësor dhe 
punëtorëve ndihmës teknik për kohë të pacaktuar në shtypin ditor nr. 04-2676 të datës 05.10.2018 IPSH Enti 
Gerontologjik “13 Noemvri” – Shkup publikon: 
                                                                                

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësimin e punëtorëve shëndetësor dhe punëtorëve ndihmës teknik për kohë të pacaktuar 

 
1. IPSH Enti Gerontologjik “13 Noemvri” – Shkup ka nevojë 
për punësimin e: 
1.1. Dy (2) motra medicinale për kohë të pacaktuar  
1.2. Katër (4) gerontonikoqire për kohë të pacaktuar  
1.3. Një (1) mirëmbajtës të higjienës për kohë të 
pacaktuar  
2 . Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme të 
parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore, 
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Të jetë i moshës së rritur; 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- Të mos i jetë shqiptuar me vendim të plotfuqishëm 
ndalesë për realizim të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës. 
3. Përpos me ligj të vërtetuara kushtet e përgjithshme 
kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme 
në vijim: 
Për kandidatët nga pika 1.1 
- Arsim të mesëm të medicinës motër medicinale  
- Provim të dhënë profesional 
- Me dhe pa përvojë pune 
4. Si shtojcë me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar 
ti dorëzojnë dokumentet në vijim, 
Për kandidatët nga pika 1.1 
-     Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
-     Biografi të shkurtë (CV) 
- Certifikatë të shtetësisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- Diplomë për arsim të mesëm të mbaruar të medicinës 
(SHMM) motër medicinale – origjinal ose kopje të vërtetuar 
në noter  
- Dëftesat për arsim të mesëm të mbaruar të medicinës 
prej vitit I deri vitin IV në origjinal ose kopje të vërtetuar në 
noter  
- Certifikatë për provim të dhënë profesional, origjinal 
ose kopje të vërtetuar në noter 
- Dëshmi për përvojë të punës prej së paku një vit – 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë për gjendjen e përgjithshme shëndetësore 
për lidhje të marrëdhënies së punës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e 
plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
Për kandidatët për vendin e punës Motër medicinale – 
Orari i punës me ndërrime me 40 orë në javë, pagesa 
themelore prej 14.644,00 denarë. 
Për kandidatët nga pika 1.2 
-     Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
-     Biografi të shkurtë (CV) 
- Certifikatë të shtetësisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 

- Diplomë për arsim të mesëm të mbaruar –   origjinal 
ose kopje të vërtetuar në noter 
- Dëftesat për arsim të mesëm të mbaruar prej vitit I 
deri III dhe IV origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Dëshmi për trajnim të mbaruar nga sfera e trajtimit të 
personave të rritur, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë për gjendjen e përgjithshme shëndetësore 
për lidhje të marrëdhënies së punës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e 
plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
Për kandidatët për vendin e punës Gerontonikoqire -  
Orari i punës me ndërrime me 40 orë në javë, pagesa 
themelore prej 12.379,00 denarë. 
Për kandidatët nga pika 1.3 
-     Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
-     Biografi të shkurtë (CV) 
- Certifikatë të shtetësisë, origjinal ose kopje të 
vërtetuar në noter 
- Diplomë për arsim të mesëm të mbaruar –   origjinal 
ose kopje të vërtetuar në noter 
- Dëftesat për arsim fillor ose të mesëm të mbaruar 
origjinal ose kopje të vërtetuar në noter  
- Certifikatë për gjendjen e përgjithshme shëndetësore 
për lidhje të marrëdhënies së punës jo më të vjetër se 6 
muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë se nuk i është shqiptuar ndalesë e 
plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. 
Për kandidatët për vendin e punës Mirëmbajtës të 
higjienës  
- Orari i punës me ndërrime me 40 orë në javë, 
pagesa themelore prej 12.165,00 denarë. 
5. Kandidatët të cilët kanë mbaruar arsimin përkatës jashtë 
vendit duhet të parashtrojnë, 
- Diplomë të nostrifikuar me arsim përkatës  
- Dokument për ekuivalencë të notave, të dhënë nga 
Ministria e Arsimit dhe Shkencës. 
7. Afati për dorëzimin e fletëparaqitjeve është 7 (shtatë) 
ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. 
8. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, jo i plotë dhe i 
pakompletuar nuk do të jetë lëndë e shqyrtimit nga ana e 
komisionit për selektim të IPSH Enti Gerontologjik “13 
Noemvri” – Shkup. 
9. Fletëparaqitja me dokumentacionin e përgjithshëm dhe 
telefoni për kontakt, të dorëzohet në Arkivin e IPSH Enti 
Gerontologjik “13 Noemvri” – Shkup prej ora 08-15,00 ose 
përmes postës në adresën “ 4 Juli” nr. 129 – Shkup. 

   
                                                       IPSH Enti Gerontologjik 

“13 Noemvri” – Shkup
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Koha, e martë, 9 tetor 2018 

Fisnik NUHIU

Shkup, 8 tetor - Reprezentacioni i
Maqedonisë në futboll nga dita e
hënë është grumbulluar për nde-
shjet e radhës në kuadër të kuali-
fikimeve për Ligën e Kombëve. Ma-
qedoninë e presin dy ndeshje, së
pari në terren vendas me 13 tetor

presin përfaqësuesën e Lihteshtaj-
nit ndërsa tre ditë më vonë do të
jetë mysafire e Armenisë, ndërsa
synimi është që të vazhdohet me
ritmin e fitoreve, pas dy fitoreve në
dy përballjet e para përballë Gji-
braltarit dhe Armenisë. Maqedo-
nia për këto dy përballje në dispo-
zicion do të ketë të gjithë

futbollistët e ftuar nga trajneri An-
gelovski, ndërsa pritet të mungoj
vetëm Ivan Triçovski, i cili u lëndua
në paraqitjet për skuadrën e AEK
Larnakës, në sfidën ndaj Bajer Le-
verkuzenit, në kuadër të Ligës Evro-
pa. Gjasat janë minimale që ai të
paraqitet për Maqedoninë në sfi-
dat e ardhshme. Triçkovski është

autor i golit të parë për Maqedo-
ninë në Ligën e Kombëve dhe së
fundit ka shënuar rreth 10 gola për
Aek Larnakën. Lëndimi i Triçkov-
skit është problemi i dytë për traj-
neri Igor Angelovskin , pas lëndi-
mit të Darko Velkovskin, të cilin e
zëvendësoi me Gjoko Zajkovin.
“Pas një puze përsëri jemi bashkë

dhe dua që të vazhdojmë me rit-
min e fitoreve. Shpresoj se të githë
lojtarët përveç Ivan Triçovskit, i cili
na ka njoftuar se ka pësuar lëndim
dhe duhet që ti nënshtohet kon-
trollimeve mjekësore në Qipro.
Kemi kohë të mjaftueshme që të
përgatitme sa më mirë për këto dy
takime. Së pari jemi fokusuar në
përballjen ndaj Lihtenshtajnit
ndërsa më pasë do të mendojmë
edhe për takimin e radhës kundër
Artmenisë”, deklaroi trajneri i për-
faqësuesës së Maqedonisë, Igor
Angelovski. Reprezentacioni i Ma-
qedonisë stërvitjen e parë e zhvil-
loi të hënën në mbrëmje në kom-
pleksin prane FFM-së, “Petar
Miloshevski”. 

Shkup, 8 tetor - Gjatë vikendit në
qytetin e Strugës u mbajt turneu i
15 ndërkombëtar në Karate “Struga
Open 2018”. Në këtë turne morën
pjesë 55 klube të karatesë me diku
rreth 570 garues nga Shqipëria, Ko-
sova, Mali i Zi, Zvicra, Serbia dhe
Klubet nga Maqedonia. Ky vit ish-
te vit jubilar i aktivitetit të 15 me
radhë, ku organizatori ndau disa
plaketa për të gjithë ata të cilët
kanë dhënë kontribut në këto 15
vite të këtij aktiviteti. Me kupa spe-
ciale me logo të turneut u shpër-
blyen edhe klubet të cilët kanë
nderuar plot këto 15 vite rresht këtë
aktivitet. U ndanë edhe mirënjohje
për sponsorët të cilët këtë eveni-
ment e mbështetën gjithmonë.
Drejtësinë në këtë turne e ndanë
gjyqtarë nga Kosova, Shqipëria,

Mali i zi dhe Maqedonia. Për të
gjithë sportistet më të mirë organi-
zatori ndau medalje dhe diploma,

ndërsa në garat ekipore edhe me
një kupë. Në fund të turneut orga-
nizatori ndau edhe tre Kupat e

mëdha për tre klubet më të suk-
sesshëm të edicionit të 15
ndërkombëtar “Struga Open 2018”.
Klubi me i suksesshëm i turneu u
zgjodh klubi i karatesë “Funakoshi
Giçin” nga Shkupi me 9 medalje
ari, 3 të argjendta dhe dy të bronz-
ta. Në vendin e dytë u rëndit KK
“Uskana” nga Kerçova me tetë me-
dalje ari, katër  të argjendta dhe 3
të bronzta. Ndërkaq, vendi i tretë i
takoi KK “Forca” nga Shkupi me 7
medalje ari, 5 të argjendta dhe 4 të
bronzta. Edhe klubi organizator
ishte i suksesshëm jo vetëm në or-
ganizim, por edhe në atë të garave.
Sportistet e KK “Drini” nën udhëhe-
qjen e trajnerit Shaban Murtishi
fituan 12 medalje, nga të cilat dy
medalje ari, tre të argjendta dhe
shtatë medalje të bronzta.

Shkup, 8 tetor - Gjate fundjavës,
një delegacion i gjërë i reprezen-
tacionit të kadetëve të Maqedoni-
së, morri pjesë në turneun

ndërkombëtar “Rusenski legen-
di”, që u zhvillua në Ruse të Bull-
garisë. Me Besir Alilin, Rexhep Po-
cesten dhe Muhamed Ferukun në

ekip, reprezentacioni i Maqedo-
nisë korri sukses të madh, duke
fituar vendin e dytë në konkur-
rencë ekipore, ku në finalen e
madhe u mposht nga skuadra
vendase e qytetit të Ruses. Ndry-
she, pjesë e këtij delegacioni ishin

edhe nënkryetari i KM Liria Amet
Ademi, trajneri Bunjamin Ebipi,
Valon Rogaçi si dhe legjendat e
mundjes në vendin tonë dhe pro-
motorët e projektit “Zhvillimi i
mundjes në Maqedoni”, Shaban
Sejdiu dhe Zoran Shorov.

Hamza 
Jashari, 
i nënti në
Buenos Aires
Shkup, 8 tetor - Xhudisti nga
Maqedonia, Hamza Jashari u
ndal në vendin e nëntë në Loj-
rat Olimpike për të rinj, të cilët
po zhvillohet në Buenos Aires
të Argjentinës. Xhudisti Jasha-
ri në raundin e parë u takua
me spanjollin Havier Penja,
ndaj të cilit pësoi disfatë me
ipon. Mirëpo xhudisti spanjoll
arriti të kalojë në fazën finale
dhe hapi rrugën për Hamza
Jasharin që të luftojë në repa-
sazh. Fillimisht mundi xhudi-
sti qipriot Georgios Ballarjash-
vili me “vazari”, ndërsa në
luftën e dytë u mund nga për-
faqësuesi i Finlandës Turpal
Xhukaev. Në këtë konkurrencë
garash medaljen e artë e fitoi
Vugar Talibov nga Azerbajxha-
ni. 

MAEDONIA E GATSHME PËR DY DUELET E RADHËS

Angelovski: Duhet 
të mbajmë këtë ritëm 

“Shpresoj se të githë
lojtarët përveç Ivan
Triçovskit, i cili na ka
njoftuar se ka pësuar
lëndim dhe duhet që ti
nënshtohet
kontrollimeve
mjekësore në Qipro.
Kemi kohë të
mjaftueshme që të
përgatitme sa më mirë
për këto dy takime. Së
pari jemi fokusuar në
përballjen ndaj
Lihtenshtajnit ndërsa
më pasë do të
mendojmë edhe për
takimin e radhës
kundër Artmenisë”,
deklaroi Angelovski

MUNDJE 

Maqedonia me përfaqësuesit 
e KM Liria, nënkampion në
turneun “Rusenski legendi”

PËRFUNDOI TURNEU I 15 NDËRKOMBËTARË NË KARATE “STRUGA OPEN 2018”

Funakoshi Giçin, Uskana dhe Forca Tre klubet më të suksesshëm

Koha
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Koha, e martë, 9 tetor 2018 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 167/2015, 
27/2016 dhe 120/2018) 

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 “Kanalizimi”  
  1. Punëtor – 7 realizues 

- Me arsim fillor të mbaruar  
      
Sektori “Punë juridike, kadrovike dhe të përgjithshme”  
2. Mirëmbajtës të higjienës – 5 realizues 
- Me arsim fillor të mbaruar 

 
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. Punëtor  
    - arsim i mbaruar: Arsim fillor të mbaruar  
 
2. Për vendin e punës me numër rendor 2. Mirëmbajtës të higjienës  
    - arsim i mbaruar: PMP – Arsim fillor të mbaruar  

 
Dokumentet e nevojshme: 
1. Dëftesa për arsimin e mbaruar  
2. Certifikatë të shtetësisë 
 
 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. Punëtor është 17.706,00 denarë 
- për vendin e punës me numër rendor 2. Mirëmbajtës të higjienës është 17.706,00 denarë. 
. 
 
  Shpallja publike zgjat 3 (tre) 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 “Ligjit për shfrytëzim dhe posedim me mjetet në pronësi të shtetit dhe me mjetet në pronësi të 
komunave” (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 dhe 21/18), Vendimit për shitje të 
mjeteve themelore nr. 02-230/3 të datës 09.03.2008 të sjellë nga Këshilli drejtues i ndërmarrjes dhe Vendimit 
për dhënie të pëlqimit për realizimin e procedurës për zgjedhje të subjektit juridik i cili kryen veprimtari ose 
posedon leje për grumbullim dhe/pse transportim, përpunim, riciklim dhe shkatërrim të mbeturinave nr. 44-
4846/1 të datës 05.06.2018, NP “Pyjet e Maqedonisë” – Shkup publikon: 
 

THIRRJE PUBLIKE  

Për zgjedhje të subjektit juridik për grumbullim dhe transport të pajisjeve mbeturina elektrike dhe 
elektronike  

1. Lëndë e shpalljes është marrja e pajisjeve mbeturina elektrike dhe elektronike (shifra 20 01 36)  e përmendur 
në tabelën në vazhdim: 

 Lloji i pajisjes  Numër  
1 Monitorë  61 
2 Kompjuterë  66 
3 Printerë  24 
4 Kopjues  5 
5 Multifunksional (printerë, kopjues, skaner) 17 
6 Faks  3 
7 Skanerë  1 

 
2. Marrja e mjeteve të tundshme është pa kompensim. 
3. Mjetet e tundshme gjenden në depot e NP “Pyjet e Maqedonisë” Shkup, rr. Pero Nakov nr. 128 (MZT 

kompleks) dhe Sektorin për rregullim të pyjeve, vendeve për gjueti dhe projektim në rr. Kosta 
Novakoviq nr. 12, Shkup. 

4. Subjekti i përzgjedhur juridik ka për obligim të bëjë marrjen e mjeteve të tundshme lëndë e thirrjes 
publike nga lokacionet e theksuara dhe të njëjtat t’i transportojë si mbeturina në mënyrë përkatëse, në 
pajtim me dispozitat ligjore.  

5. Të drejtë për pjesëmarrje në thirrjen publike kanë të gjitha subjektet juridike që posedojnë Leje valide 
për grumbullim dhe/ose transport, përpunim, riciklim dhe shkatërrim të mbeturinave, dhe të jenë në 
sistem të organizuar për grumbullim të llojit të theksuar të mbeturinave (mbajtës kolektiv). 

6. Zgjedhjen e subjektit juridik nga thirrja publike e bën Komisioni nga NP “Pyjet e Maqedonisë” sipas 
kritereve për aftësi për kryerje të veprimtarisë profesionale, pajisjes, efikasitetit dhe përgjegjësisë 
shoqërore.  

7. Ofertuesi më i volitshëm do të bartë shpenzimet rreth marrjes dhe transportit të materialeve.  
8. Me ofertuesin më të volitshëm do të lidhet marrëveshje për marrje të mbeturinave në afat prej 30 ditëve.  
9. Paraqitja për pjesëmarrje si dhe dokumentacioni i nevojshëm të parashtrohen në adresën e NP “Pyjet e 

Maqedonisë” – Shkup në rr. Pero Nakov nr. 128 – 1000 Shkup me shenjë “për thirrje publike për 
grumbullim dhe transport të mbeturinave”.  

10. Afati përfundimtar për parashtrimin e ofertave4 është 10 (dhjetë) ditë kalendarike pas publikimit të 
shpalljes në shtypin ditor.    
 
NP “Pyjet e Maqedonisë” – Shkup  

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (tekst i pastruar Të publikuar në Gazetën zyrtare të RM nr. 167/2015 
dhe ndryshim të plotësimit  të LMP numër 27/2016 dhe 120/2018), nenit 5, 6, 7 dhe 8 të Marrëveshjes kolektive të Operatorit të 
sistemit elektropërçues të Maqedonisë, Shoqëria aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin 
elektroenergjetik në pronësi të shtetit Shkup ose shkurtimisht SHA MEPSO, Shkup (nr. ark. 02-6432 të datës 31.10.2013), dhe 
Vendimit numër 02-6727 të datës 05.10.2018 për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës, Operatori i sistemit 
elektropërçues të Maqedonisë, Shoqëria aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe menaxhim me sistemin elektroenergjetik 
në pronësi të shtetit Shkup ose shkurtimisht SHA MEPSO, Shkup publikon 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

 
Për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës me 3 (tre) punëtorë për realizim të punëve për kohë të pacaktuar në 
Operatorin e sistemit elektropërçues të Maqedonisë, Shoqëria aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe menaxhim me 
sistemin elektroenergjetik në pronësi të shtetit Shkup ose shkurtimisht SHA MEPSO, Shkup. 
 
Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, duhet të përmbushin kushtet e posaçme për plotësim të 
vendeve të punës në vijim: 

 1 (një) realizues në vendin e punës KOORDINATOR në Kabinetin e Zëvendësdrejtorit të përgjithshëm, me përgatitje 
sipërore profesionale – PSP – shkalla VII/1 ose të kornizës nacionale për KAS/SETK – VIA/VII 240-300 SETK, me 4 vjet 
përvojë pune, për të cilin vend pune neto pagesa është 52.200,00 denarë. 

 
 1 (një) realizues në vendin e punës sekretar teknik në Kabinetin e Zëvendësdrejtorit të përgjithshëm, me përgatitje 

të mesme profesionale – PMP – shkalla IV, me përvojë pune prej 1 viti, për të cilin vend pune pagesa arrin 28.362,00 
denarë. 

 
 1 (një) realizues në vendin e punës vozitës në Kabinetin e Zëvendësdrejtorit të përgjithshëm, me përgatitje të 

mesme profesionale – PMP – shkalla IV, leje të vozitjes të kategorisë B, me përvojë pune prej 1 viti, për të cilin vend 
pune pagesa arrin 28.362,00 denarë. 

 
Së bashku me fletëparaqitjen, në të cilën shënohet se për cilin vend pune aplikohet, kandidatët duhet të dorëzojnë dokumente e 
nevojshme, varësisht nga kushtet e theksuara për vendin konkret të punës për të cilin aplikojnë: 
 

- Biografi të shkurtë (CV) dhe letër motivimi në gjuhën maqedonase  
- Dëshmi për arsim të mbaruar (në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
- Certifikatë të shtetësisë (kopje) 
- Dëshmi për përvojë pune, duke theksuar përvojën e punës dhe kohëzgjatjen e asaj përvoje, të dhënë 

nga kompania/institucioni/organi, me të cilën do të dëshmohet se personi (kandidati) me shkallë 
konkrete të përgatitjes profesionale ka fituar përvojë pune aftësi dhe të ngjashme (në origjinal ose 
kopje të vërtetuar në noter) ose Listë nga SPIM dhe  

- Telefon për kontakt 
Shpallja zgjatë 3 (tre) ditë pune nga dita e publikimit (duke mos llogaritur ditën e publikimit).  
Zgjedhja e kandidatëve të paraqitur do të realizohet në afat prej 45/90/120 ditë pas skadimit të afatit për paraqitje varësisht nga 
numri i kandidatëve të paraqitur. 
Marrëdhënia e punës bëhet për kohë të pacaktuar. 

Java e punës zgjatë 5 ditë pune (prej ditës së hënë deri në ditën e premte), orari i plotë i punës është 40 orë në javë, me 8 
orë pune në ditë, fillimi dhe mbarimi i orarit ditor të punës është prej 07.45 deri në 08.15, ndërsa largimi nga vendi i punës është 
prej 15.45 deri në 16.15, me të drejtë pauzë për 30 min. në periudhën prej ora 10.00 deri në ora 12.00. 
  
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit si dhe fletëparaqitjet e pakompletuara, nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
 
Afati për dorëzim të fletëparaqitjeve dhe dokumenteve të kandidatëve të interesuar është 3 (tre) ditë pune, duke llogaritur nga 
dita e ardhshme e publikimit të shpalljes publike (duke mos llogaritur ditën e publikimit).  
 
Të gjitha aplikacionet do të shqyrtohen me besim maksimal. 
 
Për zgjedhjen e realizuar kandidatët e paraqitur do të informohen në afat prej 5 (pesë) ditëve të punës nga dita e lidhjes së 
marrëveshjes për punësim me kandidatin e zgjedhur. 
 
Operatori i sistemit elektropërçues të Maqedonisë, Shoqëria Aksionare për përçim të energjisë elektrike dhe menaxhim me 
sistemin elektroenergjetik në pronësi të shtetit Shkup ose shkurtimisht SH A MEPSO, Shkup ofron mundësi të barabarta për 
punësim pavarësisht gjinisë, rasës, moshës, mendimit politik, statusit martesor, fesë, përkatësisë etnike ose nacionale. 
 
 Dokumentet e nevojshme të dorëzohen në adresën e SH A MEPSO Shkup, rr. “Maksim Gorki” nr. 4 Shkup. 
 

Drejtori gjeneral, 
Sasho Vasilevski 

Në bazë të nenit 130 të LAF, nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë numër 
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 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, 167/2015 dhe 27/2016), nenit 79-g të Ligjit për arsim fillor, ndërsa në lidhje me Pëlqimet e miratuara për 
punësim për kohë të caktuar të punës – financim i ri për vitin shkollor 2017/2018 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës nr. 12-10292/2, 
Drejtori i SHFK “Partenija Zografski”, Kisella Voda – Shkup publikon  
 

SHPALLJE  
Për punësim për kohë të caktuar të punës -  financim i ri për vitin shkollor 2017/2018  

 
1. OBN 03 02 L03 002 Psikolog për kohë të caktuar të punës me orar të plotë të punës – një (1) realizues  

Kushtet e përgjithshme  
 Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
 Të jetë i moshës së rritur, 
 Të njeh gjuhën maqedonase dhe alfabetin cirilik 
 Me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 
 Të ketë të mbaruar arsimin sipëror shkalla VII/1  

Ditët e punës e hënë – e premte  
Orët e punës në javë 40 
Orari i punës prej ora 08.00 deri në ora 16.00  
Neto shuma në të holla e rrogës: 20,639,00 denarë  

Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: 

 Lutje dhe CV; 

 Certifikatë të shtetësisë; 

 Vërtetim /certifikatë se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës 

 Dëshmi – diplomë për arsim të mbaruar; 
Afati për parashtrimin e dokumenteve është pesë (5) ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. Vendimi për zgjedhje do të realizohet në 
afat prej 45 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje. 
Dokumentet të parashtrohen personalisht ose përmes postës në adresën SHFK “Partenija Zografski”, Kisella Vodë – Shkup, rr. Dositej 
Obradoviq nr. 18 – Shkup, tel. 2770 -719. 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të shqyrtohet. 

Drejtor 
Stefçe Vasilevski 

Në bazë të nenit 172 të Ligjit për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e RM” nr. 82/2018), në pajtim me Vendimin e Këshillit Mësimor-
shkencor të Fakultetit të makinerisë në Shkup për përcaktimin e nevojës për zgjedhje të bashkëpunëtorëve të rinj dhe për shpallje të 
konkursit për zgjedhje,  

Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup 
FAKULTETIT TË MAKINERISË - SHKUP  

publikon 
K O N K U R S 

për zgjedhje të titullit bashkëpunues dhe themelim të marrëdhënies së punës 
Publikohet konkurs për zgjedhje të: 

1. Një bashkëpunëtori në titullin bashkëpunëtor asistent në sferën shkencore 20504 Termoteknika dhe aparatet dhe pikat 
termoteknike në Institutin për inxhinieri termike.  

2. Një bashkëpunëtori në titullin bashkëpunëtor asistent në sferën shkencore 21417 Mekanika teknike dhe mekanika e trupit të 
fortë në Institutin për mekanikë. 

Zgjedhja e bashkëpunëtorëve është për kohë prej tre (3) vjet. 
Kushtet dhe kriteret për zgjedhje: 
Krahas kushteve të përgjithshme, kandidatët duhet të plotësojnë edhe kushtet edhe kriteret të parapara me Ligjin për arsim të lartë, 

akteve të tjera të Universitetit dhe Fakultetit. 
Kandidatët janë të obliguar që të dorëzojnë dokumentet në vijim: fletëparaqitje për pjesëmarrje në konkurs, biografi të shkurtër, 

dëshmi për plotësim të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme,  listë të punimeve shkencore dhe profesionale  dhe nga një kopje të 
punimeve shkencore dhe profesionale, si dhe certifikatë të shtetësisë, dëshmi për aftësinë e përgjithshme shëndetësore për vendin e 
punës, dëshmi se me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar dënim ndalesë për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës dhe deklaratë për plotësim të kushteve të përgjithshme dhe të posaçme për vendin e punës.  
Dokumentet dorëzohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 

Orari i kohës së punës është me ndërrime, paradite prej ora 8:00 deri në ora 14:00 dhe pas dite prej ora 14:00 deri në ora 20:00 , të 
përcaktuar në pajtim me orarin e orëve dhe akteve të Fakultetit.  

Shuma në të holla e neto pagesës fillestare është 24.500 denarë.  
Konkursi zgjatë (8) ditë nga dita e publikimit. 
Procedura e konkursit dhe e zgjedhjes mund të zgjasë më së shumti gjashtë muaj duke konsideruar nga dita e publikimit dhe 

përfundon me themelimin e marrëdhënies së punës në pajtim me Ligjin për arsim sipëror.  
Dokumentet dorëzohen përmes postës ose personalisht në arkivin e Fakultetit të Makinerisë në Shkup, Rugjer Boshkoviq pn, 1000 

Shkup, Fahu Postal 464. 
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh në procedurë të shqyrtimit. 
Informacione shtesë mund të merren në numrin e telefonit: 02/3099-200  

 Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodij" në Shkup 
             Fakulteti i Makinerisë -Shkup 
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Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr 167/2015, 27/2016 dhe 120/2018) dhe nenit 5, 7, 8 dhe 9 

të Marrëveshjes kolektive të SHA Elektranat e Maqedonisë, në pronësi të shtetit Shkup, ndërsa në lidhje me Vendimin për nevojën për lidhje të 
marrëdhënies së punës nr. 04-5336/1 të datës 08.10.2018 

 
SHA ELEKTRANAT E MAQEDONISË – SHKUP 

publikon 

SHPALLJE PUBLIKE 
  

Për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës në SHA ELEM 
– Shkup, për realizimin e punëve për kohë të pacaktuar, për vendet e 
punës në vijim:  

- 1 (një) praktikant në vendin e punës 2I “Inxhinier aplikativ” në 
Departamentin për sisteme afariste në Shërbimin për teknologji 
informatike në Departamentin për teknologji informatike dhe 
telekomunikim në Drejtorinë e SHA ELEM – Shkup. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, 
duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në vijim: shkalla VII, 
Fakulteti elektroteknik, Fakulteti matematiko-natyror-informatikë ose 
Fakulteti për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike, njohje 
të gjuhës angleze B2. 

Shuma në të holla e pagesës themelore është 38.085,00 denarë. 
Stazhi i praktikantit zgjatë 8 muaj, në të cilën periudhë të punëtorit do 
të marrë 80% të pagesës së caktuar për këtë vend pune. 

 
- 1 (një) praktikant në vendin e punës 2L “Sistem administrator” 

në Departamentin për administrim sistemor dhe mbrojtje në 
Shërbimin për teknologji informatike në Departamentin për teknologji 
informatike dhe telekomunikim në Drejtorinë e SHA ELEM – Shkup. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, 
duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në vijim: shkalla VII, 
Fakulteti elektroteknik, Fakulteti matematiko-natyror-informatikë ose 
Fakulteti për shkenca informatike dhe inxhinieri kompjuterike. 

Shuma në të holla e pagesës themelore është 38.085,00 denarë. 
Stazhi i praktikantit zgjatë 8 muaj, në të cilën periudhë të punëtorit do 
të marrë 80% të pagesës së caktuar për këtë vend pune. 

 
- 1 (një) realizues në vendin e punës 2S “Teknik për rrjete të 

telekomunikimit dhe videomonitorim” në Departamentin për rrjete 
të telekomunikimit dhe videomonitorim në Shërbimin për 
telekomunikim në Departamentin për teknologji informatike dhe 
telekomunikim në Drejtorinë e SHA ELEM – Shkup. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, 
duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në vijim: shkalla IV, 
Arsimi i mesëm, 1 vjet përvojë pune. 

Shuma në të holla e pagesës themelore është 28.092,00 denarë. 
 
- 1 (një) realizues në vendin e punës 4-b “Bashkëpunëtor 

profesional“ në Kabinetin e Drejtorit të përgjithshëm në Drejtorinë e 
SHA ELEM – Shkup. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, 
duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në vijim: shkalla VII, 
Fakulteti ekonomik ose juridik, 2 vjet përvojë pune. 

Shuma në të holla e pagesës themelore është 38.085,00 denarë. 
 
- 1 (një) realizues në vendin e punës 15-g “Referent i pavarur për 

punë kadrovike” në Sektorin për çështje juridike dhe të përgjithshme 
në Drejtorinë e SHA ELEM-Shkup. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, 
duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në vijim: shkalla VI/VII, 
Fakulteti juridik, 1 vjet përvojë pune. 

Shuma në të holla e pagesës themelore është 34.754,00 denarë. 
 
 - 1 (një) realizues në vendin e punës 24.1 “Udhëheqës i punës” 

në Shërbimin për punë të përgjithshme në Sektorin për çështje 
juridike dhe të përgjithshme në Drejtorinë e SHA ELEM –Shkup. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, 
duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në vijim: shkalla III/IV, 
Arsim i mesëm në profesion ose Shkollë e mesme, 2 vjet përvojë pune. 

Shuma në të holla e pagesës themelore është 30.312,00 denarë. 
 

 - 2 (dy) praktikantë në vendin e punës 27А “Dispeçer” në Sektorin 
për prodhim të energjisë elektrike në Drejtorinë e SHA ELEM-Shkup. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, 
duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në vijim: shkalla VII, 
Fakulteti elektroteknik ose i makinerisë. 

Shuma në të holla e pagesës themelore është 36.974,00 denarë. 
Stazhi i praktikantit zgjatë 8 muaj, në të cilën periudhë të punëtorit do 
të marrë 80% të pagesës së caktuar për këtë vend pune. 

 
- 1 (një) realizues në vendin e punës 9а “Mirëmbajtës” në 

Shërbimin për prodhim të energjisë elektrike në HE Glloboçicë – 
Strugë në Filialin HEC “Drini i Zi” – Strugë. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, 
duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në vijim: shkalla III/IV, 
Arsim i mesëm në profesion ose Shkollë e mesme, pa përvojë pune. 

Shuma në të holla e pagesës themelore është 22.540,00 denarë. 
 

- 1 (një) realizues në vendin e punës 60 ”Llogaritës i materialit” 

në Departamentin për ç[shtje financiare dhe të kontabilitetit në 
Shërbimin për punë financiare dhe komerciale në Filialin HEC “Drini i 
Zi” – Strugë. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj, 
duhet të përmbushë edhe kushtet e posaçme në vijim: shkalla IV, 
Arsim i mesëm, 1 vjet përvojë pune. 

Shuma në të holla e pagesës themelore është 24.761,00 denarë. 
Java e punës është 5 (pesë) ditë pune, nga dita e hënë deri ditën e 

premte. Orari i plotë i punës së punëtorit është 40 orë në javë, ndërsa 
gjatë ditëve të punës do të zgjasë 8 orë në ditë edhe atë për vendet e 
punës në Drejtori me fillim prej ora 07:30-08:00 deri në ora 15:30-
16:00, ndërsa për Filialet e SHA “ELEM” me fillim prej ora 07:00 deri në 
ora 15:00.  

Shpallja zgjatë tre ditë pune nga dita e shpalljes. 
Së bashku me fletëparaqitjen (në të cilën theksohet se për cilin 

vend pune konkurrohet), kandidatët duhet të parashtrojnë: 
- Dëshmi për arsimin e mbaruar (origjinal ose kopje të 

vërtetuara në noter); 
- Certifikatë të shtetësisë (kopje); 
- Dëshmi për përvojën e punës (listë nga SPIM), për vendet e 

punës për të cilat kërkohet; 
- Dëshmi për njohje të gjuhës angleze, për vendin e punës për 

të cilin kërkohet; 
- Biografi të shkurtë në gjuhën maqedonase; 
- Kontakt telefon. 
Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk 

do të merren parasysh gjatë shqyrtimit.  
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 45 ditëve pas kalimit të afatit 

për paraqitje. 
Fletëparaqitja me dokumentet e nevojshme, nga të cilat shihet se 

kandidati i plotëson kushtet e përgjithshme dhe të posaçme, të 
dorëzohen në adresën: 

SHA Elektranat e Maqedonisë -  Shkup, Drejtoria 
 rr. 11 Oktomvri nr. 9, Shkup,  (me shenjë “për shpallje publike”). 

SHA ELEM - Shkup 

 
SHKUP 
Numër, 04-1803/4 
05.10.2018 

 
Në bazë të nenit 14 paragrafi 2, nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë” nr 167/2015- teksti i 

pastruar, 27/2016 dhe 120/2018) dhe neni 5, 6 dhe 7 nga Marrëveshja kolektive e Regjistrit qendror të RM numër 01-866/1 të datës 01.06.2018 dhe 
nenit 24 paragrafi 1 pika 2 e Statutit të Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë (“Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë” nr 45/2007 dhe 
208/2015), ndërsa në lidhje me Vendimin për nevojën e themelimit të marrëdhënies së punës  numër 04-1803/1  të datës 03.10.2018, Regjistri 
qendror i Republikës së Maqedonisë shpall: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë ka nevojë për të themeluar marrëdhënie pune për kohë të caktuar për periudhë jo më shumë 

se 12 (dymbëdhjetë) muaj me 20 (njëzet) realizues për vendet e punës në vijim me kushte të veçanta edhe atë: 
- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Shkencat Juridike, Ekonomike apo Shkenca për letërsi më së paku 240 kredi sipas EKTS apo të mbaruar 

shkallën VII/1, për vendin e punës Këshilltar për planifikim të zhvillimit dhe bashkëpunim ndërkombëtar dhe pagesa themelore 44.784,00 
denarë; 

- 2 (dy) realizues me arsim të mbaruar Shkencat Juridike, Ekonomike apo Shkencat letrare më së paku 180 kredi sipas EKTS apo të mbaruar 
shkallën VII/1, për vendin e punës Punëtorë profesional për planifikim të zhvillimit dhe bashkëpunim ndërkombëtar dhe pagesa themelore 
33.776,00 denarë; 

- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Shkencat Ekonomike ose Juridike më së paku 240 kredi sipas EKTS apo të mbaruar shkallën VII/1, për 
vendin e punës Këshilltar në Departamentin për punë financiare-kontabilitet dhe pagesa themelore 41.604,00 denarë; 

- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Shkencat Ekonomike ose Juridike më së paku 240 kredi sipas EKTS apo të mbaruar shkallën VII/1, për 
vendin e punës Këshilltar për furnizime publike dhe pagesa themelore 41.604,00 denarë ; 

- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Shkencat Juridike ose Ekonomike më së paku 180 kredi sipas EKTS apo të mbaruar shkallën VII/1, për 
vendin e punës Punëtor profesional për furnizime publike dhe pagesa themelore 32.798,00 denarë; 

- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Shkencat Juridike më së paku 180 kredi sipas EKTS apo të mbaruar shkallën VII/1, për vendin e punës 
Punëtor profesional për çështje juridike dhe pagesa themelore 32.798,00 denarë;   

- 2 (dy) realizues me arsim të mbaruar Shkencat Juridike ose Ekonomike më së paku 180 kredi sipas EKTS apo të mbaruar shkallën VII/1, për 
vendin e punës Punëtor profesional për I RRK Shkup dhe pagesa themelore 32.064,00 denarë; 

- 2 (dy) realizues me arsim të mbaruar Shkencat organizative dhe meaxhim (menaxhment) më së paku 180 kredi sipas EKTS apo të mbaruar 
shkallën VII/1, për vendin e punës Punëtor profesional për II RRK Shkup dhe pagesa themelore 32.064,00 denarë;   

- 2 (dy) realizues me arsim të mbaruar Gjimnaz ose Arsim të mesëm profesional, në vendin e punës Referent për regjistrim, në RRK Shkup dhe 
pagesa themelore 25.948,00 denarë;  

- 2 (dy) realizues me arsim të mbaruar Gjimnaz ose Arsim të mesëm profesional, në vendin e punës Referent për regjistrim, në RRK Tetovë dhe 
pagesa themelore 23.991,00 denarë ; 

- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Shkencat Juridike, Ekonomike ose Mbrojtje më së paku 180 kredi sipas EKTS apo të mbaruar shkallën 
VII/1, për vendin e punës Punëtor profesional në PK Gostivar dhe pagesa themelore 30.596,00 denarë; 

- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Gjimnaz ose Arsim të mesëm profesional, në vendin e punës Arkivues IV në RRK Ohër dhe pagesa 
themelore 23.991,00 denarë; 

- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Shkencat Ekonomike ose Juridike më së paku 240 kredi sipas EKTS apo të mbaruar shkallën VII/1, për 
vendin e punës Këshilltar në RRK Manastir dhe pagesa themelore 35.978,00 denarë; 

- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Gjimnaz ose Arsim të mesëm profesional, në vendin e punës Referent për regjistrim, në RRK Strumicë 
dhe pagesa themelore 23.991,00 denarë; 

- 1 (një) realizues me arsim të mbaruar Shkencat juridike, Sociologji dhe Shkencat rganizative dhe meaxhim (menaxhment) më së paku 180 
kredi sipas EKTS apo të mbaruar shkallën VII/1, për vendin e punës Punëtor profesional në RRK Kumanovë dhe pagesa themelore 32.064,00 
denarë; 

Kandidati i cili do të paraqitet në Shpalljen publike, duhet ti plotësojë kushtet në vijim:  
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në mënyrë aktive të njohë 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 dënimi ndalesa për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  
 
- Marrëdhënia e punës themelohet me orar të plotë të punës, me orar javor të rregullt të punës prej 40 orëve (5 pesë ditë pune në javë) 
- Orari ditor i punës  zgjatë 8 orë dhe fillon prej orës 8,00 dhe përfundon në ora 16,00. 

Bashkë me fletëparaqitjen kandidatët duhet ti dorëzojnë edhe dokumentet në vijim (kopje): 
- Lutje me biografi të shkurtër (CV); 
- Certifikatë shtetësie; 
- Kopje të letërnjoftimit; 
- Dëshmi për aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës (Certifikatë mjekësore); 
- Dëshmi që me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënimi ndalesa për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;  
- Certifikatë (Diplomë) për arsimin e mbaruar; 
- Vërtetim për njohje aktive të programeve kompjuterike për punë zyre; 
- Vërtetim për njohje aktive të një prej tre gjuhëve botërore që përdoren më së shpeshti të Unionit evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht); 
- Dëshmi për përvojën e punës së nevojshme (dëshmohet me Vërtetim nga APRM apo Fond për SPIM) dhe institucionit në të cilën ka punuar 
kandidati.  

Kandidatët e interesuar, lutjen së bashku me dëshmitë për plotësim të kushteve sipas kësaj shpallje mund ti dorëzojnë në afat prej 5 (pesë) 
ditëve të punës nga dita e publikimit të shpalljes, drejtpërdrejtë në arkivin e Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë, bul. Kuzman Josifovski 
Pitu nr. 1 ose përmes postës. Telefoni për kontakt 3 288 100, personi për kontakt Andrijana Anastasovska Kitanova. 

Regjistrit qendror të Republikës së Maqedonisë zgjedhjen do ta kryen në afat prej 45 (dyzetepesë) ditë pune pas kalimit të afatit për 
paraqitje, ndërsa nëse ka më shumë se 200 të paraqitur zgjedhja do të bëhet në pajtim me afatet e caktuara ligjore. 

Lutjet e dorëzuara të pakompletuara dhe pas afatit nuk do të merren parasysh. 
Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë Shkup  

    Në bazë të nenit 17 të Rregullores për mënyrën e realizimit të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira për 
nxënësit e shkollave fillore nr. 07-9992/2 të datës 05.06.2014 nga MASH, dhe në pajtim me Programin për organizim të 
ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira për nxënësit në SHFK “Dimitar Milladinov” Qendër Shkup  

 
Shkolla fillore komunale  

“Dimitar Milladinov” Qendër, Shkup  
Publikon   

SHPALLJE PUBLIKE  
Për grumbullimin e ofertave  

 
 SHFK “Dimitar Milladinov” – Shkup, rr. Koço Racin 17, tel. 3161 448, faks 3114-216, organizon ekskursione dhe 
aktivitete tjera të lira për nxënësit në vitin shkollor 2018/19 në pajtim me Programet për aktivitetet e theksuara edhe atë: 
- piknik vjeshtor njëditor për nxënësit prej klasës së I deri në klasën e IX; 
-piknik pranveror njëditor për nxënësit prej klasës së I deri në klasën e IX 
- ekskursion njëditor për nxënësit e klasës së III; 
- mësim në natyrë (5 ditë) për nxënësit e klasës së V; 
- ekskursion dyditor shkencor-rekreativ për nxënësit e klasës së VI; 
-ekskursion treditor mësimor-shkencor për nxënësit e klasës së IX;  
- pushim dimëror. 
- ski shkolla 
-pushim vere-kamp letrar 
Kriteri për ndarje të marrëveshjes për realizim të ekskursioneve për nxënësit dhe aktiviteteve të tjera të lira për nxënësit 
është çmimi më i ulët. 

Kushtet minimale të cilat duhet të plotësojë ofertuesi dhe dokumentet të cilat duhet të dorëzohen nga ofertuesit 
janë të futura në dokumentacionin plotësues. 
 Ftohen ofertuesit e interesuar të dorëzojnë ofertat sipas dokumentacionit që mund të merret në shkollë çdo ditë 
pune prej ora 8,00 deri në ora 14,00 në objektin e shkollës. Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
 
Ofertat dorëzohen në arkivin e shkollës më së voni deri më 16.10.2018 deri në ora 10,00.  
Ofertat të cilat do të arrijnë më vonë nga termini i theksuar nuk do të merren parasysh.  
Oferta është e ndarë. 

 SHFK “Dimitar Milladinov”, Komuna Qendër – Shkup 

tel
tel. ++ 389 32 392044, faks 385369, galerija Bezisten 385383 

e-mail zavodimuzejstip@mt.net.mk  
Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe nenit 23 paragrafi 1 dhe 5 e Ligjit për marrëdhënie pune, nenit 8 dhe 

nenit 9 të Marrëveshjes kolektive të Institucionit Nacional Enti për mbrojtje të përmendoreve të kulturës dhe Muzeu 
Shtip, në pajtim me Vendimin për nevojën për punëtor numër 04-305/1 të datës 08.10.2018, IN Enti dhe Muze – Shtip 
dhe Pëlqimit për punësim të punëtorit, nga Ministria e financave numër 18-8425/2 të datës 25.07.2018, publikohet  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Për punësim të gjashtë (6) persona për kohë të pacaktuar, për vendet e punës në vijim: 
1. Punëtor profesional për histori të artit (kustos), PSP – Shkencat historike, arkeologji, 1 (një) realizues, pa 

përvojë pune; 
2. Mirëmbajtës të higjienës, PKU – Arsim fillor, 2 (dy) realizues, pa përvojë pune; 
3. Rojtar – Zjarrfikës, PMP, Gjimnaz, elektroteknik, të mesëm të tekstilit, Kushte tjera të posaçme – Licencë 

për sigurim të pronës dhe personave dhe licencë për zjarrfikës – 1 (një) realizues, pa përvojë pune; 
4. Kontabilist, PLP, Shkencat ekonomike, 1 (një) realizues, pa përvojë pune 
5. Guid, PSP, Historia e artit, Turizëm dhe hoteleri, 1 (një) realizues, pa përvojë pune  

 
Me orar javor të punës prej 40 orëve prej ditës së hënë deri ditën e premte. Orari ditor i punës prej ora 08.00 

deri në ora 16.00. Bruto pagesa fillestare për Punëtor profesional për histori të artit është 28.607 den, Mirëmbajtës të 
higjienës është 17.370 den, Rojtar-Zjarrfikës është 17.864 den, Kontabilist është 28.607 den dhe për Guid është 26.233 
den. 

Fletëparaqitja së bashku me dokumentet për plotësim të kushteve (diplomë për arsimin e mbaruar ose 
certifikatë (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter), Certifikatë të shtetësisë jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj, kopje të 
letërnjoftimit dhe CV të shkurtë) të dorëzohen përmes postës ose deri në arkivin e IN Enti për mbrojtje të përmendoreve 
të kulturës dhe Muze – Shtip, rr. Marshall Tito nr. 2, në afat prej 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të Shpalljes. 

Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet nga ana e drejtorit të IN Enti dhe Muze – Shtip, dhe në afat prej 8 (tetë) 
ditëve me shkrim do të lajmërojë kandidatët që janë paraqitur në shpallje. Dokumentet e pakompletuara nuk do të 
merren parasysh. 

 
Institucioni Nacional Enti për mbrojtje të përmendoreve  

të kulturës dhe Muze – Shtip 
Drejtor 

Mitko Shterjov 

Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune Tekst i konsoliduar (Gazeta zyrtare e RM" nr 
154/2014) neni 80 dhe 82 nga Ligji për arsim fillorë (Gazeta zyrtare e RM nr. 103/2008) me miratim nga 

MASH nr. 12-10292/21 prej 19.09.2018, Pëlqimit nga Komuna e Çairit nr. 09-1884/2 nga 26.09.2018 SH.F. 
"Rajko Zhinzifov" Shkup Çair shpall:  

 
KONKURS 

për plotësimin e vendeve të punës deri më 31.08.2019 
 

Për mësimin në gjuhën shqipe 
1. Një arsimtar të mësimit klasor me 20 orë mësimore (40 orë punë) dhe rrogë neto prej  21.660,00 den; 

 
Orari i punës i arsimtarëve është në dy ndërrime prej ora 07,30 ndërrimi i parë dhe prej ora 13.30 ndërrimi i 
dytë dhe përfundon varësisht prej orëve të parapara për vitin shkollor 2018/2019. 
Punëtorët kanë të drejt për pushim ditor, javor dhe vjetor në përputhje me LMP. 
Kandidatët (nga pikat 1 dhe 3) krahas kushteve të parapara me LMP, duhet ti plotësojnë kushtet të parapara 
sipas nenit 80 dhe 82 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta zyrtare e RM nr. 103/08). 
Kandidatët duhet ti dorëzojnë dokumentet në vijim: 
- biografi të shkurt; 
- dokument për arsim të kryer përkatës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter) 
- certifikatë të shtetësisë 
Konkursi zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes. Përzgjedhja do të bëhet në afat prej 5 (pesë) ditë 
pune pas përfundimit të shpalljes. Dokumentet e pakompletuara dhe të parashtruara pas afatit nuk do të 
shqyrtohen.  
Dokumentet e nevojshme të dorëzohet në adresë: SHF "Rajko Zhinzifov" Shkup, Çair, rr. Metodija Mitevski 
nr.p.n. Shkup 
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Jose Mourinho e ka nisur ditën
e së shtunës së kaluar me një me-
sazh në telefon ku Ed Woodward e
ftonte të injoronte të gjitha lajmet
që e jepnin të larguar nga Manche-
ster United nëse nuk do të fitonte
ndaj Newcastle. Ishte diçka që i
dha siguri të madhe portugezit, që
më pas, në ndeshje i pa gjërat të
kalonin nga shiu në breshër, në
fund të pjesës së parë, ku e gjeti
veten me dy gola disavantazh në
“Old Trafford”, ndaj Newcastle të
Rafa Benitez. Në pushim erdhi
kthesa e papritur, sipas asaj që bën
të ditur sot “The Sun”, Mourinho u
konsultua me futbollistët, mbi të
gjithë me Pogba, duke diskutuar
së bashku se cilat ndryshime tak-

tike ishin të nevojshme për të
përmbysur rezultatin. Këshilla e
Pogba ishte: unë avancoj disa me-
tra dhe aktivizo Marouane Fellaini.
Trajneri bëri pikërisht kështu. Re-
zultati: Ndeshja u përmbys dhe fi-
torja erdhi në saj të golit të shë-
nuar nga Alexis Sanchez, në
minutën e 90ë. “Në pushim të nde-
shjes unë dhe futbollistët folëm
me zemër të hapur për dy minuta
më lidhje me ndryshimet e mund-
shme taktike. Tetë minuta të tjera
diskutuam për atë që unë men-
doja si do t’i jepte më shumë liri

veprimi dhe që do të na jepte
mundësinë të shmangnim
humbjen. Më pas erdhi fitorja 3-2.
E pabesueshme”, tha Mourinho në
fund të ndeshjes. Në fund të nde-
shjes, telekamerat e “BT Sports”
kanë fiksuar Mourinho, që duke
dalë nga fusha përsëriti gjestin e
parë nga të gjithë kundër Valen-
cia, duke ngritur gishtin e mesit,
që sot e kësaj dite nuk ka një shpje-
gim të mirëfilltë, por sipas disa dë-
shmitarëve ai tha “fodas filhos de
puta” (ju këlyshë kurve) dhe pse
nuk dihet se kujt i drejtohej.

“Kërkova nga futbollistët që të je-
pnin me të vërtetë 100% të
mundësive të tyre, – vazhdoi Mou-
rinho. – Sigurisht që rrezikuam
shumë taktikisht, por gjetëm
mënyrën më të mirë për të reaguar
dhe në fund fituam një ndeshje që
meritonim të fitonim. Ashtu si më
tha një shok sot në mëngjes, nëse
nesër bie shi në Londër është faji
yt. Unë do të shkojë në Londër sot”.
Sa për të qenë të saktë, të dielën në
Londër nuk ra shi… pra ka përfun-
duar “stuhia” te United? Koha do
të tregojë.

Matthäus
shpërthen në
akuza të ashpra
kundër lojtarit
të Bayernit
Ish-ndërkombëtari gjerman,
Lothar Matthaus, kritikoi
ashpër James Rodriguez pas
disfatës së Bayernit kundër
Borussia Mönchengaldbach
(0-3). Para kësaj sfide, sipas
disa mediave gjermane, ko-
lumbiani është ankuar se nuk
ka minuta të mjaftueshme
nga trajneri i ri, Niko Kovac.
“James ndihet i ofenduar, kur
nuk luan në formacionin fille-
star, por pastaj, kur është star-
tues, luan sikur të mos ishte
pjesë e ekipit, – ka thënë ish-
lojtari i Bayern Munich në një
program të “Sky”. – Lojtarët
janë ngritur në piedestal këtu
dhe duhet të jenë në shërbim
të klubit. Bayern Munich është
një klub i lojtarëve të klasit
botëror, ndaj të gjithë duhet të
jenë të kënaqur për të luajtur
me një ekip si ky, edhe James”.
Nga ana tjetër, Matthäus ka
disa kritika edhe për Kovac,
duke thënë se trajneri tani
duhet të paguajë gabimin e
verës, atë të mosrinovimit të
skuadrës: “Trajneri mendon
për futbollin gjatë gjithë ditës,
ai identifikohet plotësisht me
klubin. Kovaç duhet të pa-
guajë tani faturën e mo-
spërforcimit të skuadrës në
verë. Klubi dhe ai nuk men-
duan ta ripërtëritjnë grupin e
lojtarëve. Ky është një gabim,
që duhet ta rregullojnë ata, të
cilët e kanë drejtuar ekipin me
sukses për dekada të tëra. Ka
pasur lojtarë në merkato, që
mund të ishin një investim për
të ardhmen. Ndoshta ata kanë
dashur të nënshkruajnë me
Antoine Griezmann, apo Ga-
reth Bale!!!”

Alain Migliaccio, menaxheri i
ish-trajnerit të Real Madridit, Zi-
nedine Zidane, hedh poshtë zërat
se klienti i tij do të donte të ulej në
stolin e Manchester United, në
vend të José Mourinhos. Në një in-
tervistë me gazetën franceze “Le
Journal du Dimanche”, agjenti i
ish-futbollistit bardhezi ka thënë:
“Zinedine e ka bërë zgjedhjen e
tij. Ai ka vendosur të bëjë një vit
pushim dhe kjo do të respek-
tohet”. Pavarësisht fitores me
përmbysje të “Djajve të Kuq” ndaj
Newcastle, nga 0-2 në 3-2, Mou-
rinho e ndien hijen e Zidanes mbi
“Old Trafford”. Megjithatë, duket
se udhëheqja e Manchester Uni-
ted mund ta shtyjë ndryshimin në
stol për vitin e ardhshëm. Migliac-

cio e çmonton hipotezën e media-
ve: “Unë nuk mendoj se Zidane do
të stërvitë në Angli, futbolli atje
nuk është në stilin e tij. Kam folur
me të dhe kjo ide nuk e tërheq atë
“. Lidhur me planet e ardhshme të
trajnerit franko-algjerian, agjenti

ka lënë të kuptohet se ato mund të
ndërthuren me ish-klubin e tij, Ju-
ventusin. “Juventusi ka një projekt
të bukur. Me Juventusin, Zidane
ka një histori, ndaj ribashkimi
mund të funksionojë”, – përfun-
doi Migliaccio.

Khabibi dhe
McGregori 
ishin shokë 
Khabib Nurmagomedov dhe Co-
nor McGregor ishin shokë të mirë
para disa vitesh. Dy boksierët e
UFC-së kishin dje një përballje
tejet të ashpër, duke përfshirë
edhe stafin e tyre. Kjo përleshje
mes tyre filloi në momentin kur
McGregori e kishte sulmuar au-
tobusin e Khabibit, duke arritur
që t’i lëndoj disa persona. Por,
një foto që po qarkullon në rrjete
sociale, shihet se si McGregor
dhe Khabib ishin fotografuar së
bashku në vitin 2014. Khabib ki-
shte shkruar në Twitterin e tij për
takimin me McGregorin: “Me Co-
nor McGregor pas triumfit të tij
të pabesueshëm në UFC 178. Dja-
losh i rrezikshëm”. Kurse, McGre-
gor i ishte përgjigjur: “E dua
kampion! Ariu rus”.

Revista prestigjioze “France
Football” ka vazhduar me publiki-
min e emrave kandidatë për “To-
pin e Artë”. Pas lojtarëve si Sergio
Aguero, Alisson, Gareth Bale, Ka-
rim Benzema, Edinson Cavani,
Thibaut Courtois, Cristiano Ronal-

do, Kevin De Bruyne, Roberto Fir-
mino, Diego Godin, tani janë pu-
blikuar edhe pesë emra të tjerë.
Antoine Griezmann, Eden Hazard,
Isco, Harry Kane, N'Golo Kante
janë pesë emrat e rinj në këtë listë.

Zbulohen edhe pesë emra 
të tjerë në listën e kandidatëve 
për ‘Topin e Artë’

Zidane mund të ribashkohet me Juventusin
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Këshilla e Pogbas
shpëtoi stolin Mourinhos

“Në pushim të ndeshjes
unë dhe futbollistët
folëm me zemër të
hapur për dy minuta
më lidhje me
ndryshimet e
mundshme taktike.
Tetë minuta të tjera
diskutuam për atë që
unë mendoja si do t’i
jepte më shumë liri
veprimi dhe që do të na
jepte mundësinë të
shmangnim humbjen.
Më pas erdhi fitorja 3-2.
E pabesueshme”, tha
Mourinho
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Mensur
Mamuti

I ANASJELLË,
I PËRKUNDËRT

NJË NGA EKIPET 
E FUTBOLLISTIT 

NËFOTO
KAMPION

FUTBOLLISTI
KOSOVAR
NË FOTO

NOVELISTI
AMERIKAN,

SHO

HOXHA

VOKALI 
I “MINATORIT”,

GJINOVCI

VIDEO
GAME

HOME VIDEO
-----------------------------

VEND KU 
MBAHEN LOPËT

QYTET 
NË HOLANDË

(DJATHI)

PENG,
REHIN
(VJET.)

I UL FORCËN,
AMORTIZON

PELEGRINAZH 
I MUSLIMANËVE 

NË MEKË

KOHA
 NJË GJUHË 

INDOEVROPIANE
-----------------------------

TRAJNERI 
I “SHKËNDIJËS”, 

OSMANI

QENDRA 
RINORE

REPUBLIKA
E MAQEDONISË

-----------------------------
TOKË QË PËRMBAN 

SHUMË RËRË
(SH.)

BUJQËSOR XHAN
BANORI
I AONISË 

SË VJETËR
KOHA ASTATI

 NJË 
NGA KLUBET 

E FUTBOLLISTIT 
NË FOTO

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

AKTORI 
AMERIKAN, RIVS

E SHOQJA E AGAIT
-----------------------------

KËNGËTARJA 
AMERIKANE, 

GRANDE

AMERICIUMI
-----------------------------

STAELIT
(SHKURT.)

K
 INSTITUCIONI 
ZYRTAR PËR 
DËRGIMIN E 

LETRAVE
----------------------------

TEMPERATURA

VENDLINDJA
DHE NJË 

NGA KLUBET 
E FUTBOLLISTIT 

NË FOTO

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

SLLOGAN

KOHA
E KALUARA E 
FOLJES “JAM”

-----------------------------
NË SASI

TË VOGËL

DUETI KOSOVAR, 
“... I RRUGËS”

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

NJË PËRFUNDIM 
NË SHAH

PËREMËR 
VETOR

-----------------------------
LËSHOJ

LUMË 
NË RUSI

-----------------------------
EDMOND

TUPJA

SHËNIM
I GJARJEVE
VJETORE

JO 
BRUTO

------------------------------
GJERMANIA

QË ZGJAT
KATËR DITË

ZGJIDHJET: IMAMI, NASER, VG, HV, EDAMI, REHEN, ZBUT, URDU, QR, RM, AGRAR, T, AGESHA, AM, 
KIANU, POSTA, PRISHTINA, R, ISHA, RITMI, PAT, ATA, OB, ANALE, NETO, KATËRDITOR.

Shumë i lehtë: 359172864, 462389751, 781654923, 976415238, 124863597, 835297146, 
648921375, 593748612, 217536489. Mesatar: 432891576, 659237481, 871456392, 
568972143, 723514968, 194368725, 215789634, 387645219, 946123857.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite me te mire se

disa dite me pare. Partneri nuk do i kritikoje për asgjë dhe toleranca
do mbizotërojë gjithë kohës. Beqaret do jene shume tërheqës sot dhe
do arrijnë te tërheqin vëmendjen e shume personave. Mundësitë për
te krijuar një lidhje do jene te shumta. Financat do jene me te këna-
qshme kështu qe rini te qete ne këtë plan.

DEMI 21. prill - 21. maj
Do fiksoheni edhe pas disa detajeve te vogla sot ne jetën

tuaj ne çift dhe kjo mund te sjelle mosmarrëveshje te njëpasnjësh-
me me partnerin. Beqaret do jene gjithë kohës ne kërkim, por nuk
kane për ta gjetur personin e duhur. Nuk është ende dita me e për-
shtatshme për ju. Dite problematike për sektorin e financave. Mos
bëni gabim as te merrni hua sepse do keni me tepër vështirësi.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dialogu dhe bashkëpunimi do mbizotërojë gjate gjithë

kësaj dite ne jetën tuaj ne çift sot. Do arrini t’i zgjidhni edhe proble-
met qe keni pasur dhe do shihni me realizëm drejt se ardhmes. Be-
qaret nuk do tërhiqen aspak nga aventurat kalimtare dhe do qën-
drojnë serish vetëm. Konfigurimi i yjeve do jete pozitiv për financat.
Te paktën ne këtë plan nuk do keni për çfarë te shqetësoheni.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Klima ne sektorin e dashurisë do jete mjaft e ngrohte sot

dhe çdo gjë do shkoje ashtu si ju e kishit menduar. Beqaret duhet
te joshin, por jo te pranojnë çdo lloj propozimi qe do iu behet. Ka
disa persona qe pëlqejnë te tallen dhe te luajnë me ndjenjat e te
tjerëve. Te ardhurat do fillojnë te rriten ndjeshëm gjate kësaj dite
dhe për këtë arsye situata financiare do përmirësohet ndjeshëm.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Dashuria e çifteve do shkoje edhe me mire gjate kësaj

dite. Nëse kohet e fundit e keni lënë pas dore partnerin tuaj, këtë jave
do rregulloni gjithçka. Beqaret me ne fund do arrijnë te krijojnë një
lidhje dhe do ndihen te plotësuar. Ai qe do keni ne krah do ketë te
gjithë cilësitë qe ju keni kërkuar. Ne planin financiar situata do jete
me e qete dhe aspak problematike.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Do jeni te parrezistueshem gjate kësaj dite dhe partneri

nuk do mundet t’iu qëndrojë larg për asnjë moment. Ne mbrëmje
priten momente edhe me emocionuese. Beqaret do jene shume te
angazhuar me pune dhe nuk do gjejnë kohet për dashurinë. Ne pla-
nin financiar duhet t’i besoni pak me tepër intuitës dhe te ulni shpen-
zimet. Vetëm kështu situata do jete e qëndrueshme.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Dite mjaft romantike dhe e bukur kjo e sotmja për te

dashuruarit. te gjithë planetët do jene ne anën tuaj dhe do ua
bëjnë ditën me entuziaste. Shfrytëzojeni sa te mundni! Beqaret do
njihen me disa persona interesante, por duhet te marrin kohen e
duhur para se te angazhohen seriozisht. Ne planin financiar duhet
te merrni hua qe t’ia dilni mbanë.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite shume te

qete dhe pa probleme. Beqaret do jene akoma me te fiksuar pas ka-
rakterit te personave dhe jo nga pamja. Do takojnë persona te
shumte, por do duhet t’i njohin mire ata para se te hedhin një hap
me tej. Ne planin financiar tregohuni te matur dhe mos kryeni
asnjë transaksion te pamenduar mire.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Paqja do mbizotërojë gjate kësaj dite ne planin tuaj

sentimental. Edhe ata qe janë larguar paksa nga njeri-tjetrin do
rigjejne ngrohtësinë ndërmjet tyre. Beqaret nuk duhet te bëjnë ga-
bim te ngatërrojnë jetën profesionale me atë sentimentale. Ne
planin financiar do jene yjet ata qe do iu ndihmojnë te zgjidhni
çdo problem. Do keni mundësi te hiqni edhe disa para mënjanë.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Dite përgjithësisht e animuar kjo e sotmja për te dashu-

ruarit. Nuk do i mbani asnjë inat njeri-tjetrit dhe do tregoheni ako-
ma me tolerante se me pare. Beqaret do e kenë te vështirë te krijojnë
një lidhje edhe pse mundësitë për takime nuk do mungojnë. Ne pla-
nin financiar do jene te favorizuara transaksionet dhe operacionet
e rëndësishme financiare.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Do iu mungoje besimi tek ai qe keni ne krah sot dhe

here pas here do debatoni me te. Kujdes me fjalët qe do nxirrni nga
goja sepse nuk do ketë me kthim ne kohe. Beqaret nuk duhet te
joshin vend e pavend sepse përndryshe do krijojnë një opinion te
keq tek personat qe i rrethojnë. Ne planin financiar duhet te bëni
pak me tepër ekonomi ne mënyrë qe t’ia dilni.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Ata qe janë ne një lidhje do kalojnë një dite shume te

qete dhe pa asgjë te veçante sot. Merrini gjerat si t’iu vijnë dhe sh-
frytëzojeni momentet kur te jeni se bashku. Beqaret duhet ta lënë
veten te lire dhe te përfitojnë nga takimet qe do kenë. Financat nuk
do jene aspak te qëndrueshme. Kujdes me çdo lloj shpenzimi qe do
kryeni sepse mund te rrezikoni shume.



24 MOZAIK
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768 - Karli i Madh dhe Karlemani II
ndajnë Republikën Franke

1192 - Richard Coeur de Leeuw lar-
gohet nga Jerusalemi në fshehtësi.

1238 - Xhejms I i Aragon pushton
Valensinë dhe themelon Mretërinë e
Valensisë.

1446 - Alfabeti hangul publikohet
në Kore.

1617 - Paqja e Pavias mes Spanjës
dhe Savojit.

1621 - Turqia dhe Polonia nënshk-
ruajnë Paqen e Kotinit.

1655 - Mbreti suedez Karel X Gu-
staaf okupon Krakovin.

1708 - Beteja në Lesnaja: Ushtria
ruse zë rob karvanin suedez.

1760 - Lufta 7 vjeçare: Forcat ruse
okupojnë Berlinin.

1806 - Prusia i shpall luftë Francës.
1817 - Zyrtarisht hapet Universite-

ti i Gentit.
1831 - Vritet Capo d'Istria.
1855 - Isaac Singer patenton moto-

rin e makinës për qepje.
1899 - Trupat e parë britanik ar-

rijnë në Durban të Afrikës Jugore.
1934 - Atentat në Marsej: Vrasja e

Mbretit Aleksandri I i Jugosllavisë dhe
Ministrit të Jashtëm francez, Louis
Barthou.

1962 - Uganda shpall pavarësinë
nga Britania e Madhe.

DJALI IM...
Bisedojnë dy bionde:
- Djali im akoma s’e ka mësuar
biçikletën…
- Joooo… djali im ka filluar t’i japë
biçikletës që 4 vjeç..
- Sa vjeç është djali tani?
- 12 vjeç!
- Ueee kush e di sa larg ka shkuar
tani!

Fitimtari gjen gjithmonë një
mënyrë, humbësi gjen gjithmonë

një justifikim. 
(Lao Tzu)

Aroma e kafes ka aftësinë për të bërë
njerëzit të ndjehen më pak të stre-
suar: Një kërkim i Universitetit
Kombëtar në Seul ka shkuar edhe
më tej, duke shqyr-
tuar trurin e
minjve nën
stres për
shkak të mun-
gesës së gju-
mit, e sipas tyre
aroma e kafesë
mund të shkaktojë ndryshime në
proteinat që shkaktuan këtë stres.
Gjithashtu, është e pasur me anti-ok-
sidantë, ndërsa lufton plakjen.
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Kane mjaftuar vetëm 6 vjet që nga
2012 kur Rita Ora, këngëtarja britanike
me origjinë shqiptare, të hyjë në histo-
rinë e muzikës britanike, duke u bërë si
këngëtarja me më shumë këngë “single”
në dhjetë vendet e para të klasifikimit
muzikor zyrtar të muzikës, UK Charts.
Rita Ora, me këngën e fundit “Let you
love me”, thyen kështu një rekord të
mbajtur prej 30-vjetësh, duke kaluar
rekordin e ikonës së muzikës britanike
Shirley Bassey. 

Rita Ora do të nxjerrë albumin e saj
më të ri “Phoenix” në fund të nëntorit,
ndërkohë që nga qershori i vitit të kaluar
pesë nga këngët e saj kanë qenë çdo herë
në dhjetë këngët më të mira të klasifiki-
mit të këngëve më të mira në Britani, të
njohur si UK Charts. 

Në një zhvillim tjetër, këngëtarja me
origjinë shqiptare, sipas The Sunday Ti-
mes të Londrës, bashkë me yje të tjerë të
muzikës vendase si Ed Sheeran, Bob Gel-
dof, Sting e etj i kanë dërguar një letër

kryeministres britanike Theresa May, ku
e paralajmërojnë për rrezikun e Brexit
ndaj industrisë muzikore britanike, duke
filluar nga turnet muzikore, shitjet, dhe
legjislacioni për të drejtën e autorit. Vitin
e kaluar, industria britanike e muzikës
pati një rritje prej 10 për qind, duke kapur
shifrën e 92 miliardë stërlinave. Në le-
trën drejtuar Theresa May, ata para-
lajmërojnë se aksesi ndaj muzikës bri-
tanike do të sfumohet duke e shndërruar
atë në një “burg kulturor”.

Banorët e Minesotës i
janë drejtuar policisë për një
fenomen të cilin e quajnë sh-
qetësues. Ata kanë telefo-
nuar autoritetet se po bezdi-
sen nga cicërimat e zogjve,
dhe shfaqen sit ë hutuar. Qy-
tetarët në Gilbert kanë ra-
portuar se zogjtë fluturojnë
të hutuar në dritare dhe në
makina. Në një mesazh në
Facebook, departamenti i
policisë thotë se ka një
shpjegim të thjeshtë për ra-
stin: Zogjtë hanë fruta të fer-
mentuar më shpejt këtë vit

për shkak të një acari në
zonë. Në përgjithësi, mëlçitë
e shpendëve më të vegjël
nuk mund të trajtojnë toksi-
nat në mënyrë efikase se sa

zogjtë më të rritur. Policia
thotë se situata mund të
tejkalohet pa pasur nevojë
për të lajmëruar stacionet
policore.

Lacoste 
për herë të parë
emëron një
grua në krye
Që kur është krijuar brendi La-
coste, para 85 vjetësh, në
udhëheqje të vet nuk e ka pa-
sur kurrë një grua. Por, historia
ndryshoi. Tani këtë markë do
ta drejtojë një grua, ajo është
Louise Trotter. Ish-drejtori që
ka dhënë dorëheqje para tetë
muajsh është Felipe Oliveira.
Atë do ta zëvendësojë Trotter.
“Jam e lumtur t’i bashkohem
markës franceze që ka një tra-
shëgimi unike. Për 85 vjet, mo-
dernizimi i stilit të Lacostes ka
qëndruar unik. Jam krenare të
kontribuojë edhe unë. Do të
shkruajmë një kapitull të ri në
histori”, ka thënë Trotter. Si
drejtoreshë e re, Trotter do të
zbulojë koleksionin e ri të vje-
shtës 2019 në “Paris Fashion
Week”.

Në çdo palë zgjedhje ka edhe vendime
qesharake dhe interesante të votuesve të cilët
në fletët e tyre të votimit zakonisht shtojnë
emrin e kandidatëve të zgjedhur prej tyre.
Kështu, në zgjedhjet e sotme ka pasur propo-
zime interesante dhe kreative, kështu që për-
veç emrave të kandidatëve të ofruar, emri i
trajnerit aktual të FK Sarajevës, Husrefa Mu-
semiq, u shfaq në një fletë të vetme. Gjithash-
tu, një votues shkroi në fletëvotim lojtarët e
klubit të futbollit AC Milan, ndërsa një nga
votuesit shkroi emrat e futbollistëve më të
mirë të këtij viti në botë Ronaldo, Messi,
Mohammed Sallah dhe Luka Modriq, tran-
smeton televizioni N1. Megjithëse nuk është
sekret se shumë të rinj nga Bosnja largohen
për në Gjermani, një prej votuesve shkoi një
hap më tej dhe shkroi emrin e kancelares

gjermane Angela Merkel në fletën e votimit.
Ndryshe, dje në Bosnjë Hercegovinë qyte-
tarët kanë votuar për të zgjedhur përfaqë-
suesit në të gjitha nivelet e qeverisjes. Në
zgjedhje marrin pjesë 72 parti politike dhe 39
kandidatë të pavarur.

Rita Ora
thyen
rekordin 
30 vjeçar 
në Britani

Banorët ankohen në polici 
për zogjtë e “dehur”
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Në Bosnjë u votua për Merkelin, 
Ronaldon, Mesin e Modriqin


