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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 9 nëntor - Besir Bela dhe Skender Dimiri,
të akuzuar për “vrasje me paramendim”, të të
ndjerit Nikolla Sazdovskit, nuk e kanë pranuar
aktakuzën e Prokurorisë së Shkupit, se veprën
penale e kanë kryer në mënyrë të vrazhdë dhe
me qëllim. Në fjalët hyrëse të avokatëve Naser
Raufit dhe Asmir Alispahiç, u tha se në rrjedhën
e mëtutjeshëm të këtij procesi gjyqësor do të
vërtetojnë se kjo vepër aspak nuk ka të bëjë

me vrasje në mënyrë të vrazhdë. Klienti i tij i
akuzuari Besir Bela, sipas avokatit Raufi, duhet
të procedohet për veprën penale “dhunë me
pasoja vdekje”, siç edhe ishte kualifikim i parë
i Prokurorisë së Shkupit.
“Vepra e kryer nga Bela në vetë nuk përmban
qëllim, as paramendim dhe aq më pak vullnet
për të vrarë të ndjerin. Plaga fatale e të ndjerit
ka ardhur si rezultat i goditës së...

Vepra nuk përmban qëllim, as paramendim
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Përtej Prespës
dhe Ohrit

Është hapur kapixhiku për ndry-
shimet kushtetuese për ta imple-
mentuar Marrëveshjen e Pre-
spës. Faza e dytë, pas hapjes së
procedurës me sigurimin e 80 vo-
tave, tash duket jo më pak e ndër-
likuar se e para. Si në atë sh-
prehjen e popujve sllavë
“peshkim në ujë turbull”, gjithku-
sh dëshiron t’i imponojë kërke-
sat e veta përtej kësaj marrëve-
shjeje. Në këtë rashomoniadë
idesh e propozimesh është vësh-
tirë të gjendet ...
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BE ka ndërtu-
ar 1000 km
mure kufitare
që nga rënia 
e Murit të
Berlinit

Mandati nuk 
e shpëton 

nga burgu

Gruevski DHUNA
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Kush t’i 
mbrojë mjekët 
nga grushtet 
e pacientëve?!
�

Ministrja Carovka mund të pretendojë se po e kursen arkën e shtetit, duke shkurtuar fondet për
fëmijën e tretë, por në fakt, ajo po ia zvogëlon Maqedonisë shanset të jetë një shtet europian, i
barbaritë për të gjithë qytetarët e saj, pa dallim etnie, religjioni e gjuhe. Europa u ndërtua edhe
mbi parimet e barazisë sociale, kurse Maqedonia nuk do të mund të bëhet europiane duke i
shkelur këto parime    

DREJT SHFUQIZIMIT TË LIGJIT PËR FËMIJËN E TRETË 

Fq.13

Fq.5

Fq.3

Fq.12

Fq.10

Viti XII •  Numri 3506 • e shtunë-e diel, 10-11 nëntor  2018

FORUM

RAJON

GLOBI

Rikthehet frika nga
shtimi i shqiptarëve!
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JO MARRËVESHJA E OHRID NË
KUSHTETUTË, POR PLATFORMA SHQIPTARE
E TIRANËS!
“S'është e nevojshme të futet në preambullën e
kushtetutës së Maqedonisë dhe Marrëveshja e
Ohrid për shkak se është unitare nacionale
maqedonase, kundrejt vlerës kombëtare
shqiptare 20 %.
Mashtrimi dhe dëmi më i madh i popullatës
shqiptare është Marrëveshja e Ohrid.
Marrëveshja e Prespës është bilaterale midis
dy shteteve greke-maqedonase e aspak s'ka të
bënte me marrëveshje të brendshme
maqedone-shqiptare.
Prej tri marrëveshjeve politike, dy kanë qenë të
huaja e të dëmshme për popullatën tonë:
Marrëveshja e Ohrid dhe Marrëveshja e
Prespës;
Vetëm Marrëveshja Politike Shqiptare e
Tiranës është e jona dhe e dobishme për t'u
futur në preambullën kushtetuese të
Maqedonisë e jo ajo e Ohrid me 20%-shin e
gjuhës dhe kombit tone”, ka shkruar një status
në Facebook, Sulejman Mehazi.

KOSOVËN PO E UDHËHEQIN NJERËZ
LEGJENDARË 
“Dhjetë shtete kanë tërhequr njohjet! Punë e
madhe! Me rëndësi është që legjendat tona të
mbesin në funksionet që kanë:
Hashim Thaçi - president! Respekt komandant!
Ramush Haredinaj - kryeministër. Respekt
komandant!
Kadri Veseli - kryetar Parlamenti. Respekt
komandant!
Behgjet Pacolli - minister i Punëve të Jashtme.
Respekt o legjendë titiste!
Labinot Tahiri - deputet! Respekt o legjendë e
tallavasë. 
E kështu me radhë... Kosoven po e udhëheqin
njerëz legjendarë dhe ata do ta çojnë atë drejt
legjendave.”, ka shkruar një status në Facebook,
Liri Loshi.

Presidenti gjerman Frank-Walter
Steinmeier ka kërkuar në përvjetorin
e revolucionit të nëntorit të vitit 1918
dhe natës së pogromit hebrenj "një
patriotizëm demokratik" në Gjerma-
ni - një "patriotizëm me tone të ulë-
ta". Katastrofat e dy luftërave botëro-
re dhe Holokausti janë pjesë e
pandashme e identitetit gjerman,
tha presidenti Steinmeier, në
seancën përkujtimore të ngjarjeve
të kësaj dite në Bundestag.

Njëkohësisht duhet kujtuar rrënjët e
demokracisë në Gjermani, të cilat i
gjejmë në vitin 1918. "Ne mund të
jemi krenarë me traditën e lirisë dhe
demokracisë në Gjermani, pa pasur
nevojë të menjanojmë shikimin", tha
presidenti. "Por patriotizmi demok-
ratik nuk është një jastek për pu-
shim - ai është një vend prej nga
duhet të veprohet”.

HISTORIA DHE PROBLEMET

9 nëntori i vitit 1918, kur Philipp
Scheidemann nga ballkoni i Reihta-
gut gjerman shpalli republikën, nuk
e ka gjetur kurrë në historinë gjer-
mane vendin që e meriton, tha
Steinmeier. "Ai konsiderohet një fë-
mijë i njerkës në historinë e demok-
racisë". Nga kjo datë fillon zanafilla e
të drejtave të femrave që të votojnë.
Por këtu gjejmë edhe "bazat e një
shteti modern social".

Njëkohësisht kjo datë mbetet edhe
çështja më e dhimbshme e historisë
gjermane, sepse vetëm dy dekada
më vonë Gjermania ka bërë
përpjekje të shkatërrojë vendet dhe
popujt tjerë. "Familjet hebreje,
prindërit me fëmijët e tyre, janë dër-
guar në dhomat e gazit", tha Stein-
meier. Përgjigjen nuk mund ta ja-
pim vetëm me fjalë, por edhe me
vepra. Përkujtimet nuk duhet të jenë
vetëm ritual. "Në veprimet tona
duhet të dëshmojmë se gjermanët
vërtetë kanë mësuar nga e kaluara”.

Gjermania i mbetet besnike
përgjegjësisë së saj - një përgjegjësi
që nuk njeh kufi. Kjo nënkupton
edhe vazhdimin e luftës së denjë
kundër antisemitizmit dhe respekti-
min e njerëzve, pavarësisht përkatë-
sisë së tyre fetare apo ngjyrës së
lëkurës.

"PARLAMENT NUK ËSHTË NJË GJË
E VETKUPTUESHME"

Nga e kaluara historike rrjedhë edhe
detyra e mbrojtjes së demokracisë
sot. "Ky Parlament nuk është diçka e
vetkutpueshme", paralajmëroi Stein-
meier. "Është një arritje historike", të
cilën duhet ta mbrojmë "në radhë të
parë në shtëpinë tonë". Ai që sot së-
rish mbështetë nacionalizmin "nuk
ka të drejtë në flamurin zi-kuq-
ngjyrë ari", thotë presidenti, i cili u

shoqërua me një duartrokitje të
gjatë. Demokracia nuk ka dështuar
historikisht - përkundër barbarizmit
dhe nacionalizmit. "Hisotirkisht
kanë dështuar vetëm armiqtë e de-
mokracisë". Republika ka fituar në
histori. Presidenti ruikujtoi këtu rë-
nien e murit të Berlinit, në vitin 1989
- "9 nëntorin më të lumtur në histo-
rinë tonë".

"BARBARIZMI"

"9 nëntori është një ditë historike për
gjermanët", theksoi kryetari i Bunde-
stagut Wolfgang Schäuble në fillim
të seancës. Në këtë datë shënohen
"dështimet dhe sukseset" gjermane.
Ka dështuar revolucioni i vitit 1848.
Me 9 nëntor është vrarë deputeti Ro-
bert Blum në Vjenë, nga trupat
kundërrevolucionare. Në vitin 1989
është kurorëzuar me sukses një re-
volucion tjetër paqësor i gjermanë-
ve, i cili ka rezultuar me rënien e Mu-
rit të Berlinit. Por 9 nëntori shënon
edhe barbarizmat më të mëdhenj
kundër civilizimit, tha Schäuble. Dhe
kjo ka të bëjë jo vetëm me natën e
pogromit në vitin 1938, por edhe me
sulmet aktuale kundër hebrenjve në
Gjermani. "Nuk duhet të rrezikojmë
kurrë paqen dhe lirinë - kurrë”. Ky
është një paralajmërim shumë se-
rioz i 9 nëntorit, tha Schäuble.

(DW)

Drita dhe hijet e 9 nëntorit
SPECIALE |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| LAJTHITJET E ISH DIPLOMATIT KOSOVAR!

Këto deklarata te pamatura, nga një diplomat
që deklarohet se e ka të kryer Universitetin në
Vjenë të len me te vertetë me goje të hapur.
Medemek, i ështe dashur ish minsitrit te
Punëve të Jashtme 20 vjet të arrin në
konkluzion se tash Evropa na qenkash
Islamofobe dhe Albanofobe. Bravo për një ish
ministër. Ujku don mjegull, këto deklarata janë
vazhdim i deklratatve të zyrtarëve te Kosovës
me qëllim të terheqjes së vëmendjes dhe gjetur
fajtorin diku tjetër, vetëshkarkimit nga
pergjegjësitë. Kësaj radhe koketimi me termat
"Islamofobi" dhe "Albanofobi" është rrezik me
pasoja te paparashikueshme. “By the way”, këto
shtete "Islamofobe" dhe "Albanofobe" janë të
parat të cilat të kanë njohur si shtet. Po keto
shtete "Islamofobe" dhe "Albanofobe" kanë
shpenzuar 78 miliardë dollarë në bombardime.
Ministër, pastroje oborrin tënd, përpara se te
kalosh te komshitë. Nga bërrllogu 20 vjeçar i
hedhur në oborr spo hapet dera për dalje te
komshiu (lexo: liberalizimit te vizave). Kosovës
do t’i liberalizohen vizat, pa merak, edhe
studentët do të kryejnë studimet ne Evropë, por
shpresoj se sdo te marrin shembull nga
deklartatat e tilla, sepse faji i mosliberalizimit
fillon nga zyra deri te ndërtesa perballë
Skënderbeut.
P.S. Po të ishte e vertetë se Evropa na qenkësh
"Islamofobe" dhe "Albanofobe", ti i pari nuk e
kishe pas as pasaportën e as dilpomën e Vjenës,
ashtu siç po flitet”, ka shkruar në profilin e tij në
Facebook, Afrim Gjonbalaj

9 nëntori simbolizon
"dritën dhe hijen e
historisë sonë", thotë
presidenti gjerman.
Presidenti Steinmeier
kujtoi zhvillimet në
këtë ditë në vitet 1918,
1938, 1989
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Vedat MEMEDALIU

Shkup, 9 nëntor - I proklamuar, filli-
misht,  si shtet social, Maqedonia,
tash së fundi, ka filluar të bëhet pi-
shman, sepse këtë koncept si duket
dikush e ka rezervuar vetëm për një
pjesë të popullatës e që në fakt
është treguar pa ndonjë efekt në
praktikën e përditshme. Janë një
sërë masash stimuluese që qeve-
ritë e mëparshme kishin ndërmarrë
për të vendosur njëfarë mirëqenie
sociale-financiare edhe në sferën
demografike, konkretisht në atë të
lindshmërisë, si proces reprodukues
që do të ndikonte në shtimin naty-
ror të popullatës. Por, indikacionet e
fundit flasin se Qeveria në vijim (ajo
aktuale) do të heqë dorë nga këto
masa, me arsyetimet nga më të çu-
ditshmet, e që si përfundim absurd
kanë intervenimin e njëanshëm
ligjor, që me automatizëm mund
të lexohet edhe si diskriminim ndaj
një pjese të popullatës, konkretisht
ndaj asaj shqiptare. 

FRENIMI I NATALITETIT
STUMULON IKJEN DREJT

EVROPËS
Ministria e Punës dhe Politikës

Sociale ka informuar se i ka gati
ndryshimet ligjore që shfuqizojnë
Ligjin për fëmijën e tretë dhe Ligjin
për pensionet sociale. Që të dy këto
ligje dalin të jenë me tendenca ta
hapur diskriminuese ndaj shqip-
tarëve. I pari - që ndalon natalitetin
dhe stimulon ikjen e çifteve të reja
drejt Evropës dhe i dyti - thellimin e
ndasive edhe tek më të moshuarit
në vend.

Nëse Maqedonia, sipas të gjithë
treguesve  financiarë, paska vuaj-
tur shtimin e ulët natyror të popul-
lsisë, një fenomen ky mjaft prezent

edhe në shtetet tjera të rajonit dhe
më gjerë, atëherë si është e mundur
që këtë sfidë të shekullit ta përbal-
lojë me masa të tilla kontraproduk-
tive, të cilat, madje përgatiten ja-
shtë syve të opinionit publik. 

Ministrja Mila Carovska, ndry-
she nga herët tjera, Ligjin për
mbrojtjen e fëmijëve (lexo: Ligjin
për shfuqizimin e stimulimit finan-
ciar për fëmijën e tretë) nuk e pre-
zantoi para gazetarëve siç vepron
rëndom për çfarëdo projekti që ka
siglën tashmë të njohur “jetë për të
gjithë”. U mjaftua me një komu-
nikatë për media, ndërsa arsyetohej
se shfuqizimi i ndihmës për fëmijën
e tretë bëhet me qëllim mbrojtjen e
të gjithë fëmijëve, pa përjashtim, si
dhe kujdesin për buxhetin e shtetit
pasi, siç ka shkruar Carovska në ko-
munikatë, stimulimi financiar për
fëmijën e tretë nuk ka sjellë rezulta-
te! Dhe, deri këtu ka të drejtë Ca-
rovska. Por vetëm nëse flet për nata-
litetin tek çiftet dhe pjesët e
banuara kryesisht me maqedonas.
Ajo, si duket statistikat po i lexoka të
përgjysmuara, si një pacient i së-
murë me kapricie që nuk e lexon
komplet diagnozën. 

Të dhënat më të fundit të Entit

Shtetëror të Statistikës tregojnë se
Manastiri - vitin 2017 e përfundoi
me minus 81 banorë, Prilepi me mi-
nus 73, Karposhi me minus 20, Ki-
sella Voda minus 28, Berova minus
14, Gjevgjelia minus 12..., ndërsa
disa komuna tjera maqedonase
mezi kalojnë numrin pesë për sh-
tim të popullsisë.

Por, tek shqiptarët, situata është
krejtësisht ndryshe. Komuna e Çairit
vazhdon të kryesojë numrin e lindje-
ve në kryeqytet me mbi 180 lindje, e
pasuar nga Saraji dhe Studeniçani
me nga më shumë se 100 foshnja.
Në nivel shteti, në vitin 2017, zonat
me boom-in më të madh sa i takon
lindjes së fëmijës së tretë janë Shku-
pi (9562 fëmijë) dhe Pollogu (4291
fëmijë). Dallimi me 2016-ën është i
madh, sidomos për rajonin e Shkupit
ku numri i fëmijëve është më i madh
se 1100. Një situatë e ngjashme është
edhe në rajonin e Pollogut, ku janë
regjistruar 500 fëmijë më shumë
sesa në 2016. Përveç për lindje - Teto-
va, Çairi, Struga, Saraji, por edhe Liko-
va e Studeniçani, janë ndër komu-
nat ku shkalla e martesave është
gjithnjë në rritje për dallim nga për-
qindjet e vogla të vdekjeve, apo di-
vorceve. 

LINDSHMËRIA E SHQIPTARËVE,
NË DIOPTRINË E GABUAR TË

QEVERISË
Edhe stimulimi financiar për të

lindur fëmijën e tretë e të katërt ren-
dit shqiptarët shumë para maqe-
donasve. Të dhënat e ministrisë që
drejtohet nga Carovska tregojnë se,
nëse në vitin 2010 mbi 5 mijë çifte
përfituan nga shtesa mujore për fë-
mijën e tretë, ky numër u katërfi-
shua në 2016, kur numëroheshin 21
mijë fëmijë, ndërsa në vitin 2017
rreth 24 mijë fëmijë. Rreth 70 për
qind e çifteve që marrin ndihmë fi-
nanciare për fëmijën e tretë janë
shqiptarë. Maqedonasit, bashkë me
etnitetet tjera, mezi arrijnë 30 për-
qindëshin. 

Dhe jo vetëm këto, por Carov-
skën e demantojnë edhe të dhënat
e komunave dhe të Ministrisë së Ar-
simit. Sa për ilustrim, vetëm në Stu-
deniçan, në klasë të parë sivjet ka
nëntë paralele, gjë që nuk ndodhë
në ndonjë komunë tjetër rurale në
vend.  Stimulimi financiar jo që nuk
ka pasur efekte pozitive për natali-
tetin, por jo aty ku dëshiron Carov-
ska. Dhe këtë strategji të saj dhe ba-
shkëmendimtarëve të saj, me gjasë,
s'ka kush e pengon në Qeveri. Së

paku, deri tani kur Ligji i ri po merr
formën përfundimtare. Sepse, për-
veç këtij Ligji, është edhe një Ligj
tjetër që privon nga e drejta e pen-
sionit social pjesën dërmuese të të
moshuarve shqiptarë. Bëhet fjalë
për Ligjin e Pensioneve sociale, që
mes tjerash, parasheh pension për
ato burra dhe gra të moshës 65-vjeç
me minimumi edhe një ditë për-
vojë pune të paraqitur në entin e si-
gurimit pensional dhe fondin e
shëndetësisë. Në dukje të parë, Ligji
në fjalë duket më shumë se social,
megjithëse mashtrimi fshihet pikë-
risht te ai njëditëshi i përvojës së
punës. Sa 65-vjeçarë të sotëm sh-
qiptarë kemi që kanë punuar në
kohën e Jugosllavisë në ndërmarrje
shteti apo institucione tjera publike
e që kanë pasur të rregulluar statu-
sin e punës? Ose, të kenë paguar vet
kontributet si bujq individual? Të
gjitha matematikat tregojnë se ky
numër nuk mund të shkojë më
shumë se 5-10 për qind nga numri i
përgjithshëm. Po nga pala tjetër sa
mund të jenë? Pa dyshim se mbi 90
për qind. Sepse, nëse jo të dy kryefa-
miljarët, njëri gjithsesi ka qenë pje-
së e punëve publike të shtetit fede-
rativ të asaj kohe. 

Dhe, Carovska më së miri e di
këtë. Por jo vetëm ajo. Edhe krye-
ministri Zaev është pjesë e kësaj
Strategjie, sepse ishte pikërisht ai
që kishte premtuar pensionet so-
ciale. 

BASHKË ME FËMIJËN E TRETË NË
SHPINË DREJT EVROPËS! 

Këto dy ligje shumë shpejtë do
të dërgohen në Qeveri e më pas në
Parlament. Nëse nuk bllokohen,
ose të ndërhyhet për ndryshime
thelbësore, edhe ata pak të rinj që
kanë mbetur në vend, do marrin
valixhet bashkë me fëmijën e tretë
në shpinë drejt Evropës. Këtë e do
Carovska, sepse këtë e deshën
edhe ata para Carovskës. Përveç
emrave, asgjë nuk duket të ketë
ndryshuar.

E ardhmja e një shteti nuk do
të duhej të jetë eksperiment në
duart e politikave tendencioze. Në
rastin konkret, një shtet që preten-
don t’i bashkohet familjes evropia-
ne të popujve, e ka gati të pamun-
dur të arrijë të harmonizojë
legjislativën e vet me atë europiane,
sidomos në pjesën ku diskrimini-
met bëhen mbi baza etnike. Mini-
strja Carovka mund të pretendojë
se po e kursen arkën e shtetit, duke
shkurtuar fondet për fëmijën e
tretë, por në fakt, ajo po ia zvogëlon
Maqedonisë shanset të jetë një sh-
tet evropian, i barbaritë për të gjithë
qytetarët e saj, pa dallim etnie, re-
ligjioni e gjuhe. Europa u ndërtua
edhe mbi parimet e barazisë socia-
le, kurse Maqedonia nuk do të
mund të bëhet evropiane duke i
shkelur këto parime.

DREJT SHFUQIZIMIT TË LIGJIT PËR FËMIJËN E TRETË 

Rikthehet frika nga shtimi i shqiptarëve!
Ministrja Carovka
mund të pretendojë se
po e kursen arkën e
shtetit, duke shkurtuar
fondet për fëmijën e
tretë, por në fakt, ajo po
ia zvogëlon
Maqedonisë shanset të
jetë një shtet europian,
i barbaritë për të gjithë
qytetarët e saj, pa
dallim etnie, religjioni e
gjuhe. Europa u
ndërtua edhe mbi
parimet e barazisë
sociale, kurse
Maqedonia nuk do të
mund të bëhet
europiane duke i
shkelur këto parime    

MASË DISKRIMINUESE NDAJ NATALITETIT TË SHQIPTARËVE 
Është masë e gabuar e Qeverisë për shfuqizimin
shtesave për fëmijën e tretë dhe zëvendësimi i saj
me ndihmë vetëm njëherë për çdo fëmijë të lindur.
Kjo masë që propozohet nuk mundet te krahasohet
me të drejtën që kanë pasur prindërit, të cilët 10
vite kanë marrë kompensim për fëmijën e tretë
mbi 8000 denarë. Kështu shkruan akademik Izet
Zeqiri, sipas të cilit, analizat e Qeverisë se kjo masë
nuk ka pasur efekt, në vete përmban frikën për
natalitetin kryesisht të shqiptarëve. “Nuk di çfarë
analizash ka bërë ministria e Punës dhe Politikës
Social,e por këto masa që kanë qenë deri tash kanë

pasur efektin e vetë në rritje e natalitetit. Gjykuar
në bazë të numrave të të lindurve, Qeveria ndoshta
i frikohet natalitetit të shqiptarëve, sepse shtesat
për fëmijën e tretë dukshëm e kanë nxitur
natalitetin e shqiptarëve veçanërisht në regjionet
dhe komunat ku jetojnë shqiptarët”, shkruan
Zeqiri. Ti kujtojmë, vazhdon më tej akademik
Zeqiri, masat diskriminuese të politikës
popullative të ish- Jugosllavisë, ku organet
federative dhe ato republikane zbatonin politik
popullative dualiste, një për popullsinë shqiptare
dhe një tjetër për popullsinë joshqiptare.  
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Zejnulla VESELI

Shkup, 9 nëntor - Parlamenti i Ma-
qedonisë në seancën plenare të
mbajtur të premten nuk pati
numrin e mjaftueshëm të 2/3 e
votave të deputetëve për
marrjen  e mandatit deputetit
Nikolla Gruevski, i cili do të vazh-
dojë të jetë deputetë deri në për-
fundimin e mandatit të rregull.
Për marrjen e mandatit votuan
58 deputetë, ndërsa kundër
ishin 29 deputetë të VMRO-së.
Përveç deputetëve të LSDM-së,
pro marrjes së mandatit depute-
tit Gruevski, votuan edhe depu-
tetët e BDI-së dhe deputetët e
partive tjera opozitare shqiptare
ndërsa kundër votuan 29 depu-
tetët e partisë VMRO-DPMNE,
ndërsa 8 deputetët e përjash-
tuar nga VMRO-DPMNE nuk
ishin prezent në sallë gjatë voti-
mit. Deputetë të pranishëm në
sallë ishin 90 ndërsa 30 depu-
tetë nuk ishin prezentë në sallë.

Propozimi që u miratua në
Komisionin për Çështjen e Man-
datit dhe Imunitetit të
mërkurën në seancën plenare,
Parlamenti e Maqedonisë pa di-
skutim e hodhi poshtë kërkesën
e këtij komisioni për marrjen e

mandatit. Pika e parë e rendit
ditës në seancën plenare, u ven-
dos të premten me kërkesën e
fundit të Komisionit për çë-
shtjen e rregullores, mandatit
dhe imunitetit të cilët me 5 vota
pro dhe 4 kundër iu morë man-
dati deputetit Nikolla Gruevski
me kërkesë të Gjykatës Penale e
cila i shqiptoi vendimin me  2
vjet burg për ndikim të paligj-
shëm për furnizim të “Mercede-
sit” luksoz në vlerë prej
580.000.00 euro,  në rastin
“Tanku”. 

Mirëpo mosmarrja e man-
datit nuk do të thotë se depute-
ti Nikolla Gruveski nuk do të
shkojë në burg. Pas votimit që
të mos i merret mandati depute-
ti i LSDM-së Pavle Bogoevski në
postimit e tij në Facebok ka shk-
ruar ”Nuk arritëm të sigurojmë

80 vota, Gruevski do të vazhdon
të merr rrogë nga qytetarët edhe
kur do të shkon në burg të vuaj
dënimin prej dy viteve. Kështu
do të jetë deri sa nuk bëhen 5
vjet burg dhe ne automatizëm i
merret mandati. Lufta vazhdon”,
ka shkruar në FB deputeti i
LSDM njëherit dhe kryetar i Ko-
misioni për çështje  të rregullo-
res , mandatit dhe imunitetit. 

Paraprakisht deputetët mi-
ratuan disa ligje me procedurë
të shkurtë të propozuara nga
Qeveria e Maqedonisë. Koordi-
natori i VMRO-DPMNE Nikolla
Micevski, kërkoi nga kryetari i
Parlamentit Talat Xhaferi që në
rend të ditës të vendoset edhe
Ligji për amnisti të plotë për të
gjithë pjesëmarrësit në rastin e
27 prillit i dorëzuar javë më parë
nga grupi parlamentar i VMRO-

DPMNE-së. “Jemi dëshmitarë që
në seancë u miratuan 7 apo 8
ligje për të cilat informata i
morëm pak para se të votohen
ligjet me procedurë të shkurtë
të iniciuara nga Qeveria e Ma-
qedonisë. 

Mirëpo kryetari i parlamen-
tit edhe në seancën e sotëm nuk
e hodhi në votim nevojën për të
diskutuar për propozim ligjin
për amnisti me procedurë të
shkurtë. Kërkoj që në rend të
ditë të seancës së sotme të mira-
tohet edhe ky propozim ligj”, tha
Micevski, koordinator i partisë
VMRO-DPMNE. Propozimin e
koordinatorit të VMRO-DPNE,
kryetari i parlamentit Xhaferi e
hodhi në votim dhe me 50 vota
kundër dhe 26 për propozimi
nuk u fut në rend të ditës për di-
skutim. 

Shkup, 9 nëntor - Prokuroria Spe-
ciale Publike e ka njoftuar opi-
nionin se sipas procedurës së
hollësishme të zbatuar parahe-
timore, në të cilën janë ndër-
marrë dhjetëra lëndë që janë
zhvilluar para prokurorive kom-
petentë në bazë të të cilët është
vendosur kompetencë e kësaj
Prokurorie Publike, dje është
hapur hetim nën emrin e ko-
duar “Perandori” kundër Orce
Kamçev, Sasho Mijalkov, Nenad
Josifovski, Cvetan Pendarovski,
Ratka Junoska Kamçeva, Hristi-
na Kamçeva Stojçeska, Zorica
Arsovska, Liljana Gajdovska,
Vladislav Stajkoviq, Todor
Mirçevskim Dejan Janev, Vançe
Mijalçev dhe Jovançe Taskov-
ski, për shkak të ekzistimit të
dyshimit bazë për vepra të bëra
penale Shoqërim kriminel,

Dëmtim ose autorizim i kredi-
torëve, Keqpërdorim të pozitës
zyrtare dhe autorizim, Mash-
trim dhe Pastrim parash dhe
rendimente tjera nga veprat
ndëshkuese.

PSP, thuhet në njoftim, me
marrjen e veprimeve të ndrysh-

me hulumtuese si dhe me zbati-
min e masave të ndryshme hu-
lumtuese, ka siguruar dëshmi të
mjaftueshme nga të cilat doli
dyshimi bazë se në periudhën
nga viti 2002 deri në vitin 2013,
të dyshuarit i kanë shfrytëzuar
veprat penale që u vihen në barë

personalisht dhe përmes perso-
nave juridik të cilët ishin ose
janë në pronësi të tyre.

Në bashkëpunim me MPB-
në, dje PSP ka kryer 12 bastisje
dhe janë privuar nga liria pesë
persona të dyshuar, të cilët gjatë
ditës do të dalin para gjykatës
në procedurën paraprake dhe
për të cilët do të kërkohen masa
për sigurimin e pranisë. Së sh-
pejti pritet edhe zgjerimi i heti-
mit ndaj personave të rinj dhe
për vepra të reja penale, ndërsa
në drejtim të sigurimit të kërke-
save pronësore-juridike nga per-
sonat e dëmtuar dhe sigurim të
lëndëve të cilët rrjedhin nga ve-
prat penale do të kërkohen edhe
masa për sigurim në kohë të
pronës, thekson PPS-ja në kum-
tesën për hetimin e ri “Perando-
ri”. (O.XH)

Parlamenti nis
debatin për
rebalancin
Shkup, 9 nëntor - Në Parlamentin e Ma-
qedonisë filloi debati në lexim të dytë
për rebalancin e Buxhetit për këtë vit.
Rebalanci bazohet në projeksionin për
rritjen e BPV-së reale prej 2,8 për qind
në vitin 2018, ndërsa deficiti buxhetor
është i pandryshuar dhe është 2.7 për
qind të BPV-së.
“Bëhet korrigjim minimal i të ardhura-
ve në buxhet dhe përshtatja e disa
pjesëve të caktuara prej konsumit
buxhetor deri në fund të vitit. Mjete
më të rëndësishme plotësuese
alokohen në Fondin për Sigurim Pen-
sional dhe Invalidor, Fondin për Sigu-
rim Shëndetësor dhe Agjencinë për
Punësim të Republikës së Maqedoni-
së. Me qëllim të përmirësimit të po-
zitës fiskale të komunave parashihen
edhe tre miliardë denarë për mbësh-
tetjen financiare të komunave dhe
njësive shfrytëzuese të themeluara
prej tyre, para së gjithash shkolla, që
të servojnë një pjesë të rëndësishme
prej obligimeve të tyre të pashlyera”,
tha në elaborim ministri i Financave,
Dragan Tevdovski.
Ai përkujtoi se pas rritjes së dobët
ekonomike në fillim të vitit, që ishte
reflektim i lëvizjeve në ndërtimtari, në
kuartalin e dytë rritja e aktivitetit eko-
nomik u përshpejtua në mënyrë të
konsiderueshme dhe arriti 3,1 për qind
në bazë vjetore. Edhe krahas rritjes
ekonomike të përshpejtuar në kuarta-
lin e dytë, siç tha ministri, ajo nuk ish-
te e mjaftueshme që të kompensohet
aktiviteti i dobët në kuartalin e parë,
me çka rritja ekonomike në gjy-
smëvjetorin e parë është nën pritjet.
“Që këtu, projeksioni për rritjen reale
të BPV-së në vitin 2018 është rishikuar
në 2,8 për qind të 3,2 përqindve para-
prak. Më pas, në periudhën e ardhsh-
me pritet ruajtje e sinjaleve pozitive
tek investimet private, siç janë derdhja
e fuqishme e investimeve të drejtpër-
drejta të huaja në shtet, si edhe ruajtja
e rritjes së lartë të eksportit dhe kon-
tributi i rëndësishëm i konsumit ndaj
rritjes”, tha Tevdovski.
Ndryshe, shpenzimet e Buxhetit të
Maqedonisë për vitin 2018 janë kor-
rigjuar për 1.2 miliardë denarë, gjegjë-
sisht për 0.5 për qind. Është bërë ria-
lokim i mjeteve midis shfrytëzuesve
buxhetorë në shumë prej 660 milionë
denarë në Fondin për Sigurim Pensio-
nal dhe Invalidor, me qëllim të pagesë
së papenguar të pensioneve dhe sh-
penzimeve transitore për shtyllën e
dytë të pensioneve, janë siguruar 763
milionë denarë në Fondin për Sigurim
Shëndetësor me qëllim të realizimit të
papenguar të së drejtës së mbrojtjes
shëndetësore dhe pushimit mjekësor,
si edhe mjete plotësuese në shumë prej
451 milionë denarë në Agjencinë për
Punësim të Republikës së Maqedonisë
për pagesën e kompensimit në bazë të
papunësisë. Janë zvogëluar pozita të
caktuara tek shpenzimet kapitale të sh-
frytëzuesve buxhetorë tek të cilët është
evidentuar dinamikë e ngadalësuar e
realizimit, kryesisht të projekteve të fi-
nancuara me kredi. (Z.V)

EDHE NJË LËNDË E RE E PSP-së

“Perandori” godet Kamçevin dhe Mijallkovin
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

GRUEVSKI NGELË DEPUTET 

Mandati nuk e
shpëton nga burgu

Propozimi që u
miratua në
Komisionin për
Çështjen e Mandatit
dhe Imunitetit të
mërkurën në seancën
plenare, Parlamenti e
Maqedonisë pa
diskutim e hodhi
poshtë kërkesën e
këtij komisioni për
marrjen e mandatit
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Tetovarit i
gjendet pistoleta
në shtëpi
Pjesëtarët e policisë nga Sek-
tori për Punë të Brendshme
Tetovë, të enjten  prej ora
09.00 deri ora 10.00, kanë
kryer bastisje në shtëpinë e 26
vjeçarit I.B. nga Tetova, me
lokacion në rrugën “Bllagoja
Toska” në Tetovë. Gjatë basti-
sjes, e cila është realizuar me
urdhër të gjykatësit,  dhe janë
gjetur një pistoletë gazi i mo-
difikuar “Ekol Volga” e kalibrit
9 milimetër, me karikues të
zbrazur dhe 161 plumba të ka-
librit Magnum 44. Gjësendet e
gjetura janë fotodokumen-
tuar dhe janë konfiskuar për
ekspertizë, kurse personi I.B.
është privuar nga liria, ndërsa
pas zbardhjes së plotë të ra-
stit, do të pasojnë edhe padi
adekuate.

Kapet duke prerë
dru, arrestohet
tetovari
Të enjten  rreth orës 16.00, në
atarin e fshatit Çellopek, në
vendin e quajtur “krasta”  pje-
sëtarët e policisë kanë konsta-
tuar se, personi B.S. 20-vjeç
dhe një 17-vjeçarë të dy nga
fshati Strimnicë, të cilët me
sharë motorike kanë prerë dru
për ngrohje, kurse për një ve-
prim të tillë, nuk kanë pose-
duar asnjë lloj dokumenti.
Njëzetëvjeçari B.S. është arre-
stuar nga ana e pjesëtarëve të
policisë nga SPB-Tetovë, kurse
shara motorike dhe drunjtë e
prerë janë konfiskuar me vër-
tetim, dhe janë dorëzuar në
policinë malore për procedurë
të mëtutjeshme. Punohet në
zbardhjen e plotë të rastit.

Bie nga ballkoni,
lëndohet rëndë
50-vjeçarja 
50-vjeçari  U.J. nga Gostivari,
të enjten rreth orës 16 e 30 mi-
nuta, është rrëzuar nga karri-
gia prej druri, në ballkonin e
tarracës, duke u munduar që
ta rregulloj mbuluesen e drita-
res. Nga rrëzimi në pllakat e
mermerit në ballkonin i cili
nuk ka pasur rrethojë, ka
marrë plagë në kokë, ku
menjëherë me auto-ambu-
lancë është dërguar në spitalin
e Gostivarit. Pas dhënies së
ndihmës mjekësore, U.J. si rast
urgjentë është transferuar në
kompleks e klinikave “Nënë
Tereza” në Shkup. Janë kryer
hetimet dhe punohet në
zbardhjen e rastit. (U.H) 

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 9 nëntor - Besir Bela dhe
Skender Dimiri, të akuzuar për
“vrasje me paramendim”, të të
ndjerit Nikolla Sazdovskit, nuk e
kanë pranuar aktakuzën e Proku-
rorisë së Shkupit, se veprën pena-
le e kanë kryer në mënyrë të
vrazhdë dhe me qëllim. Në fjalët
hyrëse të avokatëve Naser Raufit
dhe Asmir Alispahiç, u tha se në
rrjedhën e mëtutjeshëm të këtij
procesi gjyqësor do të vërtetojnë
se kjo vepër aspak nuk ka të bëjë
me vrasje në mënyrë të vrazhdë.
Klienti i tij i akuzuari Besir Bela, si-
pas avokatit Raufi, duhet të proce-
dohet për veprën penale “dhunë
me pasoja vdekje”, siç edhe ishte
kualifikim i parë i Prokurorisë së
Shkupit.

“Vepra e kryer nga Bela në vetë
nuk përmban qëllim, as paramen-
dim dhe aq më pak vullnet për të
vrarë të ndjerin. Plaga fatale e të
ndjerit ka ardhur si rezultat i go-
ditës së kokës në kutinë e metalit
të EVN-së,( në vendin e ngjarjes)
me çka ai ka rënë në koma. Ele-
mentet e vrasjes në mënyrë të
vrazhdë janë tepër të rënda. Kësi-
soj për të qëndruar kjo vepër, të
akuzuarit është dashur ta bëjnë të
vuaj të ndjerin, i cili paraprakisht
duhet të jetë i vetëdijshëm, respek-
tivisht elemente shtesë për vrasje
të vrazhdë është që viktima të mal-
tretohet dhe dhunohet vazhdimi-
sht. Në këtë rast i ndjeri e ka hum-
bur vetëdijen pasi ka rënë në tokë

dhe nuk i ka ndjerë dhimbjet nga
goditjet. Ku kualifikim i prokurori-
së është plotësisht i gabuar”, tha
avokati Raufi.

Vlerësimin e ngjashëm me ko-
legun e tij e ndau edhe avokati
Asmir Alispahic, i cili shtoi se me
intervistimin e të Skender Demi-
rit, në seancat e ardhshme do të
bëhet e qartë e gjithë situata.

Ndryshe, në fjalët e tij hyrëse
prokurori, Angel Fidovski, tha se
në këtë proces ai do të dëshmon
se Bela, Demiri dhe i akuzuari i
tretë i cili gjendet në arrati Jeton
Luzha, me 29 qershor të këtij viti,
rreth orës 17:45 në bulevardin
“Aleksandar Makedonski” të aku-
zuarit janë takuar e të ndjerin Saz-
dovski.

“Rasti ka ndodhë në stacionin e
autobusëve në lagjen Autoko-
mandë, para fabrikës së Alkaloidit.
Kështu të akuzuari i janë afruar të
ndjerit dhe ia kanë kërkuar
letërnjoftimin. Pasi i dëmtuari u ka
dhënë letërnjoftimin, atë e kanë
pyetur:’Ti je ai Nikolla Sazdovski që

e thirrin Sazdo?’. Me të vërtetuar
identitetin e tij, të akuzuarit së ba-
shku kanë filluar ta godasin me
grushta në kokë dhe gjoks. Nga
këto goditje Sazdovski e ka humbur
baraspeshën dhe ka rënë në tro-
tuar, gjegjësisht pa asnjë mëshire,
gjatë gjithë kohës kanë vazhduar
goditjet e rënda në kokë dhe gjoks.
Si rezultat i këtyre goditjeve i dëm-
tuari ka pranuar lëndime të rënda
trupore, me rrezik konkret për jetë
dhe kështu ka rënë në gjendje
kome”, tha prokurori Fidovski. 

Siç është e ditur menjëherë pas
këtij rasti i ndjeri Sazdovski është
transferuar në Qendrën Klinike
“Nëna Terezë” dhe si pasojë e lën-
dimeve të renda, pas dështimit të
njëpasnjëshëm të mjekëve për ta
kthyer në jetë, ai ka ndërruar jetë
me datën 12 qershor.

Ndër të tjera, prokurori i
lëndës, shtoi se aktakuza gjatë
seancave të ardhshme do të vërte-
tohet me prezantimin e dëshmive
materiale, atyre verbale dhe pu-
blikimit të raporteve mjekësore,

gjegjësisht ekspertizat e realizuar
nga Instituti për mjekësi ligjore
dhe ekspertizat e realizuar ndaj dy
të akuzuarve.

Njëherit në seancën e parë për
rastin “Sazdovski”, në cilësinë e dë-
shmitareve, u paraqiten familjarë
të të ndjerit, i ati Toni Sazdovksi, i
cili deklaroi se shumën e dëm-
shpërblimit që e kërkon nga të
akuzuarit do të publikoi në fund
të procesit gjyqësor. Përderisa dë-
shmia e dashnores së të ndjerit
Sazdovski, e cila nga afër e ka parë
përleshjen mes të akuzuarve dhe
të dëmtuarit, në gjykatë u dha pa
prezencën e opinionit pasi që per-
soni në fjalë nuk ishte i moshës së
rritur. Ndryshe, rikualifikimi i ve-
prës në rastin “Sazdovski” nga
“dhunë me pasoja vdekje” për të
cilën dënimet me burg, lëviz nga 3
deri në 10 vite burg, u bë pas pro-
testave dhe presionit të opinionit
që kjo vepër të gjykohet si “vrasje
në mënyrë të vrazhdë” për të cilën
dënimi më i ulët është 10 vite he-
qje lirie.

Shkup, 9 nëntor - Me marrjen në
pyetje të dëshmitarit të PPS-së,
Tomçe Bozhinoski në Gjykatën
Penale filloi seanca e djeshme
për lëndën “Tenderë” në të cilën e
akuzuar e parë është ish-mini-
strja e Kulturës, Elizabeta Kançe-
ska Milevska për tenderin për
kryerjen e punimeve ndërtimore
në Muzeun e Luftës së Maqedoni-
së për Shtetësi dhe Pavarësi nga
projekti “Shkupi 2014”.

Bozhinoski , i cili tani është
pensionist, është thirrur të dësh-

mojë pasi atëherë si inxhinier i
punësuar në Drejtorinë për
Mbrojtje dhe Shpëtim ka qenë
anëtar i Komisionit për Kontrollin
Teknik të Muzeut. Dëshmitari tha
se para kontrollit teknik të objek-
tit disa herë jozyrtarisht, pa shk-
resë me shkrim është thirrur për
disa konsultime profesionale për
të cilën nuk ka marrë kurrfarë
kompensimi.

Ai shtoi se në Drejtori në nivel
mujor kanë plotësuar një listë ak-
tivitetesh ku kjo është evidentuar

si dhënie e ndihmës profesionale.
Bozhinoski tha se në pajtim me
elaboratin për mbrojtje prej zjar-
reve, shpërthimeve dhe materie-
ve shpërthyese në objekt është
vendosur pajisja e nevojshme
zjarrfikëse. 

Ai në fund të dëshmisë së tij
kërkoi kompensim për shpenzi-
met për ardhjen në gjykatë. Për
momentin në sallën e gjykatës
është duke dëshmuar dëshmita-
ri i dytë i thirrur nga PPS, Sasha
Goshev.

“Tenderët”, dëshmitari i PPS-së rrëfehet
për projektin “Shkupi 2014”

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

VRASJA E NIKOLLA SAZDOVKSIT

Vepra nuk përmban
qëllim, as paramendim

Rikualifikimi i veprës
në rastin “Sazdovski”
nga “dhunë me pasoja
vdekje” për të cilën
dënimet me burg, lëviz
nga 3 deri në 10 vite
burg, u bë pas
protestave dhe
presionit të opinionit
që kjo vepër të gjykohet
si “vrasje në mënyrë të
vrazhdë” për të cilën
dënimi më i ulët është
10 vite heqje lirie

Koha
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Urim HASIPI

Tetovë, 9 nëntor - Trupi gjykues në seancën
për incidentin në Reçicë të Vogël, kur gjatë
një shkëmbimi zjarri mbeti i vrarë Naip
Rexhepi, ka vendosur të mos e pranojë
kërkesën e avokatëve mbrojtës të familjes
Misimi për sigurimin e bisedave telefo-
nike para se të ndodhte incidenti. Avoka-
ti mbrojtës, Ibrahim Bajrami, pas seancës
së djeshme tha se disa prova janë pra-
nuar, por disa janë refuzuar nga Trupi
gjykues. 

“Sot ishte seanca e radhës, ku në pro-
cedurën shtesë u dëshmua se provat e pa-
raqitura në seancën e kaluar e që kanë të
bëjnë me personat të cilët i mbrojmë ne,
ku një pjesë të provave u pranuan nga tru-
pi gjykues. Një provë të cilën ne e propo-
zuam e ajo është sigurimi i bisedave te-
lefonike mes të akuzuarve në këtë proces
gjyqësor, nuk u pranua, edhe pse si
mbrojtës të familjes Misimi, mendojmë
se do të ndikojë dukshëm në kuptimin e
asaj se kush e ka shkaktuar këtë ngjarje
dhe kush ka qenë shkaktuar për pasojat e
dhimbshme që ndodhën më pas”, tha Baj-
rami, avokati i familjes Misimi nga Kuma-
nova. 

Po ashtu, dy dëshmitarë të fshehur që

ishin propozuar nga avokatët mbrojtës,
nuk janë pranuar, sepse dëshmitarët e
fshehur janë tërhequr që të japin dëshmi.
“Trupi Gjykues vendosi që kjo provë të
mos sigurohet, kurse ne propozuam edhe
dy dëshmitarë të fshehur, për shkak se ne
siguruam deklaratat e tyre në bazë të ne-
nit 307 të Kodit penal, kurse ata për shka-
qe te sigurisë personale, nuk pranuan dhe
kanë të drejtë të mos japin deklarata edhe
në gjyq. Këtë propozim tonë prokurori e
refuzoi”, tha avokati Bajrami.

Në ndërkohë, ndaj njërit prej të aku-
zuarve në këtë rast gjyqësor, gjegjësisht
Florim Misimit, është bërë rikualifikim i
akuzës nga ana e prokurorit. Ai tashmë
akuzohet për veprën “vrasje në tentativë”.
“Prokurori bëri ndryshimin e përshkrimit
të akuzës ndaj njërit prej të akuzuarve
nga familja Misimi, gjegjësisht Florim Mi-
simi, ku edhe prokurori kërkoi shqiptimin
e paraburgimit për shkak të mundësisë
së ikjes, gjë të cilën ne e kundërshtuam.
Fillimisht, ai ishte akuzuar për pjesë-
marrje në rrahje që me përgjegjësi e them
që ky kualifikim ndaj pjesëtarëve të fa-
miljes Misimi absolutisht nuk qëndron,
sepse kur jemi në fazën përfundimtare të
procesit gjyqësor, asnjë provë nuk orien-
ton nga ajo se ka ndodhur rrahje. Ndaj të

dyshuarit u bë ndryshimi i akuzës në ten-
tim për vrasje”, tha Bajrami.

Ndërsa Sejfulla Osmani, avokat o
palës tjetër të involvuar në këtë rast, re-
spektivisht familjes Dervishi dhe Rexhepi,
tha se seanca u prolongua për shkak të
rikualifikimit të akuzës ndaj njërit prej të
akuzuarve. “Gjatë seancës së sotme ki-
shim disa propozime të parashtruara nga
pala mbrojtëse, që Trupi gjykues llogariti
se janë të parëndësishme. Kemi një zgje-
rim të aktakuzës nga ana e prokurorit, në
të cilën pjesa tjetër, pra pala mbrojtëse -
kërkoi prolongim të seancës për tu pro-
noncuar në lidhje me ndryshimin e bërë
nga prokurori. Bëhet fjalë për ndryshim të
aktakuzës në drejtim të Florim Misimit,
nga ‘pjesëmarrje në rrahje’ në ‘vrasje në
tentativë’”, deklaroi Osmani. 

Seanca e radhës është caktuar për më
4 dhjetor me fillim në ora 10.00, ndërsa
Florim Misimit i është përcaktuar masa e
paraburgimit prej 30 ditëve. Në incidentin
e armatosur më 5 prill të këtij viti në
Reçicë të Vogël jetën e humbi Naip Rexhe-
pi, ndërsa u plagos Florim Misini. Proku-
roria e Tetovës paraprakisht kishte ngritur
akuzë kundër 13 personave për pjesë-
marrje në incidentin e armatosur që kish-
te ndodhur jo larg selisë së BDI-së. 

Shkup, 9 nëntor - Javën e fundit
(nga 29 tetori deri më 4 nëntor),
në Maqedoni janë regjistruar 48
të sëmurë nga gripi, që është tre
herë më shumë krahasuar me pe-
riudhën para dy javësh (nga 22 te-
tor deri më 28 tetor), kur ishin
regjistruar 14 persona të sëmurë,
citohet në raportin që në ueb fa-
qen e saj sot e publikoi Instituti
për Shëndet Publik. Nga Instituti
citojnë se në lidhje me periudhën

e njëjtë të sezonit të kaluar kur
janë regjistruar 130 raste, shë-
nohet zvogëlim prej 63.1 për qind
i numrit të rasteve.

Nga 48-të të sëmurë numër
më i madh janë paraqitur nga
Shkupi- 12, pastaj vijojnë Strumi-
ca- 10 dhe Tetova tetë raste. Inci-
dencë më e lartë shënohet në
Njësinë rajonale Shën Nikollë -
24.4 në 100.000 banorë, ndërsa
më e ulët në Qendrën për Shën-

det Publik Shkup - 1.9 raste në
100.000 banorë. Në lidhje me di-
stribuimin e të sëmurëve sipas
grupmoshave, numër më i madh
i të sëmurëve janë paraqitur në
grupin e të rriturve i cili përfshin
pjesë më të madhe të popullatës
(prej 15 - 64 vjet), 27 raste (56.3 për
qind), ndërsa incidencë më të
lartë (11,2 në 100.000 banorë)
regjistrohet te më të rinjtë - fë-
mijët deri në moshën 4 vjeçare ku

gjithsej janë paraqitur 13 perso-
na të sëmurë. 

Në sezonin 2018/2019 numri i
tërësishëm i të sëmurëve nga gripi
dhe sëmundjeve të ngjashme me

gripin arrin 99 për qind, që është
më pak për 60.9 për qind kraha-
suar me periudhën e njëjtë të vitit
të kaluar kur janë regjistruar 253
persona të sëmurë. (D.K)

N’mot do të rriten edhe
mëditjet e mjekëve 
dhe infermierëve
Shkup, 9 nëntor - Ministria e Shëndetësisë
është posaçërisht e fokusuar në avancimin e
statusit të personelit të plotë shëndetësor
dhe për atë qëllim janë siguruar mjete dhe
është mundësuar rritja e rrogave të pu-
nonjësve shëndetësorë prej 5 për qind këtë
vit. Tashmë prej vitit të ardhshëm do të rri-
ten mëditjet për kujdestaritë e mjekëve dhe
infermiereve në klinika dhe në spitale.
Këtë e theksoi dje sekretari shtetëror në Mi-
nistrinë e Shëndetësisë, Vlladimir Milloshev
në fjalimin gjatë takimit të ekspertëve në
seksionin pediatrik të infermiereve pranë
Shoqatës së infermiereve, teknikëve dhe ob-
stetërve të Maqedonisë (SHITOM) me temë
“Fëmijë të shëndetshëm dhe të përkujdesur
- misioni ynë çdokund dhe çdoherë”.
“Edhe në të ardhmen do të vazhdojë ba-
shkëpunimi i suksesshëm i Ministrisë së
Shëndetësisë me Shoqatën e infermiereve,
teknikëve dhe obstetërve dhe së bashku do
të vazhdojmë të veprojmë për avancimin e
kushteve për punë, si dhe të trajtimit të pa-
cientëve më të rinj”, shtoi Milloshev. (D.K)

Ndahen 550 mijë euro
për zhvillimin e
turizmit në Ballkan
Sarajevë, 9 nëntor - Rreth 550 mijë euro u janë
ndarë dje 12 subjekteve të vendeve të Ballkanit
Perëndimor, mes të cilave edhe Maqedonisë,
për zhvillimin e turizmit kulturologjik dhe
aventuristik të Ballkanit Perëndimor. Grantet i
ka ndarë Këshilli Rajonal për Bashkëpunim
(KRB) nga Sarajeva, në suaza të Projektit për
zhvillimin dhe promovimin e turizmit, që fi-
nancohet nga Bashkimi Evropian me pesë mi-
lionë euro. Bëhet fjalë për mjete të pakthyesh-
me për projekte më të mira të ofruara në
thirrjen publike, ndërsa nga ofertuesit është
kërkuar përparim të ofertës së përbashkët për
zhvillimin e turizmit kulturologjik dhe aventu-
ristik. Shtatë nga dymbëdhjetë e grantistëve të
parë paratë i marrin për promovimin e rrugëve
të reja rajonale për kulturë apo prodhime të
turizmit kulturologjik, derisa të tjerat janë për
përmirësimin e rutave aventuristike, që ta-
shmë ekzistojnë në Ballkan, siç është Via Di-
narica, kumtoi KRB. Instituti për Hulumtime
Stategjike dhe Arsim nga Shkupi mori grant
lidhur me zhvillimin e aplikimit mobil për pje-
sën e vjetër të Shkupit në 10 gjuhë.

48 raste të reja të personave 
të sëmurëve nga gripi

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

VIJON PROCESI GJYQËSOR PËR INCIDENTIN NË REÇICË

Ndryshon aktakuza, Florimi
akuzohet për “vrasje në tentativë”

Seanca e radhës
është caktuar për më
4 dhjetor me fillim
në ora 10.00, ndërsa
Florim Misimit i
është përcaktuar
masa e paraburgimit
prej 30 ditëve
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Remzije BILALLI

Shkup, 9 nëntor - Muajt e fundit kanë
ndodhur disa incidente në klinikat
e vendit, ku personeli mjekësor ish-
te viktimë, ndërsa rasti i fundit ish-
te fiks para dy ditësh ku familjarët e
pacientit, i cili vdiq, në mënyrë ver-
bale dhe fizike kanë sulmuar mo-
trën medicinale në Klinikën e Ane-
stezionit, reanimacionit dhe
mjekimit intensiv (KARMI). Në
muajt paraprak kishte akte të tilla
në Klinikën e Pulmonologjisë, Hem-
taologjis, Psikiatrisë në Shkup por
dhe në qytetet tjera të Maqedonisë.
Veprimin e fundit ashpër e dënoi
ministri i shëndetësisë Venko Fi-
lipçe, ministri Spasovski, udhëhe-

qja e sektorit të KARIM, Maja Moj-
sova dhe shumë organe tjera kom-
petente.
“Motra medicinale nuk kishte lëndi-
me të rënda por do të shkojë në pu-
shim mjekësor dhe në psikiatri, për
ti ndihmuar të përballet me këtë si-
tuatë. Ajo ishte befasuar nga sul-
met dhe e shqetësuar sikurse i
gjithë personeli. Kemi raste të tilla
shumë sepse të gjithë pacientët që
vijnë tek ne janë në gjendje të
rëndë. E dënojmë këtë akt dhe
kërkojmë mbështetje më të madhe.
Apeloj tek qytetarët të na lënë të
kryejmë në mënyrë profesionale
punën tonë sepse me kërcënime
asgjë nuk përfitohet”, tha Mojov-
ska.
Ministri Filipçe theksoi se dhuna
ndaj personelit mjekësor nuk është
mënyrë e komunikimit dhe as
mënyrë për zgjidhjen e probleme-
ve. Ai shtoi se e kupton dhimbjen e
familjarëve por dhuna nuk e pakë-
son dhe nuk e lehtëson dhimbjen.
“Me ministrin për Punë të Brendsh-
me kemi kontaktuar në mënyrë te-
lefonike, do ti shqyrtojmë të gjitha
alternativat e mundshme për të
përforcuar sigurinë në klinika. Men-

doj se adekuat për siguri do të jetë
MPB dhe në atë drejtim do të rrjedh
diskutimi”, theksoi Filipçe. Ngja-
shëm edhe ministri Spasovski tha
se do të ketë takim me Filipçe, edhe
pse siguria në klinika varet nga
Agjencia për sigurim mirëpo nëse
nuk është i mjaftueshëm ne jemi
këtu për të ndihmuar sigurinë e per-
sonelit shëndetësor dhe qytetarëve.
Nevzat Elezi, kryetar i Shoqatës së
Mjekëve Shqiptar në Maqedoni
theksoi se gjitha spitalet kanë një
lloj sigurimi, të cilët nuk e bëjnë
punën e tyre si duhet, mirëpo sipas
tij disa raste nuk mund të paranda-
lohen edhe nga policia sepse kjo ka

të bëjë me kulturën dhe vetëdijen
njerëzore. “Çdo kush që bën një akt
të tillë dhe rastet të cilat më pas
kanë epilog të mirëfilltë, duhet të
dënohen, mirëpo shumica prej tyre
nuk dënohen si duhet dhe kjo është
arsye që shumica e rasteve përsëri-
ten. Jemi ne kontakt me ministri ak-
tual dhe na është premtuar nga ana
e tij që shumë shpejt ky ligj do të
hyjë në fuqi”, tha Elezi për gazetën
KOHA. Ai më tej shtoi se kushtet jo
adekuate të mjekëve siç është
ngarkesa e tepërt, në shërbimin ter-
ciar mjekët kryejnë më shumë se
50 kontrolle brenda orarit të punës
nga mëngjesi deri në orën 12 dhe

kjo bën që ata ndonjëherë të jenë
me sjellje jo adekuate. Nga ana
tjetër pacientët kanë hallet e tyre e
kjo mund të sjell deri tek ndonjë
mosmarrëveshje. Ndërsa nga MPB
për gazetën KOHA theksuan se janë
marr masa të menjëhershme ndaj
sulmit fizik në kompleksin e Kli-
nikës së “Nënë Terezës”, ku fizikisht
u sulmua Lj.P. (34) nga Shkupi, ku
është përgatitur raport kundër V.S
(58) nga Tetova dhe është konsta-
tuar kundër vajtje sipas nenit 12 të
Ligjit për kundërvajtje ndaj rendit
publik dhe paqes. Për problemet e
dhunës, kompleksitetin e tij dhe vë-
shtirësitë e zgjidhjes së drejtë,bëri
thirrje edhe Dhoma e Mjekëve që të
mos ketë tolerancë për dhunë drej-
tuar ndaj atyre që ofrojnë shërbi-
me mjekësore. 
Pacientët janë të mbrojtur me ligj,
ndërsa punëtorët shëndetësor nuk
kanë një mundësi të tillë. Mjekët
me sjelljen e ligjit për pacientët
kanë kërkuar që të sillet edhe ligji
për personelin mjekësor mirëpo për
më shumë se shtatë vite ky ligj ka
mbetur në labirintet e parlamentit,
i cili ende nuk është vendosur në
rend te ditës për tu votuar.

Qefsere ABDYL

Shkup, 9 nëntor - Pas vendosjes së
subvencioneve nga Qyteti i Shku-
pit për pastrimin e oxhaqeve, prej
24 shtatorit e deri më sot, në paj-
tim me të dhënat zyrtare të
oxhakpastruesve të regjistruar,
janë pastruar gjithsej 342 oxha-
qe në kryeqytet. Krahasuar me pe-
riudhën e njëjtë të vitit të kaluar,
kur ishin pastruar 233 oxhaqe,
ndërsa numri i oxhaqeve të pa-
struara në territorin e Qytetit të
Shkupit këtë vit është rritur për
47 për qind. Subvencionet për pa-
strimin e oxhaqeve janë një nga
27 masat e reja intervente me të
cilat administrata e qytetit këtë
vit përballet me problemin e
ndotjes së ajrit ambiental.

Qyteti i Shkupit këtë vjeshtë
subvencionon 2000 amvisëri dhe
subjekte tjera për pastrimin e
oxhaqeve. Shuma e subvencionit
është 1000 denarë, kurse pavarë-
sisht vlerës së shërbimit për pa-

strim për këtë dedikim, në buxhe-
tin e Qytetit janë ndarë dy milionë
denarë. Konkursi publik për sub-
vencione të amvisërive dhe
subjekteve të tjera në rajonin e
Qytetit të Shkupit për pastrimin e
oxhaqeve është i hapur deri më
22 nëntor të këtij viti dhe reali-
zohet sipas parimit “i pari vjen, i
pari shërbehet”. 

Që të kryhet pagesa e subven-
cioneve gjatë paraqitjes në
konkurs, kërkuesi në Qytetin e
Shkupit duhet të parashtroj disa
dokumente. Ato janë kërkesa për
kompensim, e cila mundë të mer-
ret në arkivin e Qytetit të Shkupit
apo të sigurohet nga faqja e in-
ternetit e Qytetit:
www.skopje.gov.mk, dëshmi për
vendbanim në Qytetin e Shkupit,
me parashtrim të fotokopjes së
letërnjoftimit të kërkuesit, vërte-
tim për pastrim të realizuar, nën-
shkruar nga personi profesionist
që e ka pastruar oxhakun. Duhet
të parashtrohet edhe llogaria fi-

skale nga ndërmarrja e regjistruar
për veprimtarinë e pastrimit të
oxhaqeve. Llogaria fiskale duhet
të jetë një ditë pas publikimit të
konkursit dhe fotokopje nga llo-
garia e transaksionit. Sipas auto-
riteteve të qytetit, kjo masë jep
një sërë efektesh afatshkurte dhe
afatgjatë të cilat përfshijnë dje-
gien më të mirë që rezulton me
ujë të shpenzimeve për ngrohje,
ulje të gazrave të dëmshme,
mbrojtje nga zjarret, mbrojtje e
mjedisit jetësorë dhe natyrës, etj.

Në Qytetin e Shkupit ka vetëm
tetë oxhakpastrues të regjistruar,
ndërsa 45 për qind e numrit të
përgjithshëm të amvisërisë në
Shkup ngrohen me drunjtë. Sipas
disa të dhënave jozyrtare, në
Shkup ka mbi 60.000 oxhaqe të
cilat shumë rrallë pastrohen,
ndërsa në pajtim me pohimet e
ekspertëve në këtë fushë, oxha-
qet e pa pastruara ndotin së paku
dyfish më shumë në krahasim me
ata të pastruarit. Përveç ndotjes

së ajrit, nëse pastrimi nuk kryhet
rregullisht, rrezikohet edhe sigu-
ria e shfrytëzuesve të stufave.
Është e rekomandueshme që

oxhaqet të pastrohen tre herë në
vit, dy herë gjatë sezonës së
ngrohjes dhe njëherë kur ajo të
përfundojë.

FENOMENI I DHUNËS NË KLINIKA

Kush t’i mbrojë mjekët nga
grushtet e pacientëve?!

Për më shumë se shtatë
vite Ligji për mbrojtjen e
mjekëve ka ngecur në
labirintet e parlamentin.
Fenomeni i dhunës në
klinika dhe sjellja jo
adekuate nga të dyja
palët po shkatërron
sistemin shëndetësor.
Mjekët apelojnë qe
sigurimi të kryej punën
si duhet ndërsa organet
kompetente të japin
dënime e duhur që
rastet e tilla të mos të
përsëriten.

Koha

MASAT E QYTETIT TË SHKUPIT JAPIN REZULTATE

Subvencionimi i pastrimit të oxhaqeve, është rritur numri
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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

Konkursi publik për subvencione të amvisërive dhe subjekteve të tjera në rajonin
e Qytetit të Shkupit për pastrimin e oxhaqeve është i hapur deri më 22 nëntor të
këtij viti dhe realizohet sipas parimit “i pari vjen, i pari shërbehet”

Koha
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Koha, e shtunë, 10 nëntor 2018 

Në bazë të nenit 38  dhe 39 nga Ligji i veprimtarisë shkencore-hulumtuese ("Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 46/2008; 103/2008; 24/2011, 80/2012; 24/2013; 147/2013 dhe 41/2014), neni 22 nga Ligji i 
marrëdhënieve të punës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 62/2005; 106/2008; 161/2008; 1 14/2003; 
130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 
113/2014 20/2015; 33/2015; 72/2015 dhe 129/2015) dhe Rregulloja për sistematizim të vendeve të punës në IPSH 
Instituti për trashëgiminë kulturore e shpirtërore të Shqiptarëve - Shkup, IPSH  Instituti për trashëgiminë kulturore 
shpirtërore të Shqiptarëve - Shkup publikon:  
 

KONKURS PUBLIK 
Për zgjedhje në  titullin shkencor dhe punësimin e një bashkëpunëtor/docent shkencor, përzgjedhje në titullin e përbashkët dhe 

punësim të një asistenti hulumtues, dhe punësim të një sekretari afarist 
 

1. IPSH Instituti për trashëgimi shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve - Shkup publikon Konkurs Publik për zgjedhjen e titullit 
shkencor dhe punësimin e një bashkëpunëtori/docent shkencor, dhe përzgjedhje në titullin bashkëpunues dhe punësimin e një 
asistenti hulumtues në departamentet e Institutit për trashëgimi shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve në vijim, si dhe një 
sekretar afarist: 
I - 1 (një) bashkëpunëtor Shkencor në Departamentin e Gjuhës shqipe. Kandidatët duhet të kenë të mbaruar doktoraturë në 
shkenca filologjike;  
II - 1 (një) Asistent hulumtues në Departamentin e Gjuhës Shqipe. Kandidatët duhet të kenë të mbaruar magjistraturën në 
shkencat filologjike;  
III - 1 (një) Sekretar afarist. Kandidatët duhet të kenë të mbaruar arsim të mesëm (gjimnaz) ose shkollë të mesme profesionale; 
2. Kandidatët për bashkëpunëtor shkencor duhet t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në 
Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në IPSH Institutin për trashëgimi shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve - 
Shkup, të kategorisë A, niveli A3: 
- Niveli i kualifikimeve VIII sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë  dhe së paku 480 kredi të fituara sipas SETK ose VIII 
shkallë të mbaruar;  
- Plotësimi i kritereve për zgjedhje të titujve mësimor-shkencor të përcaktuara me Ligjin për veprimtari shkencore-hulumtuese, 
Ligji për arsim sipëror, Rregullorja për mënyrën dhe procedurën për zgjedhjen e titullit shkencor më të lartë, Rregullorja për 
procedurën dhe kriteret më të afërta për zgjidhjen e parakohshme në titujt shkencor (Gz. zyrtare e RM nr. 82/09). 
3. Kandidatët për asistentë hulumtues duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuar në Rregulloren 
për sistematizim të vendeve të punës në IPSH Institutin për trashëgimi shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve - Shkup, kategoria 
B, niveli B1; 
- Niveli i kualifikimeve VII sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë dhe së paku 300 kredi të fituara sipas SETK ose VII/2 
shkallë të mbaruar; 
- Plotësimi i kritereve për zgjedhje të titujve mësimor-shkencor të përcaktuara me Ligjin për veprimtari shkencore-hulumtuese, 
Ligji për arsim sipëror, Rregullorja për mënyrën dhe procedurën për zgjedhjen e titullit shkencor më të lartë, Rregullorja për 
procedurën dhe kriteret më të afërta për zgjidhjen e parakohshme në titujt shkencor (Gazeta zyrtare e RM nr. 82/09). 
4. Kandidatët për sekretar afarist duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuar në Rregulloren për 
sistematizim të vendeve të punës në IPSH Institutin për trashëgimi shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve - Shkup, kategoria G, 
niveli G1; 
5.  Kandidatët në bashkëngjitje me fletëparaqitjen për konkursin publik duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim, origjinal 
ose kopje e vërtetuar në noter: 
- fletëparaqitje, 
- biografi e shkurtë ose bibliografi, 
- diplomë për shkallë shkencore të mbaruar doktor i shkencave, kandidatët që konkurrojnë për bashkëpunëtor shkencor, për 
sferën të cilën e përzgjedhin; 
- diplomë për magjistraturë të shkencave të mbaruar, kandidatët që konkurrojnë për asistent hulumtues, për sferën në të cilën e 
përzgjedhin; 
- diplomë për arsim të mesëm të mbaruar (gjimnaz) ose shkollë e mesme profesionale, kandidatët të cilët konkurrojnë për 
sekretar afarist. 
-  listë e punimeve shkencore të recenzume dhe nga një mostër për secilin punim shkencor (vlen vetëm për kandidatët për 
bashkëpunëtor shkencor dhe asistent hulumtues); 
- shtetësi të Republikës së Maqedonisë, jo më të vjetër se 6 muaj, në origjinal ose kopje e vërtetuar në noter.  
6. Orari i punës dhe rroga:  
- Orari ditor i punës nga ora 08:30 deri 16:30 
- Orari javor i punës: 40 orë (nga e hëna deri të premten) 
- Rroga neto fillestare për bashkëpunëtor shkencor: 29.126,00 denarë 
- Rroga neto fillestare për asistent hulumtues: 22.500,00 denarë 
- Rroga neto fillestare për sekretar afarist: 13.745,00 denarë 
7. Konkursi zgjat 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. 
9. Dokumentet parashtrohen në IPSH Institutin për trashëgimi shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve - Shkup, përmes postës në 
adresën e Institutit, Shkup, faks. postal 171 ose personalisht (rr. "Ilindenska" ambasada e mëparshme amerikane). 
10. Kandidatët e përzgjedhur do të themelojnë marrëdhënie pune për kohë të pacaktuar.  

IPSH Instituti për trashëgimi shpirtërore e kulturore të Shqiptarëve - Shkup 

Në bazë të nenit 20 g paragrafi 1 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 dhe 198/2018), neni 11 nga Ligji i zjarrfikësve ("Gazeta zyrtare e
Republikës së Maqedonisë nr. 67/2004, 81/2007, 55/2013, 158/2014, 193/2015, 39/2016) neni 22 nga Ligji për marrëdhënie pune ("(„62/2005, 3/2006, 3/2006, 44/2006, 66/2006, 16/2007, 57/2007, 77/2007, 106/2008, 161/2008, 63/2009,
114/2009, 130/2009, 149/2009, 10/2010, 50/2010, 52/2010, 58/2010, 124/2010, 132/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 106/2014, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016,
134/2016, 120/2018), dhe neni 3 nga Rregullorja e kritereve për selektim të kandidatëve për punësim në TPPE Kriva Pallankë nr. 08 2758/1 nga data 12.09.2018, Komuna e Kriva Pallankës me numrin e vetëm amë 5992958, numrin e vetëm
tatimor 4015005104833, publikon

SHPALLJE PUBLIKE nr. 02/2018
për punësim për kohë të pacaktuar të një personi të autorizuar zyrtar në sferën e sigurimit në njësinë territoriale të zjarrfikësve Kriva Pallankë pranë Komunës së Kriva Pallankës

Komuna e Kriva Pallankës publikon shpallje publike për punësim për kohë
të pacaktuar të një personi të autorizuar zyrtar në sferën e sigurimit në
njësinë territoriale të zjarrfikësve Kriva Pallankë pranë Komunës së Kriva
Pallankës për vendin e punës në vijim:
1. Komandant i departamentit të zjarrfikësve, niveli B4, shifra POZH 02 10

B04 000 në njësinë Territoriale të Zjarrfikësve Kriva Pallankë pranë Komunës
Kriva Pallankë 1 (një) realizues.
Kushtet e përgjithshme:
të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,
në mënyre aktive ta përdorë gjuhen maqedone,
të jetë i moshës së rritur,
të ketë aftësi të përgjithshme të shëndosha për vendin e punës

(kandidatët për punësim duhet të jenë të shëndetshëm dhe psiko fizik të aftë,
të vërtetuar nga një institucion shëndetësor i autorizuar në pajtim me Ligjin),

me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e
profesionit, veprimtarisë ose detyrës.
Kushtet e veçanta:

kualifikime profesionale: niveli i IV i kualifikimeve sipas kornizës
maqedone kualifikuese dhe 180 ose 240 kredi të fituara sipas ECVET ose
MKSOO ose së paku arsim të lartë ose të mesëm;

përvojë pune: së paku 3 vite përvojë pune në profesion.
Kushte tjera të veçanta:
dëshmi për provim profesional për udhëheqës to procesit për shuarje të

zjarrit dhe shpëtimi i njerëzve dhe pronave të dhënë, në afat prej 3 muaj nga
përcaktimi në vendin e punës;

provim për patentë shoferi të dhënë nga kategoria "C".
kualifikim i fituar për zjarrfikës (nëpunësi në njësinë territoriale të

zjarrfikësve ka për obligim që brenda një viti nga dita e punësimit të fitojë
certifikatë për kualifikimin e fituar për zjarrfikës, të dhënë nga një institucion i
autorizuar nga Ministria e arsimit dhe shkencës, në të kundërtën do t`i
ndërpritet punësimi).

Kompetencat e përgjithshme të punës në nivelin bazë:
zgjedhje e problemeve dhe vendosja e çështjeve nga fushëveprimi i tij,
mësim dhe zhvillim,
komunikim,
realizim i rezultateve,
punë me të tjerë/punë në grupe,
ndërgjegje strategjike,
orientim ndaj palëve të interesuar dhe
udhëheqje.

(kontrollimi i kompetencave të përgjithshme dhe të veçanta të punës do të
realizohet gjatë fazës së intervistës)
Detyrat e punës dhe obligimet:

e përcakton performansën taktike të departamentit, udhëheq dhe merr
pjesë në shuarjen e zjarreve dhe intervenime tjera në të cilat është i përfshirë
departamenti;

merr masa në aksionin kundër shuarjes së zjarreve, zbaton dhe realizon
autorizime në pajtim me ligjin e zjarrfikësve;

realizon mësim dhe trajnim me grupin sipas programit NJTZ për të cilin
parashtron raport;

jep përgjegjësi për numrin dhe gjendjen e pajisjeve KZ dhe mjeteve për
shuarjen e zjarrit në grupin të cilën e udhëheq dhe mban evidencë;

gjatë mobilizimit të departamentit, jashtë orarit të punës është i detyruar
që të lajmërohet në vendin e punës në kohë sa më të shkurtër;

merr pjesë në shpëtimin e jetëve të banorëve dhe mbrojtje të pronave të
rrezikuara nga zjarret ose fatkeqësi tjera natyrore;

jep ndihmë teknike gjatë aksidenteve, situatave të rrezikshme dhe
aksidente dhe fatkeqësi tjera.

Parashtrimi i dokumentacionit
Kandidatët në bashkëngjitje me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë edhe

dokumentacionin në vijim:
Biografi CV dhe letër motivimi (të plotësuara në vet fletëparaqitjen);
certifikatë për shtetësi të Republikës së Maqedonisë (origjinal ose kopje e

vërtetuar në noter);
vërtetim mjekësor si dëshmi për aftësi të përgjithshme të shëndosha për

vendin e punës në të cilin paraqitet Komandant i departamentit për mbrojtje
kundër zjarrit të vërtetuar nga një institucion shëndetësor i autorizuar
(origjinal);

dëshmi që nuk ka të shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit,
veprimtarisë, detyrës;

Diplomë për arsim të mbaruar (origjinal ose kopje e vërtetuar në noter);
certifikatë për provim profesional të dhënë për udhëheqës të aksionit për

shuarje të zjarrit dhe shpëtim të njerëzve dhe pronës, (në afat prej 3 muajve
pas përcaktimit në vendin e punës);
(I punësuari në njësinë territoriale të zjarrfikësve ka për obligim që brenda

një viti nga dita e punësimit të fitojë certifikatë për kualifikimin e fituar për
zjarrfikës, të dhënë nga një institucion i autorizuar nga Ministria e arsimit dhe
shkencës, në të kundërtën do t`i ndërpritet punësimi).

kopje nga leja e patentë shoferit (e vërtetuar në noter);
Fletëparaqitja për punësim duhet të përmbajë:
të dhëna për shpalljen,
të dhëna për kandidatin (emri dhe mbiemri, numri amë, data dhe vendi i

lindjes, adresa dhe vendbanimi, adresa elektronike e kandidatit, kontakt
telefoni, përfaqësia etnike),

deklaratë për përmbushjen e rregullave të përgjithshme për vendin e
punës duke përcaktuar me PO/JO për secilin kusht veçmas,

deklaratë për përmbushjen e rregullave të veçanta për vendin e punës
duke përcaktuar PO/JO për secilin kusht veçmas,

deklaratë për përmbushjen e rregullave tjera të veçanta për vendin e
punës duke përcaktuar PO/JO për secilin kusht veçmas,

letër të shkurtë motivimi dhe biografi,
deklaratë për konfirmim të besueshmërisë të dhënave,
nënshkrim i kandidatit

VËREJTJE: Kushtet e theksuara në shpallje, kandidatët duhet ti plotësojnë
në momentin e paraqitjes. Kandidati i cili ka futur të dhëna të rrejshme në
fletëparaqitjen do të diskualifikohet nga procedura e mëtutjeshme.
Fletëparaqitja për punësim me dëshmitë e detyrueshme për përmbushjen e

rregullave parashtrohet në formën letër në adresën: Komuna e Kriva
Pallankës, rr. "Shën Joakim Osogovski", nr. 175 Kriva Pallankë, me shkrimin
"për shpalljen nr. 2/2018 për pranimin e një personi zyrtar të autorizuar në
sferën e sigurimit".
Fletëparaqitja për punësim me dëshmitë e detyrueshme për përmbushjen

e rregullave parashtrohet në afat prej 5 ditë nga dita e publikimit të shpalljes
publike në gazetën ditore duke mos e llogaritur ditën e publikimit të shpalljes.
Fletëparaqitja për punësim mund të merret nga ueb faqja e Komunës së

Kriva Pallankës www.krivapalanka.gov.mk
Fletëparaqitja dhe dokumentacioni jo i plotë, jo i rregulluar dhe vonuar nuk

do të bëhet lëndë për mbikëqyrje nga ana e Komisionit.
Selektimin e realizon Komisioni për zgjedhje të kandidatit për punësim në

NJTZ Kriva Pallankë e formuar me Vendimin e Kryetarit të Komunës së Kriva
Pallankës.
Selektimi i kandidatëve bëhet në bazë të kritereve të qarta dhe

transparente, të përcaktuara nga Kryetari i njësisë të vetëqeverisjes lokale.
Procedura për selektim do të realizohet në fazat në vijim: përzgjedhja

administrative kontrollimi i fletëparaqitjes dhe dëshmive dhe intervista;
Vërejtje: sipas planit vjetor për punësim për vitin 2018, punësimi është i

paraparë për një maqedon(e).
Orari i punës: Orari i punës për vendin e punës Komandant i departamentit

të zjarrfikësve është i organizuar në ndërrime dhe zgjat prej 160 deri 184 orë
pune në muaj.
Shuma neto e rrogës: 17.760,00 denarë
Komuna e Kriva Pallankës, rr. "Shën Joakim Osogovski", nr. 175 Kriva

Pallankë Republika e Maqedonisë, telefon 031/375 035.

KOMUNA E KRIVA PALLANKËS
Sekretar

Ljubomir Mladenov
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Urim HASIPI

Tetovë, 9 nëntor - Qyteti i Tetovës
vazhdon edhe më tej të përballet
me mungesë të vendeve të parki-
mit. Rrugë që frekuentohen nga
qindra automjete në ditë, institu-
cione që ndodhen në pjesët qen-
drore pa asnjë vend parkimi, ndër-
tesa të mëdha që janë ndërtuar pa
asnjë kriter dhe pa vende parkimi,
mungesë të parkingjeve të mbyllu-
ra e bëjnë Tetovën një qytet ku vësh-
tirë mund të gjesh një vend parkimi
gjatë ditës. Kjo situatë ka vijuar
edhe pas vendosjes së parkimi zo-
nal vite më parë në disa nga bule-
vardet kryesore të Tetovës. Kjo mun-
gesë ka bërë që të ketë edhe shumë
kundërvajtje në këtë aspekt, duke
patur numër enorm të automjeteve
që parkohen paralelisht në rrugë,
krijohet kaos dhe radhë të gjata të
pritjes në komunikacion. 

Policia dhe Komuna e Tetovës
janë dy institucionet që duhet të
kujdesen në këtë aspekt, por efika-

siteti në këtë drejtim, vite me radhë
ka qenë nën nivel, ngase kjo pro-
blematikë nuk ka gjetur zgjidhje të
përhershme. Nga Policia e Tetovës
thonë se janë në koordinim të vazh-
dueshëm me komunën dhe janë
duke punuar për të gjetur një
zgjidhje afatgjate, me hapjen e
vendeve të parkimit, zgjerimin e
rrugëve, hapjen e bulevardeve të
reja, si dhe me kontrolle të shtua-
ra në ato pjesë ku edhe ka parkim
joadekuat. 

“Normalisht se kjo dukuri për-
sëritet vite me radhë dhe së ba-

shku me komunën, jemi duke har-
tuar një Strategji për të evituar
këto anomali në qytetin e Tetovës.
Si zgjidhje është hapja e bulevar-
deve të reja, ndërtimi apo zgjerimi
i zonave të parkimit, dhe normali-
sht - kontrolle më të shpeshta në
pjesët qendrore për të shmangur
kaosin dhe parkimin joadekuat”,
tha Besir Qamili, zëvendëskoman-
dant i Stacionit Policor, Sektori për
siguri në komunikacionin rrugor.
Por, për të realizuar këtë, nevojiten
kapacitete më të mëdha si në
aspektin e rritjes së numrit të kon-

trolleve në komunikacion, më
shumë pjesëtarë të policisë dhe më
shumë automjete të “merimangës”.
Qamili thotë se këtij aspekti i është
kushtuar rëndësi në të kaluarën.

“Për momentin, në bazë të ne-
vojës kemi shtuar patrullat tona në
terren në lidhje me këtë problem.
Për këtë dukuri, normalisht në ba-
shkëpunim edhe me Komunën,
kemi marrë masa, sepse më parë
kishte një ‘merimangë’, ndërsa tash
komuna posedon me dy, dhe aty
shihet se kemi një ‘merimangë’ sh-
tesë në aktivitetet tona dhe tani

normalisht që i kemi shtuar në atë
aspekt me qëllim që të minimi-
zojmë atë dukuri në qytet që t’ju
mundësojmë qytetarëve të kenë
qarkullim të lirë në pjesën qendro-
re të Tetovës dhe më gjerë”, thotë
Qamili. 

Në ndërkohë, gjatë një takimi
me gazetarë, Qamili është pyetur
se pse gjithnjë Sektori për Punë të
Brendshme në Tetovë është ndër
sektorët ku më shumë shqiptohen
dënime ndaj vozitësve në krahasim
me qytetet tjera. Ai ka nënvizuar se
zona e Tetovës është ndër zonat ku
edhe ka më shumë kundërvajtje
dhe më pak respektohen rregullat
në komunikacion.

“Një gjë e tillë nuk është e vër-
tetë. Ne masat i kemi adekuate,
kemi masa preventive dhe norma-
lisht që kemi tolerancë në atë
aspekt. Megjithatë, kjo tregon edhe
një dukuri tjetër se këtu mund të
them lirisht se ndoshta edhe më
pak respektohet Ligji në lidhje me
atë se shumica e vozitësve
parkohen gabimisht apo parkohen
keq. Për këtë ne kemi raportime të
tepërta dhe mosrespektimin e Ligjit
ne e kemi në nivel më të lartë. Për
këtë arsye, numrat janë këto që
janë. Tash unë nuk e di se si jemi në
krahasim me Sektorët e tjerë të Mi-
nistrisë së Punëve të Brendshme,
megjithatë ne marrim masa në
bazë të Ligjit dhe normalisht kemi
edhe prevencione, kemi edhe tole-
rance, ku shumë vozitës ne edhe i
tolerojmë me vërejtje të ndryshme”,
thotë ai.

Qamili me këtë rast ka apeluar
edhe tek prindërit që të mos u japin
veturat fëmijëve të tyre që nuk kanë
leje për qarkullim, ngase sipas poli-
cisë, fenomeni i këtillë ka marrë për-
masa shqetësuese, ku ndalohen
persona nën moshën 18 vjeçare që
drejtojnë automjete. 

Kumanovë, 9 nëntor - Ministri i Arsi-
mit, Arbër Ademi ka inauguruar
dje sallën sportive në shkollën e
mesme ekonomike “Pero Nakov” -
paralelet në gjuhën shqipe në Ku-
manovë. Me këtë rast, Ademi para
të pranishmëve shprehu kënaqë-
sinë që si ministër po e lëshon në
përdorim këtë sallë, duke kujtuar
edhe periudhën e vendosjes së
gurthemelit të saj deri sa ishte në
detyrën e zëvendëskryeministrit
për Çështje Evropiane. Ministri
Ademi, gjithashtu uroi të gjithë
nxënësit me shpresën se nga ajo
sallë të dalin sportistë të mëdhenj
dhe të dalluar.

“Me këtë tast, dua t’i uroj të
gjithë, e posaçërisht nxënësit e kë-

saj shkolle për këtë investim kapi-
tal, të cilin deri më tani nuk e ki-
shin, ndërsa tanimë është punë e
kryer. Uroj që nga këtu të dalin
sportistë të mëdhenj dhe të dal-
luar; të shënojnë suksese të njëpa-
snjëshme dhe unë të jem dëshmi-
tar i këtyre ngjarjeve, mbase
atëherë kënaqësia për mua do të
jetë edhe më e madhe, sepse pikë-
risht për ndërtimin e kësaj salle
kam insistuar me ngulm dhe i kam
intensifikuar aktivitetet që sa më
shpejtë të përfundojë ky objekt, që
sot të vjen dita ta lëshojmë në për-
dorim”, deklaroi Ademi.

Objekti i plotëson standardet
ndërkombëtare, me efikasitet
energjetik, sipërfaqe prej 650 me-

tra katrorë, ndërsa është i pajisur
plotësisht me pajisje sportive dhe
rekuizite për më shumë sporte, si
futboll, basketboll, volejboll,
hendboll, pingpong dhe gjimna-
stikë. Gjithashtu, kjo sallë sporti
posedon edhe dhoma zhveshjeje,
dush-kabina, kabinete të posaçme
për mësues, për rekuizita etj.

Ky investim është në vlerë të
përgjithshme prej 23.5 milionë de-
narësh dhe i njëjti realizohet në
kuadër të projektit të Qeverisë dhe
Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës
për ndërtimin e 145 sallave sporti-
ve dhe rikonstruktimin e objekte-
ve shkollore, për të cilin projekt
mjete janë siguruar nga buxheti i
shtetit dhe nëpërmjet Bankës për

Zhvillim pranë Këshilli të Evropës.
“I këshilloj të jenë të kujdesshëm,
ta ruajnë dhe ta mirëmbajnë që

edhe gjeneratat e ardhshme ta
‘shijojnë’ këtë objekt sportiv mo-
dern”, tha ministri Ademi. (R.B)

KUSHTE MË TË MIRA NË “PERO NAKOV”

Inaugurohet salla sportive në ekonominë e Kumanovës

PROBLEMET ME PARKIMIN NË TETOVË NUK KANË FUND

Strategji afatgjate për të evituar kaosin
“Së bashku me komunën,
jemi duke hartuar një
Strategji për të evituar
këto anomali në qytetin e
Tetovës. Si zgjidhje është
hapja e bulevardeve të
reja, ndërtimi apo
zgjerimi i zonave të
parkimit, dhe normalisht
- kontrolle më të
shpeshta në pjesët
qendrore për të
shmangur kaosin dhe
parkimin joadekuat”, tha
Besir Qamili,
zëvendëskomandant i
Stacionit Policor

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

GOSTIVAR, NË TETOR 26 AKSIDENTE TRAFIKU 

Gjatë muajit të kaluar, në rajonin e Gostivarit,
gjithsej kanë ndodhur 26 aksidente trafiku, në të
cilat nuk ka pasur viktima në njerëz. Ka pasur dy
aksidente me dy persona që kanë marrë lëndime të
rënda trupore, 14 aksidente në të cilat ka pasur 16
persona me lëndime trupore, kurse në 10 aksidente
janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Numri më i
madh i aksidenteve kanë ndodhur në vendbanime,
edhe atë 16 aksidente, ku shumica e tyre kanë
ndodhur në rrugët e qytetit të Gostivarit, si dhe në
rrugët regjionale Gostivar-Gradec, dhe Gostivar-
Çegran. Shkaku më i shpeshtë i aksidenteve gjatë
tetorit, është shpejtësia e papërshtatshme në
rrugë,  ku janë regjistruar 13 aksidente, mos
mbajtja e distancës katër aksidente, kryerja e

veprimeve të parregullta 2 aksidente, mosmbajtja
e anës 1 aksident e kështu me radhë. Gjithashtu
gjatë kësaj periudhe, në këtë rajon gjithsej janë
kontrolluar 2114 vetura, ku gjatë kontrolleve janë
zbuluar 946 lloje të ndryshme të kundërvajtjeve.
Në këto kontrolle është konstatuar se 89 vetura
janë drejtuar me regjistrime të skaduar deri dhe
mbi 30 ditë, tek tri vetura është konstatuar
mbingarkesë, gjithashtu janë zbuluar edhe 95
shoferë të cilët kanë drejtuar pa leje adekuate për
vozitje, 26-shoferë fillestarë, dhe një shoferë me
kategori jo adekuate në lejen për vozitje.
Kundërvajtjet e zbuluara janë sanksionuar me 451
fletëpagesa të detyrueshme për kundërvajtje, dhe
495 fletëpagesa për kundërvajtje. 

Koha
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DRYSHIMET KUSHTE-
TUESE: Është hapur ka-
pixhiku për ndryshimet
kushtetuese për ta im-

plementuar Marrëveshjen e Pre-
spës. Faza e dytë, pas hapjes së
procedurës me sigurimin e 80 vo-
tave, tash duket jo më pak e ndër-
likuar se e para. Si në atë sh-
prehjen e popujve sllavë “peshkim
në ujë turbull”, gjithkush dëshiron
t’i imponojë kërkesat e veta përtej
kësaj marrëveshjeje.

Në këtë rashomoniadë idesh
e propozimesh është vështirë të
gjendet mesi i artë i implementi-
mit Marrëveshjes e Prespës, sepse
duhet të gjendet balancë midis dy
partive maqedonase, midis vetë
partive shqiptare dhe në fund
edhe midis koncepteve të ndrysh-
me shqiptare-maqedonase për
rregullimet bazike kushtetuese.
Ndryshimet bëhen për ndërrimin
e emrit, për çka, së pari, nuk ka
konsensus etnik brendamaqedo-
nas. Më lehtë do të ishte sikur se-
cili bllok etnik t’i kishte harmoni-
zuar qëndrimet e tyre dhe ato të
veheshin në debat. Ndër partitë
shqiptare nuk mendoj se ka
ndonjë disonancë të madhe, për-
veç se në taktikë, rreth futjes së çë-
shtjeve shqiptare që nuk kanë
qenë (dhe s’ka pasur nevojë të
jenë) në Marrëveshjen e Pre-
spës(riformulimi i preambulës,
përmendja e shqiptarëve dhe
gjuhës shqipe pa kategorinë statu-
sore të 20 përqindëshit). Një lë-
vizje taktike për balancë, ajo e
futjes së Marrëveshjes së Ohrit,
nuk u prit gjithaq mirë ndër qarqe
të caktuara shqiptare, edhe pse ajo
qe bërë, me gjasë, për të dësh-
muar se interesi shqiptar do të fu-

tet në kushtetutë. Imperativi i
kohës,  ose më mirë thënë, i “ça-
stit historik” imponon logjikën “ja
tash, ja kurrë”. Ja tash a kurrë, për
shtetin është implementimi i
marrëveshjes në fjalë dhe vazhdi-
mi i proceseve integruese në EU
dhe NATO. Në këtë interes, të
gjithë duhet ta gjejnë veten,
madje edhe ata që janë më së
shumti kundër ndryshimit të em-
rit. Nga ana tjetër, gjersa është ha-
pur procedura e ndryshimeve, po-
litikisht e kuptueshme është që të
logjikohet pse të mos shkohet pak
më gjerë nga imperativi i parë. Ka
premtime parazgjedhore që vetë
partia e Zaevit ua ka dhënë shqip-
tarëve, “të drejta përtej Marrëve-
shjes së Ohrit, pse jo?”. Këtë ne-
vojë e imponon edhe mos
aktivizimi i ligjit për përdorimin e
gjuhëve, (ku shqipja avancohet
dhe 20-përqindëshi i saj sqarohet
me kllapë(gjuha shqipe), të cilin
kryetari Ivanov nuk e nënshkruan
se “është antikushtetues”. Me një
riformulim sadopak të vogël të
pak neneve të kushtetutës, me au-
tomatizëm ai ligj bëhet kushte-
tues. Për t’i zgjidhur problemet që
i ngarkojnë marrëdhëniet në një
shoqëri nevojitet shumë pak vull-
net dhe mirëkuptim i ndërsjellë. A
nuk patën deri tash durim dhe
mirëkuptim partitë shqiptare për
ndjeshmëritë identitare maqedo-
nase kundrejt emrit? Pse të mos
ketë edhe anasjelltas një mirëkup-
tim të këtillë, aq më tepër kur ky
do të ishte shans i përmbushjes së
premtimit të Zaevit “përtej Marrë-
veshjes së Ohrit”...? Vetëm një
konkretizim i kategorive, asgjë më
tepër, diçka që nuk është e
panjohur, sepse edhe kushtetuta e

komunizmit(1974) nuk ka njohur
kategori “20 përqindëshe” por
kombësi shqiptare e
turke(kundrejt kombit maqedo-
nas). Realisht, nuk do të duhej të
ishte pengesë, nëse nuk kthehemi
në veprimet kur shkruhej kushte-
tuta e Maqedonisë së pavarur,
1991,  kur pretekstet e ndryshme
ishin pjesë e lojës politike. Por,
krahas manipulimeve
shumëvjeçare për gjoja humbjen
e identitetit që është pjesë e vepri-
mit politik të opozitës, edhe zgje-
rimi i temave për ndryshime kush-
tetuese, mund të ndikojnë që të
dështojë tërësisht implementimi
i Marrëveshjes së Prespës.

KULTURA NË MARGJINA:
Ç’po ndodh me median dhe shty-
pin tonë?? Kur them “tonë”, men-
doj për gjitha shtetet apo trojet
në Ballkan, ndoshta dhe më gjerë,
që “prodhojnë” lajme e përm-
bajtje tjera për të informuar pu-
blikun e gjerë. A po shndërrohet
në kronikë të zezë për të mbuluar
gjithçka tjetër që nuk bie në atë
kategori. Ose, në rastin më të mirë,
për të minimizuar. Vëllezërit e
vranë babain për 200 lekë që nuk
ua dha për të luajtur në bastore.
Axha e ka vrarë nipin...Me kallash-
nikov vrau punëtorët që nuk de-
shën t’ia shtrojnë rrugën deri në
shtëpinë e tij. Vrau gruan dhe fë-
mijët dhe pastaj vrau veten...Vrau
djaloshin  për një biletë furgoni.
Djaloshi shpëtoi gruan që deshi
të vetëvritet duke u hedhur nga
Ura e Gurit...Vajza e dhunua u
hodh në lum...Kaloi në semafor të
kuq dhe mbyti 16 vjeçarin...

Jo, nuk them se lajmet si më
sipër(disa të improvizuara e disa
të vërteta), nuk duhet të zënë në

kronikat apo rubrikat e lajmeve, as se
ndonjëri prej tyre nuk duhet të zë
vendin e parë në ditar ose ballinë.
Kaherë në teorinë e gazetarisë be-
tejën  për të qenë lajm e ka fituar “laj-
mi i keq”, lajmi me gjak, me vdekje,
me tronditje...Askush  nuk mund të
jetë indiferent. Shpesh dhe tragjikja e
fatit të njeriut, të tërheq vetvetiu,
është diçka që nuk lë pa e tërhequr
vëmendjen...Pra, nuk është aty çë-
shtja. Është diku tjetër dhe këtu, më
duket se o teknologjia (vërshimi i me-
dias elektronike), o humbja e tre-
gut(për gazetat ditore), o interesimi
për fusha tjera mund ta kenë bërë të
veten, që “lajmet e mira”, unë do të
kisha thënë “lajmet e bukura” ose
“...për të bukurën” sikur nuk i ha paza-
ri, ose i ha pazari (vetëm ose më
shumë) ato të fushës së shoubizit, ku
gjithnjë e më tepër merr hov akultu-
rimi dhe pashija...

Javën e kaluar shkrova për dy pro-
movime, të cilat gjithsesi kanë qenë
të rëndësishme, monografia për
Bekim Fehmiun dhe tri vëllimet më të
reja të Jusuf Buxhovit për historinë e
Kosovës. Këto vepra qenë promovuar
në sallën e Qendrës Informative Kul-
turore para sallës jo të mbushur plot.
Mund të jetë lëshim organizativ që
salla nuk ka qenë e stërmbushur, siç
do të meritonin këto ngjarje, por ndo-
shta ngase në kaq shumë shqiptarë,
me qindra mijë e madje deri në 40
për qind sa pretendojmë shpesh, ka
pak lexues. Pak lexues në kaq shumë
intelektualë që kanë prodhuar katër-
pesë universitete?! Kaq shumë inte-
lektualë e pak sish që lexojnë libra!
(Ose, objektivisht, standardi i ulët
jetësor nuk i lejon intelektualit të
blejë libra...) Për koncerte të muzikës
serioze, ekspozita, shfaqje teatrore
që shuhen pas dy shfaqjeve se nuk

Imperativi i kohës,
ose më mirë thënë,
i “çastit historik”
imponon logjikën
“ja tash, ja kurrë”.
Ja tash a kurrë, për
shtetin është
implementimi i
marrëveshjes në
fjalë dhe vazhdimi
i proceseve
integruese në EU
dhe NATO. Ka
premtime
parazgjedhore që
vetë partia e Zaevit
ua ka dhënë
shqiptarëve, “të
drejta përtej
Marrëveshjes së
Ohrit, pse jo?” 

Përtej Prespës dhe Ohrit Nga
Daut DAUTI

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS
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De mortuis 
nil nisi bene Nga

Dr.Arben TARAVARI

T
itulli që është një shprehje e la-
shtë latine e krijuar për vdekjen
që e kemi gjënë më të sigurt
pasi vdesim, i cili po të përshta-

tej në shqip do të ishte “Për Të Vdekurin
Duhet Folur Veç Mirë”...

Në traditën tonë kjo shprehje ka gje-
tur vend, pasi nëse dikush ndërronte
jetë, kujtohej vetëm për të mirë...edhe
nëse nuk kishte bërë ndonjë jetë për të
lënë kujtime të mira, të parët tonë tho-
nin - Zoti e faltë! Në rastet kur kishim
vrasje e më pas hakmarrje, gjithsesi re-
spekti për vdekjen ishte i atillë derisa
vrasësi shkonte dhe merrte pjesë në fu-
neralin e atij që kishte vrarë. Familjarët
e viktimës nuk e preknin me dorë atë
ditë, sepse si vrasësi si ata, respektonin
diçka mbi tokësoren, ata duhet të bënin
ritualet e Vdekjes!

Pra, ne si popull e kemi pasur shumë
të fortë respektin ndaj të vdekurve,
madje deri në pika të pabesueshme,
gati-gati bizare. Duket se kjo traditë
vazhdon dhe jeton midis shqiptarësh.
Por është një shtresë e ulët, që kryesisht
thirren nën emrin Politikanë, të cilët
janë të shkëputur nga çdo njerëzore,
nga çdo ndjenjë humane, kanë krijuar
imunitet deri edhe ndaj dhimbjes që
shkakton vdekja.

Të bashkuar me disa portale apo ga-
zetarë që i kanë blerë, bëjnë show dhe
politikë me Fatkeqësinë e Vdekjes! Pa
pyetur se sa e re ka qenë viktima, pa
pyetur për familjarët që ka lënë pas,
dhimbjen e të cilit unë e klasifikoj si kli-
nike, ata artikulojnë emrin e të vdekurit.

Lidhin vdekjen me shkaqe të trillua-
ra kryekëput, krijojnë me pasion histo-
rinë sipas tyre, i bien tavolinave me gru-
shte kinse në emër të vdekjes, oh Zot,
dhe luajnë të Drejtët, të Prekurit,

ndërkohë që janë Shpifës Mjeranë! Kë-
shtu viktima, nuk e di që kthehet në
mollë politike, mungojnë vetëm poste-
ra me fytyrën e të ndjerit apo ndjerës, të
shoqëruara me thirrje Emocionale,
ndërkohë që...babai dhe nëna e vik-
timës vajtojnë të vetëm në shtëpi! 

Lukunia e etur për pushtet që ulurit

e bërtet sa nga një portal në një kame-
ra, nuk i ka shkuar asnjëherë në shtëpi
viktimës. As të ngushëllojë, as të pyesë
si e çfarë, e as mbi të gjitha: Të respek-
tojë! Duke festuar nën ethet e persona-
liteteve jo të ekuilibruar, ky grup i pre-
tenduar “njerëzish” feston lajme
vdekjesh, pasi kështu gjejnë motive për
të ardhur në pushtet, duke vrarë pa më-
shirë nga fillimi çdo të vdekur që bëhet
viktimë nga fillimi i strategjive të tyre!

Kur familja del e thotë se “vajza jonë
vdiq nga fatkeqësi natyrore dhe nga
asnjë shkak tjetër, ndaj mjaft bëtë poli-
tikë me njeriun tonë”, atëherë turma e të
indinjuarve ndjehet e zhgënjyer. Atyre
ju shkoi një vdekje kot! Këto vdekjet që
ndodhin për shkaqe natyrale apo aksi-
dente pa fajtorë, për ata janë vdekje kot!
Ata duan vdekje spektakulare, mundë-
sisht viktima t’i çojë sa më shpejt nga
maja ku kanë qenë...

Ikin dhe fshihen përsëri në skutat e
tyre të errëta duke u lutur në agoni për
një vdekje të radhës, kësaj here luten
që mos diskreditohen, ata nuk dorë-
zohen kurrë, e keqja është bërë padron
i tyre!

Gjithsesi populli që është shumica
ka ende respekt për të ndjerët, dhashtë
Zoti shuhen dhe ata që vrasin nga filli-
mi e nga fillimi vetëm për të marrë pu-
shtet... memento mori... kujtohuni që
do vdisni dhe ju!

P.S. Ky shkrim gjeti motiv tek një
ngjarje e rëndë që ndodhi në Gostivar.
Për respekt ndaj rastet nuk fola me de-
taje. Ngushëllimet e mia dhe të gjithë
Gostivarit familjes Mexhiti, një Ëngjëll
ju shtua Parajsës! Me dhimbje

(Autori është kolumnist i rregullt 
i gazetës KOHA)

ka publik, as të mos flasim...Nejse, mos ta zgjerojmë
temën, se përmenda gjendjen tonë reale në një fushë
më të gjerë, por temë ishin mediat, politika e tyre re-
daktuese apo trendet e kohëve moderne. Në ato dy
promovime të përmendura dhe ndoshta shumë pro-
movime të tjera, kishte pak kamera televizionesh,
ndonjë ose asnjë gazetar që merrte shënime për të ra-
portuar. Nuk e kam përcjellë me vëmendje, e kam
fjalën në kontekst të fenomenit që ka nisur të marrë
hov...Një botues tjetër, para një jave organizoi Ditët e
Letërsisë Suedese. Nuk mund të thuhet se nuk qe orga-
nizuar mirë, e as që nuk pati publik, sepse në orën e fun-
dit letrare me poetë suedezë dhe shqiptarë, që u mbajt
në lokalet e Komunës së Çairit, salla ishte plot...Por,
organizatori ishte gjithë në vrer. Nuk i kishte ardhur
asnjë televizion, asnjë gazetë nuk shkroi për këtë
ngjarje!

Çka po ndodh? A po e stisim kulturën nga edicionet
e lajmeve duke i shitur publikut “gjak”(kronikë të zezë),
gjykime spektakulare peshqish të mëdhenj, dhe kro-
nikë konfliktuoze politike. E dimë se pa to nuk munde-
mi,  po a duhet që kulturën ta fshijmë fare si aktivitet
dhe përmbajtje lajmesh!? Kemi më shumë teatro se më
parë, nuk ka kush të shkruajë për shfaqjet e tyre. Kemi
më shumë se kurrë ekspozita, koncerte e aktivitete tje-
ra kulturore, shumica e të cilave kalojnë me pak publik
dhe pa u shkruar asnjë rresht për to...  

Lidhur me këtë më kujtohet një situatë që nuk do
ta harroj kurrë, sepse isha dëshmitar “okular”. Fill pasi
shkencëtari amerikan me origjinë nga rrethi i Gostiva-
rit, Ferid Muradi, mori çmimin e Nobëlit, vendasi i tij,
shkrimtari Halil Zendeli, me origjinë nga i njëjti fshat
si babai i fizikanit të njohur (Llakavica e Gostivarit), e pa
të arsyeshme, më tepër edhe si obligim moral, që të
shkruajë monografi për të. Dhe pas disa muajsh edhe
e botoi. Pas promovimit në Maqedoni, ai u ftua në Ti-
ranë që ta promovojë librin në Akademinë e Shkenca-
ve dhe Arteve të Shqipërisë. Mendoja se monografia
për nobelistin e dytë me origjinë shqiptare do të bëjë
bujë të madhe, aq më tepër që në sallën e Akademisë
ishin mbledhur koka akademike e intelektuale...Por
brenda nuk vëreja ndonjë lëvizje të madhe gazetarësh.
Nëse nuk gaboj, silleshin 2-3 kameramanë. Pas një
kohe, gjersa ne “panelistët” ishim në vlugun e prezan-
timit, njeri prej tyre u afrua para binës dhe diç diskuton-
te me zë të ulët dhe me gjeste(bënte diçka me dorë),
ndërkaq pas një kohe, Halil Zendeli në mënyrë diskre-
te ia bëri me shenjë që të largohet. Kur e pyeta pastaj
çfarë kërkonte kameramani prej tij, ai më tha: Më
kërkonte lekë! “Në daç ta përcjellim promovimin, pa-
guaj lekë!” Kështu i kishte thënë burri i botës, pa kurr-
farë turpi. Incident për të shfrytëzuar momentin, apo
trend?! Nuk m’u bë e qartë, por në nëntekst nxora për-
fundimin se PROMOVIMIN ky kameraman ose madje
dhe redaksia që e kishte dërguar, mund ta kenë kuptuar
jo si ngjarje e veçantë kulturore, por si AKTIVITET KO-
MERCIAL për të shitur librin, , të cilin mund ta përcjel-
lin vetëm në baza komerciale! Paguaj, japim lajmin
për të! Fakti që bëhej fjalë për një monografi kushtuar
një nobelisti me origjinë shqiptare, kishte qenë i
parëndësishëm, sepse me rëndësi kishte qenë që nga
botuesi dhe autori të nxirrej ndonjë lekë!

Pa e zgjeruar temën, se kushedi ku përfundon, më
duhet të them se botimi i librit dhe promovimi i tij te
ne është larg, tepër larg komercializmit, që mediat t’i
japin karakter komercial prej nga dhe të marrin qën-
drim ta mbulojnë (dhe si) si ngjarje apo jo. Kuptohet,
si në çdo fushë tjetër, edhe në atë të botimeve, jo
gjithçka është me vlerë që meriton t’i japish publicitet,
jo të gjitha ngjarjet kulturore kanë një rëndësi, por
heshtja e tyre, varfëron për nga përmbajtja ofertën  e
lajmeve në shtyp dhe media.  Kush ka punuar ose pu-
non në media, e di sa vështirë është të prodhosh lajme
duke gjurmuar ngjarje, dukuri a trende shoqërore,
prandaj është mëkat, përderisa ke aq shumë ngjarje
kulturore, të mbeten të pa mbuluara, sikur s’kanë
ndodhur e në vend të tyre të japësh kuriozitete nga
bota.

(Autori është kolumnist i rregullt i gazetës KOHA)

Duke festuar nën
ethet e
personaliteteve jo të
ekuilibruar, ky grup i
pretenduar
“njerëzish” feston
lajme vdekjesh, pasi
kështu gjejnë motive
për të ardhur në
pushtet, duke vrarë pa
mëshirë nga fillimi çdo
të vdekur që bëhet
viktimë nga fillimi i
strategjive të tyre!
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Kryetari i Partisë popullore
opozitare serbe, Vuk Jeremiq, ka
thënë se kreun shtetëror të Serbisë
flamuri i Kosovës në Notër Dam
“nuk e godet fort” dhe se përfaqë-
suesi i Kosovës as që do të ftohej në
ceremoninë e shënimit të 100-vje-
torit të përfundimit të Luftës së
Parë Botërore sikur për këtë rast të
mos ishte paraparë performanca
e Aleksandar Vuçiqit e Hashim
Thaçit.

“Sikur të mos kishte pasur taki-
me të fshehta ndërmjet këtyre
dyve në mars të këtij viti, në të cilat
kanë filluar bisedimet për ‘përkufi-
zim; dhe ku ka lindur ideja mbi pa-
raqitjen e përbashkët në Paris më

11 nëntor, përfaqësuesi i Kosovës
nuk do të merrte pjesë në atë cere-
moni”, ka thënë Jeremiq në emi-
sionin “Zumiranje”, transmeton në
portalin në internet Radiotelevi-
zioni i Vojvodinës.

Siç e ka transmetuar Partia po-
pullore, Jeremiq mendon se Ser-
bia ngjarjet e mëdha, si kjo e Pari-
sit, i shfrytëzon në mënyrë të
gabuar dhe ekziston një problem
esencial i të kuptuarit të diploma-
cisë të regjimit aktual, transmeton
Gazetametro.net.

“Qëllimi i pranisë së kreut të
shtetit në një tubim diplomatik
është që ai të paraqitet në mënyrë

atraktive në tabloidët shtetërorë e
në ‘Pink'”, ka thënë Jeremiq dhe ka
shtuar se aktivitetet diplomatike
po shndërrohen në shfaqje vulga-
re.

Jeremiq mendon se deklarata e
Vuçiqit se politika e tij e korrigjimit
të kufijve ka përjetuar dështim,
është plotësisht e pavërtetë.

“Realiteti është se sot jemi në
një fazë të avancuar të bisedime-
ve mbi ‘përkufizimin’, përkatësi-
sht mbi korrigjimin e linjës ad-
ministrative të përkufizimit të
Kosovës dhe pjesës tjetër të Ser-
bisë, e cila me marrëveshjen
ligjërisht të obligueshme do të

bëhej kufi shtetëror”, ka thënë Je-
remiq dhe ka shtuar se kjo
nënkupton edhe anëtarësimin e
Kosovës në OKB.

“Ne faktikisht gjendemi në
fazën përfundimtare të bisedime-
ve, dhe në gjysmën e parë të vitit
2019 mund të pritet një ‘blickrig’
diplomatik-medior, në të cilin
vetëm do të bëhet e ditur se për
çka të dy palët janë marrë vesh”, ka
thënë Jeremiq, i cili mendon se pas
kësaj do të pasojë deklarata e ku-
vendit, referendumi apo zgjedhjet
parlamentare, në të cilat Vuçiqi do
të kërkonte mbështetje për vendi-
min e tij.

52 shtetas grekë janë shpallur
non-grata nga Republika e Shqipë-
risë pas shfaqjeve ekstremiste që u
regjistruan dje gjatë ceremonisë
mortore te Kostandinos Kacifas, mi-
noritari që u vra gjatë një shkëmbi-
mi zjarri me policinë.

Lajmi u bë i ditur nga zëvendë-
sministri i Brendshëm Sandër Lle-
shaj gjatë daljes së parë publike
para mediave. Lleshaj i cilësoi aktet
e djeshme provokime vulgare, ndër-
sa tha mesazhin e qartë për Greqinë,
që ‘mos të na e marrë qetësinë për
dobësi’.

Deklaratë e Zv.Ministrit të
Brendshëm Sandër Lleshaj:

Ministria e Brendshme e Repu-

blikës së Shqipërisë, në plotësim të
përgjegjësive kushtetuese, atyre
ligjore si dhe të përcaktimeve të nor-
mave të marrëdhënieve
ndërkombëtare, bazuar në nenin 9
të Ligjit nr. 108/2013, “Për të huajt”, i
ndryshuar; në mbrojtje të interesa-
ve të rëndësishme shtetërore që
lidhen me sigurinë kombëtare; në
funksion të ruajtjes së pacenuar të
marrëdhënieve ndërkombëtare të
vendit dhe konkretisht të marrëdhë-
nieve miqësore me Republikën e
Greqisë; e angazhuar për të mbroj-
tur e garantuar në çdo aspekt të
drejtat e minoritetit grek në Shqipë-
ri dhe praninë e çmuar, historikisht
harmonike të këtij minoriteti në gji-

rin e familjes shqiptare; e ndërgjegj-
shme për historinë e marrëdhënie-
ve të fqinjësisë së mirë dhe të ardh-
men e përbashkët të shqiptarëve
dhe grekëve si kombe me përkatësi
dhe përgjegjësi të rëndësishme për
familjen e kombeve evropiane; duke
e konsideruar të papranueshëm,
provokimin sa vulgar, aq edhe të rre-
zikshëm që iu bë dje shtetit shqiptar
e qytetarëve të tij pa dallim, nga in-
dividëve e grupe të caktuara të
ardhura nga Greqia, të cilët shpërdo-
ruan respektin tonë ndaj normës
tradicionale shqiptare të hapjes së
dyerve të një familjeje në zi dhe e
kthyen një ritual përbashkues varri-
mi, në një shfaqje të pa tolerueshme

ekstremizmi, ka vendosur: Shpal-
ljen persona të padëshiruar në ven-
din tonë, të 52 personave të shtetësi-
së greke, për veprimtari të
organizuar në dëm të sovranitetit të
Republikës së Shqipërisë dhe shfa-
qje e deklarata sfiduese ndaj rendit
kushtetues, sigurisë kombëtare dhe
qetësisë publike të këtij vendi. Këta
njerëz dhe të tjerë, që po analizohen

nga forcat tona të sigurisë lidhur me
shfaqjen e djeshme ekstremiste në
fshatin Bularat, nuk do të lejohen të
hyjnë më në këtë vend, për pe-
riudhën e parashikuar në ligj. Asku-
sh nuk duhet ta marrë urtësinë tonë
për dobësi dhe asnjë i huaj nuk
mund të shkelë pa u përballur me
pasojat, ligjin dhe traditat e mik-
pritjes së këtij vendi.

Heqja e “roamingut”
mes Shqipërisë e
Kosovës drejt heqjes
Me 28 nëntor, me rastin e përkuj-
timit të shpalljes së Pavarësisë së
vendit, qeveritë e Shqipërisë dhe
Kosovës do të vijojnë traditën e
viteve të fundit të organizimit të
mbledhjessë përbashkët. Takimi
këtë vit është parashikuar të
mbahet në Pejë.Në listën e
marrëveshjeve që pritet të nën-
shkruhen mes dy vendeve është
dhe ajo për heqjen e “roaming”
në komunikimet telefonike mes
dy vendeve. Kryetari i Bordit të
Autoritetit Rregullativ të Komu-
nikimeve Elektronike dhe Posta-
re, Kreshnik Gashi, në një intervi-
stë për “Telegrafin” ka thënë se
ARKEP-i, është i gatshëm ta zba-
tojë largimin e “roamingut”, mes
Kosovës dhe Shqipërisë.Gashi
shprehet se qytetarët në sezonin
e ardhshëm veror mund të flasin
pa “roaming” nëse nënshkruhet
marrëveshja më 28 nëntor
ndërmjet Qeverisë së Kosovë
dhe asaj të Shqipërisë. Për këtë
qëllim, Gashi shprehet se është
ngritur edhe një grup pune dhe
synimi është nënshkrimi i një
marrëveshje përfundimtare.
“Largimi i roamingut ndërmjet
Shqipërisë dhe Kosovës është
shumë i rëndësishëm dhe
ARKEP është i gatshëm që ta
zbatojë sa më shpejtë që të jetë i
mundur. Çështja e marrëveshjes
ndërshtetërore i takon Ministrisë
së Zhvillimit Ekonomik, është
themeluar një grup punues dhe
ne në pjesën e Kosovës e kemi
kryer një pjesë të madhe dhe kjo
çështje do të diskutohet takimin
e ardhshëm të dy qeverive që do
të mbahet me 28 nëntor në Pejë
dhe shpresojmë që aty të arrihet
nënshkrimi i marrëveshjes finale
në mënyrë që të fillohet me zba-
timin i tërheqjes së roamingut
ndërmjet Kosovës dhe Shqipëri-
së”, tha Gashi.

Bashkësia ndërkombëtare
duhet të jetë e vetëdijshme se çdo
mbështetje e kësaj zgjidhjeje
shkakton fatkeqësi njerëzore,

fatkeqësi për njerëzit e rëndomtë,
ka porositur Sonja Biserko.

Ndarja e Kosovës dhe këmbimi
i territoreve, që është bërë opsion
legjitim për një pjesë të bashkësi-
së ndërkombëtare, është zgjidhje
me të cilën flijohet fati i serbëve të
atjeshëm, ka thënë kryetarja e Kë-
shillit të Helsinkit për të drejtat e
njeriut të Serbisë, Sonja Biserko.

Biserko në një intervistë për ga-
zetën “Danas” ka thënë se edhe ki-
sha serbe është e vetëdijshme për
rreziqet e ndarjes së territorit.

“Pa hyrë në atë se për çfarë ar-
syesh Kisha ortodokse serbe e
kundërshton ndarjen dhe kembi-
min e territoreve ndërmjet dy shte-
teve, përshtypja ime nga bisedat
me ata njerëz të cilët jetojnë në
pjesën qednrore të Kosovës, është
se ajo (kisha) po ndihmon shumë
dhe është e vetëdijshme për rrezi-
qet që u kërcënohen nga ndarja e
Kosovës”, ka thënë ajo.

Biserko ka thënë se me rastin e
vizitës së para do kohe në Kosovë,
ka dëgjuar se kryetarët Aleksan-

dar Vucic e Hashim Thaçi me idenë
e këmbimit të territoreve “e dëshi-
rojnë çmimin Nobel për paqe”, deri
sa qytetarët kanë frikë se fati i tyre
do të flijohet. “A ia vlen vërtet të
flijohen serbët nga Kosova për të
arritur njëfarë marrëveshje sipas
çelësit nacional dhe këmbimit të
territoreve. Bashkësia ndërkombë-
tare duhet të jetë e vetëdijshme se
çdo mbështetje e kësaj zgjidhjeje
shkakton fatkeqësi njerëzore,
fatkeqësi për njerëzit e rëndomtë”,
ka porositur Biserko

Shpallen 52 grekë non grata në Shqipëri
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Biserko: Me ndarjen e Kosovës flijohet fati i serbëve
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jeremiq zbulon takimet dhe planet
e fshehta të Thaçit dhe Vuçiqit

“Ne faktikisht gjendemi në
fazën përfundimtare të
bisedimeve, dhe në
gjysmën e parë të vitit 2019
mund të pritet një ‘blickrig’
diplomatik-medior, në të
cilin vetëm do të bëhet e
ditur se për çka të dy palët
janë marrë vesh”, ka thënë
opozitari serb
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Shtetet e Bashkimit Europian
kanë ndërtuar mbi 1,000 kilometra
mure kufitare që nga rënia e Murit
të Berlinit më 9 nëntor 1989, ka
zbuluar një studim i ri.

Hulumtuesit e migracionit
kanë cilësuar infrastrukturën si
‘anti-imigrante’ të kontinentit dhe
kanë gjetur se BE-ja nga vetëm dy
mure që kishte në vitet 1990 ka
shkuar deri në 15 tilla në 2017.

Dhjetë nga 28 shtetet anëtare
që shtrihen nga Spanja në Letoni
tani kanë ndërtuar mure të tilla ku-
fitare, me një rritje të mprehtë
gjatë panikut të emigracionit 2015,
kur u ngritën shtatë pengesa të
reja, shkruan “The Independent”.

Pavarësisht kremtimeve të këtij
viti se Muri i Berlinit është poshtë
më shumë se kurrë, Europa tani ka
përfunduar gjatësinë ekuivalente

të gjashtë mureve të Berlinit gjatë
së njëjtës periudhë. Barrierat krye-
sisht përqendrohen në mbajtjen
jashtë të emigrantëve pa doku-
mente dhe refugjatëve të mund-
shëm.

Hulumtuesit kanë vënë re
gjithashtu se ngritja e barrierave
ka koinciduar me ngritjen e partive
ksenofobike anembanë kontinen-
tit, ku nga 28 vende, në dhjetë prej
tyre, parti të tilla kanë fituat më
shumë se gjysmë milioni vota në
zgjedhje që nga viti 2010.

“Historia e Europës tregon se
ndërtimi i mureve për të zgjidhur
çështjet politike apo shoqërore

vjen me një kosto të papranuesh-
me për lirinë dhe të drejtat e nje-
riut”, tha Nick Buxton, studiues në
Institutin Transnacional dhe redak-
tori i raportit.

“Në fund të fundit, do të dëm-
tojë edhe ata që i ndërtojnë, pasi
krijon një kështjellë që askush nuk
dëshiron të jetojë. Në vend që të
ndërtojë mure, Evropa duhet të in-
vestojë në ndalimin e luftërave dhe
varfërisë që nxit emigrimin”.

Dhjetëra mijëra njerëz kanë
vdekur duke u përpjekur të emi-
grojnë në Evropë, me një vlerësim
nga qershori i këtij viti duke e ven-
dosur shifrën në më shumë se

34,000 që nga themelimi i BE në
vitin 1993. Në vitin 2017 u regji-
struan gjithsej 3,915 viktima.

Raporti gjithashtu shqyrtoi tetë
operacionet e shpëtimit detar të
BE të nisura nga blloku, shtatë prej
të cilave u zhvilluan në mënyrë spe-
cifike nga agjencia kufitare Fron-
tex e BE.

Studiuesit zbuluan se asnjë nga
operacionet, të gjitha të kryera në
Mesdhe, nuk kishte shpëtimin e
njerëzve si qëllim kryesor – mbi të
gjitha ata u përqendruan në “eli-
minimin e kriminalitetit në zonat
kufitare dhe ngadalësimin e
ardhjes së njerëzve të zhvendosur”.

Në listën e mëposhtme radhi-
ten disa nga vendet më të ruajtura
në botë të cilat mbartin në vetevete
edhe sekrete të shumta për të cilat
nuk jepen shumë shpjegime.

Është një qytet i themeluar në
1979 në Rusi. Aty besohet se po zh-
villohet një projekt i rëndësishëm,
por nuk dihet se çfarë. Përveç qyte-
tarëve askush nuk mund të shkelë
aty pa një leje nga autoritetet.

Arkivat e Vatikanit – Për to është
folur dhe shkruajtur shumë. Arki-
vat e Vatikanit janë aq të shumta sa
dhe të vjetra. Thuhet se në këto arki-
va ka dokumente me një gjatësi

prej 84 kilometrash dhe 35 mijë vo-
lumesh. Të rrallë janë ata që mund
të futen dhe vetëm me lejen e
Papës.Klubi 33 – Është një klub pri-
vat ku anëtarët kanë ekskluzivitet
dhe askush nuk mund të hyjë. Gjen-
det në Disneyland, Kaliforni.

Zona 51 – Është e vendosur në
shkretëtirën e Nevadës dhe është
133 kilometra larg Las Vegasit. Për të
janë bërë libra dhe filma, përcjell
Tema. Ajo shfrytëzohet për zhvilli-
min dhe testimin e armëve dhe
mjeteve ajrore.

Sanktuari i Ise – Është një ndër
vendet më të shenjta në botë dhe

ndodhet në Japoni. Ai është de-
dikuar perëndeshës së diellit, Ama-
terasu. Ai ndërtohet, prishet, dhe
rindërtohet çdo 20 vjet si një kon-
cept i rilindjes ku besojnë japo-
nezët. Aty mund të hyjnë vetëm
priftërinjtë dhe ata që i përkasin fa-
miljes perandorake japoneze.

Dhoma 39 në Korenë e Veriut –
Dhoma e fshehtë 39 u krijua nga
Kim Il-sung (gjyshi i Jong-un) në
fundin e viteve 1970, dhe mendohet
që tani fiton më shumë se 2 mi-
liardë dollarë në vit duke falsifikuar
“supermonedha” amerikane,
prodhuar dhe trafikuar drogë si he-

roina dhe metamfetamina, shitur
cigare dhe ilaçe të falsifikuara, si
dhe përmes mashtrimeve të ske-
mave të sigurimeve. Veprimtaria
kriminale në shkallë të gjerë është
një pjesë integrale e ekonomisë së
Koresë së Veriut. “jo vetëm paguan”,
thotë politologu David Asher, “por
edhe i shkon për shtat strategjisë
së tyre për të dëmtuar interesat

perëndimore”. Ai shton: “Në një
kuptim, Dhoma 39 është si një
bankë investimesh. Ofron paratë
për gjërat që ka nevojë Kimi”.

RAF Menwith Hill – Është një
bazë e avioacionit britanik e vendo-
sur në Harrogate. Ajo sjell mbësh-
tetje inteligjence dhe komunikacio-
ni për ushtritë britanike dhe
amerikane.

Britania pas
Brexit-t, ekonomia
rifiton vrull 
Ekonomia britanike ka regji-
struar tremujorin me perfor-
mancën më të mirë në 2 vite
gjatë tremujorit të tretë,
megjithatë, humbja e vrullit
gjatë muajit Gusht tregon për
një ngadalësim në muajt e ardh-
shëm. Produkti i Brendshëm
Bruto u rrit me 0.6% nga tre-
mujori i dytë, që është norma më
e lartë që prej fundit të 2016-ës,
sipas zyrës Kombëtare të Stati-
stikave në Londër.
Përshpejtimi nga 0.4% rritje që u
regjistrua në tremujorin e dytë, u
nxit kryesisht nga shpenzimet e
forta konsumatore, duke treguar
se vala e të nxehtit dhe kampio-
nati botëror në fillim të pe-
riudhës, kanë dhënë ndikim.
Tregtia neto dha gjithashtu një
kontribut të rëndësishëm. Banka
e Anglisë ka bërë të ditur se eko-
nomia ndodhet në kapacitet të
plotë dhe politikëbërësit pritet të
rrisin normën bazë të interesit
gradualisht për të mbajtur infla-
cionin nën kontroll.
Megjithatë, ekonomia performoi
dobët në muajin Gusht dhe Sh-
tator, prej tkurrjes së industrisë
së shërbimeve dhe ngadalësimit
të shitjeve me pakicë. Paundi
mbeti thuajse i pandryshuar pas
publikimit të të dhënave, në
1.3017 kundër dollarit amerikan.
Pasiguria nga Brexit ka bërë që
kompanitë të vonojnë planet e
tyre të shpenzimeve, ndërkohë
që investimet e bizneseve ranë
për të 3-tin tremujor radhazi.
Kryeministrja Theresa May po
përpiqet të bashkojë kabinetin e
saj për një marrëveshje të Brexit,
megjithatë, çështja kryesore që
është kufiri me Irlandën e Veriut,
mbetet ende e pazgjidhur. Eko-
nomia britanike ka rënë në fund
të listët në vendet e grupit të 7,
që prej referendumit të Qersho-
rit 2016.

Mikhail Gorbachev, kreu i fun-
dit sovjetik, paralajmëroi se duhet
dalë kundër rritjes së tensioneve
midis Rusisë dhe Shteteve të Ba-
shkuara, dhe tha se nuk duhet të
ketë kthim në Luftën e Ftohtë.

87-vjeçari, i dobët, u ndihmua
fizikisht nga ndihmësit në sallën
e kinemasë, për të parë premierën
në Rusi të një dokumentari të ri
mbi jetën e tij, reformat e tij sovje-

tike në vitet 1980 dhe kontrollin e
armëve që ndihmoi në përfundi-
min e Luftës së Ftohtë.

Ai foli shkurtimisht në një sal-
lë kinemaje në Moskë pas “Takim
me Gorbachev”, një dokumentar i
ri i drejtuar nga regjisorët Werner
Herzog dhe Andre Singer dhe u
pyet nëse bota do të përballet me
një luftë të re të ftohtë.

“Ne duhet të qëndrojmë pra-

pa,” tha ai. “Dhe jo vetëm nga Luf-
ta e Ftohtë. Ne duhet të vazhdojmë
kursin që kemi hartuar. Ne duhet

ta ndalojmë luftën një herë e
përgjithmonë. Më e rëndësishme
është të heqim qafe armët bërtha-
more”, u shpreh Gorbachev.

Gorbachevi, shëndetëi i të cilit
ishte dukshëm në kontrast të thel-
lë me figurën e fuqishme reformi-
ste që ai krijoi në vitet 1980, tha se
bota po lëvizte në mënyrë të rrezik-
shme më pranë një gare të re të
armëve.

Ja lista e vendeve më sekrete në botë
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Gorbachev: Po shkojmë drejt një tjetër Lufte të Ftohtë 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“KËSHTJELLA E EUROPËS” 

BE ka ndërtuar 1000 km mure kufitare
që nga rënia e Murit të Berlinit

“Historia e Europës
tregon se ndërtimi i
mureve për të zgjidhur
çështjet politike apo
shoqërore vjen me një
kosto të papranueshme
për lirinë dhe të drejtat e
njeriut”, tha Nick Buxton,
studiues në Institutin
Transnacional 
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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 – 241/2018 
 për punësimin e 24 nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „Ndërmarrje publike e Infrastrukturës Hekurudhore Hekurudhat e Maqedonisë Shkup “për vendet e punës në vijim:  

 
1. KDR0102G04032 Referent më i ri për furnizime publike, 
Njësia për zbatim të furnizimeve publike dhe shitje, Sektori për 
furnizime publike 

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 VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të 
lartë ose të mesëm, ekonomi, drejtësi dhe tregti  

- me ose pa përvojë pune  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - 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 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 18.158,00 denarë 

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

 
2. KDR0102V04004 Bashkëpunëtor më i ri për punë juridike, 
Njësia për notim, Sektori për menaxhim me burime njerëzore 

1 realizues(ë) 

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

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

- me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 23.746,00 denarë 

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

 
3. KDR0102V04014 Bashkëpunëtor më i ri për financa (punë 
financiare), Njësia për operativë financiare, Sektori për punë 
financiare 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  
- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- Ta njohë mirë gjuhën maqedonase, 

- Të jetë i moshës madhore, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës. 
 

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

- me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 23.746,00 denarë 

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

 
4. KDR0102V04014 Bashkëpunëtor më i ri për financa (punë 
financiare), Njësia për kontrollë financiare, Sektori për punë 
financiare 

1 realizues(ë) 

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

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

- me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 23.746,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Shqiptar(e) 1. 

 
5. KDR0102G04090 Referent më i ri për punë financiare, Njësia 
për kontrollë financiare, Sektori për punë financiare 

2 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 VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas kornizës maqedonase të 

Vazhdon
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kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të 
lartë ose të mesëm, Ekonomi  

- me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - 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 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 18.158,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Shqiptar(e) 2. 

 
6. KDR0102V04013 Bashkëpunëtor më i ri për patundshmëri, 
Njësia e patundshmërive, Sektori për punë juridike dhe patundshmëri 

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 Ekonomike, Shkencat Juridike, 
Shkencat e Organizimit dhe administrim (menaxhment)  

- me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 23.746,00 denarë 

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

 
7. KDR0102V04013 Bashkëpunëtor më i ri për punë juridike, 
Njësia për patundshmëri, Sektori për punë juridike dhe patundshmëri 

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  

- me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 23.746,00 denarë 

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

 
8. KDR0102V01059 Referent kryesor për mbrojtje sociale, Njësia 
për notim, Sektori për menaxhim me burime njerëzore 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
- nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 
kredi sipas ECTS, ose të kryer shkallës VII/1, Sociologji, Punë sociale dhe Politikë Sociale  

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

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 25.608,00 denarë 

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

 
9. KDR0102V04012 Inxhenier më i ri - operator sistemi, Sektori 
për përkrahje informative 

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, Informatikë  

- me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 22.349,00 denarë 

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

 
10. KDR0102V01053 Inxhinier - operator sistemi, Njësia për 
sistem informativ (rrjet), Sektori për përkrahje informative 

2 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, Teknikë kompjuterike dhe informatikë  

- 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 

Vazhdon
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 - 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 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 26.074,00 denarë 

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

 
11. KDR0102V02002 Bashkëpunëtor i lartë për informatikë, Njësia 
për sistem informativ (rrjet), Sektori për përkrahje informative 

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, Teknikë kompjuterike dhe informatikë  

- së paku 2 (dy) vjet përvojë pune në profesion  

 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 24.211,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Shqiptar(e) 1. 

 
12. KDR0102V04034 Bashkëpunëtor më i ri për marrëdhënie me 
publikun, Njësia për komunikim 

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 e Organizimit dhe administrim 
(menaxhment), Shkencat Politike, Shkencat e Gjuhës (Linguistikë)  

- me ose pa përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 

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

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

 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 23.746,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Nacionalitete të tjera 1. 

 
13. KDR0102G03117 Sekretare, Njësia për komunikim 2 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 VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të 
lartë ose të mesëm  

- së paku 1 (një) vit përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - 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 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 18.624,00 denarë 

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Shqiptar(e) 2. 

 
14. KDR0102G03118 Arkivist, Njësia për komunikim 2 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 VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të 
lartë ose të mesëm  

- së paku 1 (një) vit përvojë pune në profesion  

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - 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 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 18.158,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Maqedonas(e) 1, Shqiptar(e) 1. 

 
15. KDR0102B04094 Udhëheqës i njësisë për revizion të 
brendshëm, Njësia për revizion të brendshëm, njësi të pavarura 

1 realizues(ë) 

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

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

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

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - punë me të tjerë/punë ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara 

 - udhëheqje; dhe 

 - menaxhim financiar 

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

 - çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes administrative 

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 28.402,00 denarë 

Vazhdon
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VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Turk(e) 1. 
16. KDR0102V01049 Shef i zyrës, Njësia - Zyra e drejtorit 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 Ekonomike, Shkencat e Organizimit 
dhe administrim (menaxhment)  

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

 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

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

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

 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 27.470,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Shqiptar(e) 1. 

 
17. KDR0102V01070 Zëdhënës, Njësia - Zyra e drejtorit 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 Ekonomike, Shkencat Politike, 
Shkencat e Organizimit dhe administrim (menaxhment)  

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

 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 26.074,00 denarë 

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

 
18. KDR0102V01103 Referent kryesor për komunikim 
ndërkombëtar, Njësia - Zyra e drejtorit 

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 Politike, Shkencat e Organizimit dhe 
administrim (menaxhment), Shkencat e Gjuhës (linguistikë)  

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

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 26.074,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Rom(e) 1. 

 
19. KDR0102V01103 Këshilltar - jurist, Njësia - Zyra e drejtorit 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  

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

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 26.074,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Shqiptar(e) 1. 

 
20. KDR0102V01104 Referent kryesor për marketing, Njësia - 
Zyra e drejtorit 

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 Ekonomike, Shkencat e Organizimit 
dhe administrim (menaxhment)  

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

 
 
 

 Kompetencat e përgjithshme:  

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

 - mësim dhe zhvillim 

 - komunikim 

 - arritje të rezultateve 

 - puna me të tjerë/puna ekipore 

 - ndërgjegjësim strategjik 

 - orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 - menaxhim financiar 

 
 

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

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

 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 
Rroga neto: 26.074,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të 
parapara: Shqiptar(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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Koha, e shtunë, 10 nëntor 2018 

Sabit Rrustemi

Pak vite pasi nxori në dritë dy librat e tij
të parë poetik përmes Shtëpisë Botue-
se “Naim Frashëri” të Tiranës, Frederik

Rreshpja, një nga lirikët më të shquar të poe-
zisë bashkëkohëse shqipe, do të botohet
edhe në Prishtinë.

Ishte viti 1975 kur Redaksia e Botimeve
Rilindja bootoi përmbledhjen  poetike, ENI-
SE, ENISE, të zgjedhur nga poeti i
mirënjohur Ali Podrimja me redaktorin An-
ton Pashkun, njërën nga penat më të veçan-
ta të prozës dhe dramës shqiptare. Ky botim
i Rreshpjes në Prishtinë ndodhte pas afrisë
së mirë të raporteve Prishtinë – Tiranë, pak
vite gjithashtu pas demonstratave të vitit
1968, kur Kosova, përveç flamurit kombëtar
dhe Universitetit të Prishtinës, fitoi dhe
mundësinë për t’i rivënë lidhjet e gjakut me
njerëzit  që i kishte tej Bjeshkëve të Nemu-
na. Sidomos në këtë afri, përfituan fusha e
kulturës, arsimit dhe ajo e sportit.Falë kësaj
afrie, lexuesi shqiptar i Kosovës, u njoh dhe
me letërsinë e botuar në Tiranë. Emrat si
Ismail Kadare, Dritëro Agolli, Fatos Arapi,
Frederik Rreshpja, Agim Shehu, Dhori Qi-
riazi e ndonjë tjetër, do jenë emrat e parë që
në Kosovë u shpërfaqën përmes librave gjatë
viteve shtatëdhjeta të shekullit të shkuar.

NË TIRANË BURGOSEJ, 
NË PRISHTINË BOTOHEJ!

Për rastësi, libri poetik i Frederik Rre-
shpjes ENISE, ENISE (që në ballinë u shtyp
vetëm me një “R”) shihte dritën në Prish-
tinë, pikërisht kur hiqej nga qarkullimi dhe
burgosej në Tiranë.

Ishin poezitë e përzgjedhura nga  dy vël-
limet poetike të Rreshpjes, “Rapsodi shqip-
tare” ( 1968 ) dhe “Në këtë qytet ( 1973 ) që

gjetën hapësirë brenda 64 faqeve apo katër
tabakëve të librit ENISE, ENISE, libër ky që u
prit tejet mirë, në veçanti nga lexuesi si dhe
letrarët e Kosovës.

Edhe pse  këtyre poezive nuk iu parapriu
as edhe një parathënie apo së paku dhe shë-
nime për autorin (mbase edhe për të mos
rënë aq në sy nga censorët e kohës që e mba-
nin nën kujdes çdo gjë shqiptare në Kosovë)
në rrethet  letrare dhe ato studentore, libri i
Rreshpjes paralajmëronte një zë të veçantë
poetik, nuk identifikohej në asnjë mënyrë
me realizmin socialist, ndaj për të kishin
konsideratë, jo vetëm emrat që ishin përf-
shirë në botimin e tij, por edhe brezi i me-
sëm i shkrimtarëve të Kosovës me Ymer Shk-
relin, Teki Dervishin, Beqir Musliun, Jusuf
Gërvalla, Shaip Beqiri etj., të cilët letërsisë i
jepnin më shumë art se sa ideologji dhe prej
saj kërkonin në rend të parë, art.

Libri, për nga vëllimi, ishte modest. Kish-
te gjithsej 44 poezi, të strukturuara brenda
pesë cikleve, ku, cikli i parë,
“Duke thirrur retë dhe shiun”, fjala vjen, ha-
pej e mbyllej vetëm me një poezi, “Rapsodia
e vjetër e lahutës”.

Kjo zgjedhje e poezisë së Rreshpjes,
përkundër të metave në renditje dhe ndarje
ciklesh, do të mbahet në mendje si titull
edhe pas botimeve të poezive të zgjedhura
që ndodhi më vonë, përmes bibliotekës AL-
BATROS, të Redaksisë së botimeve RI-
LINDJA,  ku u botuan librat poetikë, “Motive
me diell” i Ismail Kadaresë, “Të pagjumët” e
Dritëro Agollit dhe “Fatet” e Fatos Arapit.
Këto vëllime të përzgjedhura, tash  ishin më
voluminoze, shoqëroheshin me parathënie
të gjata si dhe shënime për autorët. E, sh-
quheshin edhe me një përgatitje të lartë
teknike.

Në vitet tetëdhjeta, sidomos periudha
pas demonstrative të vitit 1981, do të zvogë-

lohet skajshmërisht botimi i librave të shk-
rimtarëve nga Shqipëria.

Frederik Rreshpja  do të ndihet i gjallë
dhe do të mësohet për fatin e tij, tek në vitin
1992 kur javorja e Prishtinës, “Zëri i Rinisë”,
solli një intervistë të gjatë me të, të cilën e ki-
shte zhvilluar redaktori i kësaj reviste, shk-
rimtari Shaip Beqiri.

Tek – tuk, më pas, pati ndonjë poezi të
Rreshpjes që u botua në Prishtinë, por, si
libër në vete, jo. 

Ishin rrethanat e kohës që më shumë i
favorizonin  përpjekjet për liri e pavarësi të
shqiptarëve të Kosovës,  se sa botimet letra-
re.

Rreshpjen në këtë kohë, do ta rikthejë
te lexuesi i këndej Drinit,  pikërisht Shkupi,
ish kryeqendra e Vilajetit të Kosovës, që nuk
ishte dhe aq larg prej Prishtinës.

Shtëpia botuese ASDRENI, që udhëhi-
qet nga shkrimtari Kalosh Çeliku, në vitin
1998, kur tashmë Frederik Rreshpja ndodhej
në liri dhe në vlugun e botimeve të krijimta-
risë letrare, solli në dritë dhe për lexuesit li-
brin e zgjedhur me poezi RRI SONTE TEK
UNË. Përzgjedhësja, Vjollca Rrapi, jo dhe aq
emër i njohur, tash kish një opus më të gjerë
poetik të Rreshpjes dhe, mundësi më të
mëdha për të bërë një zgjedhje edhe më të
mirë.

VAZHDUES I DENJË I LASGUSHIT 

Rreshpja kish botuar më 1994 librin e ri
poetik, “Erdhi ora të vdes përsëri”, për boti-
min e të cilit u përkujdes shkrimtari Moikom
Zeqo. 

Po këtë vit, më 1994, Rreshpja boton në
Tiranë edhe një përzgjedhje poetike me ti-
tull LIRIKA TË ZGJEDHURA, të cilat do t’i
shërbejnë Vjollcës, duke marrë në konside-
ratë edhe dy librat e mëparshëm, për të kon-

ceptuar një libër poetik të këtij liriku të sh-
quar, dukshëm më cilësor se sa botimi i vitit
1975, në Prishtinë.

Mirëpo, edhe këtij libri i mungon pa-
rathënia ( e domosdoshme në këso botime-
sh ) po, edhe shënimet për autorin.
Megjithëse aty ishte poezia me vlera të pa-
mohuar letrare.

Lexuesi për autorin do të njihej vetëm
nga ndonjë intervistë në shtypin shqiptar
të Shkupit apo dhe nga ndonjë vështrim le-
trar, tek – tuk dhe, tepër i rrallë.

Rreshpja, me këto botime, qoftë si vëlli-
me në vete apo dhe botime të zgjedhura,
vazhdon të cilësohet si një nga lirikët më të
mirë të poezisë bashkëkohore shqipe, si
vazhdues i denjë i Lasgushit dhe i shkollës
letrare të Shkodrës, por edhe si njëri nga au-
torët tanë bashkëkohës, më të veçantë.

Këto veçanti të poezisë së Rreshpjes do
të sheshohen e shpërfaqen veçmas në boti-
min e tretë të poezisë së tij të zgjedhur, që do
të ndodh 12 vite pas vdekjes së Tij dhe tash,
në Gjilan. 

Është Shtëpia Botuese “Beqir Musliu”,
që, nën zgjedhjen dhe parathënien e shk-
rimtarit dhe studiuesit të mirënjohur të
letërsisë shqipe, Anton Nikë Berishës, do ta
përgatisë dhe nxjerrë në dritë librin “ERA
PËRKUND PIKËLLIMIN E LULEVE,  që kor-
rigjon të gjitha përzgjedhjet e deritashme
të poezisë së Rreshpjes dhe, me poezitë  që
ndodhen brenda këtij titulli, të strukturua-
ra në pesë cikle poetikë, pa fije dyshimi,
Frederik Rreshpjen e nxjerr si lirikun më të
mirë të letërsisë bashkëkohore shqipe, ba-
zuar në prurjet e reja, në figuracionin arti-
stik, metaforat origjinale – krijime të tij
dhe, pamjet poetike që thuaja nuk i has
kund tjetër si te ky poet.

Zhegër, 8 nëntor 2018

BOTIMET E POEZISË SË FREDERIK RRESHPJES
NË PRISHTINË, SHKUP E NË GJILAN

Kumtesë e  lexuar sot në Konferencës shkencore për poezinë e Frederik Rreshpjes, që
po  mbahet në Tiranë, ( 10 nëntor 2018 ),  në ambientet e Muzeut Kombëtar
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Fisnik NUHIU

Shkup, 9 nëntor - Për shkak të dy
ndeshjeve kualifikuese në kuadër
të Ligës së Kombëve të reprezenta-
cionit të Maqedonisë në futboll,
takimet e javës së 14 të Ligës së
Parë në do të zhvillohet ditën e sh-
tunë. Kjo do të jetë një nga javët
më interesante të këtij sezoni pasi
do përballen skuadrat po thuajse
me cilësi identike. Derbi i kësaj
xhiro do të zhvillohet në stadiu-
min e Çairit ku vendasit FC Shkupi
do të presin rivalin e përjetshëm
Vardarin. Për skuadrën e Shkupit
kjo përballje është shumë e
rëndësishme, ku do të kërkojnë që
para tifozëve vendas “Shvercera-
ve” të marrin tre pikët, si dhe të da-
lin nga kriza që ka kapluar ekipin.

“Kjo ndeshje është e rëndësie të
madhe për ne, ku duhet të jemi të
fokusuar për 90 minuta të plota. E
dimë të gjithë që jemi në një si-
tuatë të palakmueshme, por jemi
duke punuar shumë çdo ditë, për
të bërë mirë e më mirë dhe të
ndryshojmë këtë situatë që është
në skuadrën tonë. Shpresoj që me
ndihmën e Zotit, të dielën të fi-
tojmë ndeshjen dhe më në fund të
fillojmë të lëmë pas nesh këtë
krizë që e ka kapluar ekipin. Nuk
do të jetë e rëndësishme kush do
të shënojë apo me sa gola do të
përfundojë ndeshja, e rëndësish-
me është vetëm të fitojmë dhe të
marrim tri pikë”, ka thënë Sergio.
Trajneri i FC Shkupi, Umit Karan
të shtunën do të jetë pa të lëndua-
rit, Basilio Ndong dhe Blazhe Ilijo-
ski. Takim tjetër interesant do të
zhvillohet në stadiumin “Filipi i

Dytë”, ku ekip i Rabotniçkit do të
pret kampionin aktual Shkëndija.
Skuadra tetova pas humbjen të
mërkurën në kuadër të Kupës në
terren vendas nga Pobeda, të sh-
tunën do të udhëtojë drejt Shku-
pit, për të marrë rezultat pozitiv
dhe të kthehet në Tetovë, me tre
pikët. “Kuqezinjtë” në katër për-
balljet e fundit në kampionat kanë
shënuar po aq fitore, ndërsa sh-
presojnë që edhe ndaj Rabotniçkit
të vazhdohet me serinë e fitore-
ve. “Kemi një seri të mirë në kam-
pionat duket fituar katër ndeshjet
e fundit, dhe kjo ecuri nga ka ngji-
tur në vendin e parë të renditjes
tabelore. Normal, dihen ambiciet
tona se ne pretendojmë të jemi të
parët në fund të sezonit. Kështu
që tani kur më kemi vendin e parë
në duar tona me çdo do të ten-
tojmë dhe punojmë për ta ruajtur

këtë pozitë. Rabotniçki nuk është
kundërshtarë naiv, përkundrazi ri-
val për të cilët kemi respekt shumë
të madh, një skuadër që nuk gjen
rezultatet e pritura në këtë sezon,
por është ekip cilësor dhe ne jemi
të kujdesshëm, pasi në situata të
këtilla nuk i dihet se kur do ti fillon
t’ju ec”, deklaroi për gazetën Koha,
Armen Alimi. Nga ana tjetër, skua-
dra e Renovës në terren vendas do
të pres ekipin e Pobedës. “Gjipspu-
nesit”, për këtë takim janë të për-
gatitur maksimalisht dhe presin
që të marrin tre pikët, të cilat do ti
kishin shërbyer edhe për ta kaluar
skuadrën e Pobedës në renditjen
tabelorë. Në përballjet tjera, Si-
leksi do të jetë nikoqire e Akade-
mija Pandevit dhe Bellasica do të
pret Makedonija Gj.P. Të gjitha
përballjet zhvillohet të shtunën
me fillim prej ora 13:00.

Zendeli i thotë
lamtumirë
futbollit aktiv
Shkup, 9 nëntor - Në stadiumin e
Çairit në Shkup të shtunën do të
luhet ndeshja e javës së 14-të, në
kuadër të Ligës së Parë të Maqe-
donisë, ku mysafire është skua-
dra e Vardarit. Një ndeshje që ka
shumë rëndësi për ekipin
bardhekaltër dhe përveç se është
derbi i qytetit, do të ketë edhe
një rëndësi tjetër. Pikërisht në
këtë përballje, portieri Suat Zen-
deli i cili karrierën futbollistike e
kishte filluar me Shkupin, ka
vendosur që në këtë ndeshje të
përshëndetet me tifozët “Shver-
cerat” dhe publikun e skuadrës,
pasi që në fund të sezonit do të
mbyllë karrierën aktive si portier.
“E dimë se të shtunën kemi një
ndeshje mjaft të vështirë, ndërsa
skuadra ende nuk po arrin ta
merr veten. Jemi të vetëdijshëm
se ka kohë që nuk e kemi gëzuar
publikun ashtu sikurse e meri-
tojnë ata, por shpresoj që ta
bëjmë këtë tani. Unë ju bëjë apel
që të vijnë në numër më të madh
dhe ta mbështesin ekipin, ashtu
sikurse e kanë bërë vite me
radhë. Ne futbollistët dhe traj-
nerët jemi kalimtar, ndërsa klubi
dhe tifozët ngelin gjithmonë. Por
vetëm të bashkuar mundemi të
fitojmë çdokënd. Unë këtë nde-
shje do i jap lamtumirën futbol-
lit aktiv dhe pikërisht kam
zgjedhur në këtë ndeshje të për-
shëndetem me tifozët të cilët
ndër vite më kanë dhuruar da-
shuri”, ka thënë portieri Suat
Zendeli.  Zendeli pasi që kishte
kaluar një periudhë me ekipe të
tjera në vend dhe jashtë, që nga
janari i vitit 2014 u rikthye në fo-
lenë e tij të vjetër, duke ndih-
muar Shkupin që të rikthehet
përsëri në elitën e futbollit ven-
dor, Ligën e Parë, por njëkohësi-
sht ishte ai që me përvojën e tij
të madhe ndihmoi Shkupin që
pas shumë viteve të rikthehet
edhe në skenën evropiane. Suat
Zendeli që nga vitit 2014 e deri
më tani ka 150 paraqitje me
Shkupin, ndërsa e shtuna do të
jetë momenti kur ai do ti jep
lamtumirën dorëzave të tij me
numrin 1, si kapiten që do të kuj-
tohet edhe për shumë vite me
radhë, në kontributin e dhënë
për skuadrën bardhekaltër. Zen-
deli do të mbetet pjesë e Shkupit
deri në përfundim të sezonit vje-
shtor, ndërsa më pas do të ketë
dhe bisedime shtesë me kryesinë
nëse do të ketë ndonjë angazhim
tjetër në klub.

Trajneri Kristian Panuçi është
etiketuar shpeshmazi si njeri i
hekurt, duke vendosur rregulla
strikte sa herë ka grumbullim
kombëtarja. Që kur nisi karrierën si
trajner i kombëtares së Shqipërisë,
Panuçi, dha sinjale të qarta se në
kombëtare nuk do të tolerohej
thyerje disipline. I pari që e pësoi
ishte Sokol Cikalleshi, që për shkak
të firmosje së kontratës së re me
klubin, kërkoi që të vonohej në
grumbullim. Mirëpo kjo gjë nuk i
pëlqeu trajnerit Panuçi, dhe në
fakt sulmuesi kavajas e pësoi
rëndë një vit më parë, pasojat ndo-
shta mund të jenë duke vijuar
ende, përderisa futbollisti nuk
është thirrur më në ekip. Thyerja e
disiplinës është “tabu” për trajnerin
e kombëtares Kristian Panuçi.
Ndonëse deri më sot ishim mësuar
të kuptonim këtë gjë nga sjellja e
tij, këtë argument e ka përforcuar
sot Alban Bushi, kolegu i Panuçit,

që drejton ekipin Shpresa. Gjatë
ditës së sotme në konferencën për
shtyp, Alban Bushi, u shpreh se
trajneri Panuçi komunikon shpesh
me të për lojtarët e ekipit U-21. Më
shumë se sa për cilësitë dhe kuali-
tetet, trajneri italian i kombëtares,
e pyet Alban Bushin, për sjelljen e
lojtarëve që ai trajnon. Një ditë ata
do të bashkohen me ekipin
kombëtar A, dhe normalisht traj-
nerit i intereson rregulli dhe disi-
plina, pasi anëm sportive e sheh

në fushën e lojës. “Patjetër që kam
komunikim me trajnerin Panuçi.
Shumë herë jo vetëm një herë. Unë
i kam dhënë mendimin tim, por ai
kërkon një mendim specifik për di-
siplinën, se si sillen lojtarët në
grumbullim. Unë kam dhënë men-
dimin tim për të gjithë lojtarët.
Nuk kemi pasur ndonjë problem
me disiplinën, ndërsa nga ana e
kualitetit është vetë trajneri që i
sheh gjatë ndeshjeve”-tha Alban
Bushi

Shaqiri
mendon
largimin nga
Liverpool
Xherdan Shaqiri po shqyrton
mundësinë e largimit nga Li-
verpool. Mosgrumbullimi i
fundit për ndeshjen në Beo-
grad nuk i ka pëlqyer lojtarit
me origjinë shqiptare i cili ka
një ofertë konkrete nga Gala-
tasaray. Një tjetër arsye që po
e bind sulmuesin të largohet
është edhe mos aktivizimi i
rregullt nga ana e Jurgen
Klopp në këto 6 muaj me Li-
verpool. 27-vjeçari u ble këtë
verë për 15 milionë paund dhe
ka një kontratë deri në vitin
2023 me “The Reds” të cilët
nuk e shikojnë të arsyeshme të
privohen në janar nga ai ndër-
sa në verën e ardhshme klubi
do të ishte më fleksibël për
ofertat në drejtim të Shaqirit.

Panuçi i “fiksuar” pas disiplinës, 
e zbulon Alban Bushi!

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

LIGA E PARË - DERBI I JAVËS LUHET NË ÇAIR

Shkupi përball Vardarit
Takimet e javës së 14, të
Ligës së Parë do të luhen
të shtunën. Kjo do të jetë
një nga javët më
interesante të këtij sezoni
pasi do përballen
skuadrat po thuajse me
cilësi identike. Në derbin
lokal në Çair, do të
përballen Shkupi dhe
Vardari, Shkëndija do të
jetë mysafire e
Rabotniçkit, Renova në
terren vendas pret
Pobedën

TAKIMET E JAVËS SË XIV
Shkupi - Vardari
Rabotniçki - Shkëndija
Renova - Pobeda
Sileksi - Akademija P.
Bellasica - Makedonija Gj.P

Koha



20 MARKETING
Koha, e shtunë, 10 nëntor 2018 

 

Në bazë të nenit 160 të Ligjit të sigurimit pensional dhe invalidor  (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 98/12, 166/12, 15/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 
188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15, 154/15, 173/15, 217/15, 27/16, 120/16, 132/16 dhe 
35/18), nenit 14 paragrafi 1 nga Statuti i Fondit të sigurimit pensional dhe invalidor  të Maqedonisë (“ 
Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 174/13 dhe 28/15) dhe Vendimit të Këshillit drejtues 
të Fondit të  sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë, nr. 02-5007/1 prej 08.11.2018, 
Komisioni i konkursit  i emëruar nga Këshilli drejtues i Fondit, shpall 
 

KONKURS 
për emërim të drejtorit të  

Fondit të sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë 
 

Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me Ligj, kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e 
mëposhtme: 

1) të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
2) në momentin e zgjedhjes me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos i është shqiptuar dënim 

apo sanksion për kundërvajtje, ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo  detyrës. 
3) të ketë arsim të lartë së paku me 240 kredi të arritura sipas EKTS apo shkallën VII/1 të 

përfunduar; 
4) të ketë së paku  pesë vjet përvojë pune në fushën juridike, financiare, ekonomisë dhe sigurimit 

pensional; 
5) të ofrojë një program cilësor për punën e Fondit; 
6) të posedojë një nga certifikatat e mëposhtme të njohura ndërkombëtarisht apo certifikatë për 

njohjen  aktive të gjuhës angleze jo më të vjetër se pesë vjet: 
- TOEFEL IBT – së paku 74 pikë, 
- IELTS – së paku 6 pikë 
- ILEC (Cambridge English: Legal) – së paku niveli B2, 
- FCE (Cambridge English: First) – provim i kaluar, 
- BULATS – së paku 60 pikë, 
7) Të ketë kaluar testin psikologjik dhe testin e integritetit. 

 
Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në Shërbimin profesional të Fondit 

të sigurimit pensional dhe invalidor të Maqedonisë me potencim për Komisionin e konkursit për 
emërimin e drejtorit të Fondit të SPIM-së, rr."23 Oktomvri" nr. 11 – Shkup.  

 
Fletëparaqitjet e pakompletuara dhe të dorëzuara me vonesë nuk do të merren në konsideratë. 
 
Fletëparaqitjet lidhur me konkursin dorëzohen brenda 15 ditëve konsideruar nga dita e 

shpalljes.  
 
 
Nr. 02-5009/1                 KOMISIONI I KONKURSIT TË FSPIM-së 
Shkup, 08.11.2018 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 267/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „IP Qendra Ndërkomunale e Punës Sociale - Strumicë “për 

vendet e punës në vijim:  
 

1. SOZ0102G04007 Arkivist IV - Ndihmës profesional i nivelit IV, Njësia për punë 
administrative dhe menaxhim me burime njerëzore 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VA ose niveli i kualifikimeve IV, sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 180 ose 240 kredi 
sipas ECVET ose SMKAP ose së paku arsim të lartë ose të mesëm.  

-   me ose pa përvojë pune  

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   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 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 12.629,00 denarë 

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

Në bazë të nenit 172 të Ligjit për arsimin e lartë (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 
82/2018), Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore-shkencore, shkencore, 
mësimore-profesionale dhe të bashkëpunëtorëve në Universitetin e Tetovës, si dhe në mbështetje të nenit 
144 të Statutit të Universitetit të Tetovës, shpallet 
 

KONKURS 
Për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe për zgjedhjen e 

bashkëpunëtorëve në Universitetin e Tetovës 
 

Shpallet Konkurs për zgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore dhe për 
zgjedhjen e bashkëpunëtorëve në Universitetin e Tetovës: 
  

FAKULTETI FILOZOFIK 
Programi studimor Filologji Orientale 

1. Një mësimdhënës për lëndët: 
- Arabishtja bashkëkohore I dhe II 
- Përkthimi i teksteve klasike arabe 
- Përkthimi i teksteve bashkëkohore arabe. 
2. Një mësimdhënës për lëndët: 
- Gjuhë osmane I dhe II 
- Analiza e teksteve osmane 
- Historia e Perandorisë Osmane 
3. Një asistent për lëndët mësimore në fushën e gjuhës dhe letërsisë arabe. 
4. Një asistent për lëndët mësimore në fushën e historisë dhe qytetërimit oriental. 

Kushtet për thirrjen mësimore-shkencore docent, profesor inordinar dhe profesor ordinar: 
• Thirrje mësimore – shkencore, me Vendim të organit kompetent, nëse e posedon; 
• Diplomë për gradën shkencore doktor i shkencave nga fusha shkencore në të cilën zgjidhet; 
• Kandidatët që konkurrojnë duhet të kenë kontinuitet në studimet nga fusha përkatëse; 
• Listë të punimeve shkencore dhe publikimeve profesionale të botuara, si dhe kopje të 

punimeve të publikuara; 
• Biografi e shkurtër; 
• Ta dorëzojë punimin e doktoratës; 
• Vërtetim për njohjen e një gjuhe të huaj; 
• Njohje të gjuhës shqipe - shkrim dhe lexim; 
• Certifikatë nga libri amë i të lindurve; 
• Certifikatë e shtetësisë. 

Kushtet për thirrjen e bashkëpunëtorit: 
• Diplomë për kryerjen e arsimit të lartë dhe marrjen e gradës shkencore magjistër i shkencave nga 

fusha shkencore në të cilën zgjidhet; 
• Kandidatët që konkurrojnë duhet të kenë kontinuitet në studimet nga fusha përkatëse; 
• Listë të punimeve shkencore dhe publikimeve profesionale të botuara, si dhe kopje të 

punimeve të publikuara; 
• Biografi e shkurtër (CV); 
• Ta dorëzojë punimin e magjistraturës; 
• Vërtetim për njohjen e një gjuhe të huaj; 
• Njohje të gjuhës shqipe - shkrim dhe lexim; 
• Certifikatë nga libri amë i të lindurve; 
• Certifikatë e shtetësisë. 
*Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet për zgjedhje në thirrje mësimore-shkencore dhe të 
bashkëpunëtorëve, të parapara me nenet 166 dhe 170 të Ligjit për arsimin e lartë. 
*Fletëparaqitjen bashkë me dokumentet e nevojshme, kandidati duhet t’i dorëzojë në 

afat prej 5 ditë pune, nga dita e shpalljes së Konkursit, në Rektoratin e Universitetit të Tetovës, në 
adresën: Rektorati i Universitetit të Tetovës, Rr. e Ilindenit, pn Tetovë. 

         Universiteti i Tetovës 

 
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 – 268/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Qeverinë e Republikës së Maqedonisë – Sekretariati gjeneral 

“për vendet e punës në vijim:  
 

1. UPR0101V01000 Këshilltar për punë juridike dhe politike, Njësia për punë normative - 
juridike, Sektori për punë juridike 

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 ose Shkencat politike  

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

 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

 
 
 

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

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

 
 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 
-  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. 
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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Krahasimi mes Milanit dhe Ju-
ventusit nuk do të pëlqehej nga
kuqezinjtë në këtë kohë. E
megjithatë, përballja mes tyre
mbetet një klasike e shkëlqyesh-
me e kampionatit italian. Një
sfidë, gjithmonë në modë. Sido-
mos pas merkatos së fundit në të
dyja skuadrat. Leonardo Bonucci
ka zhvilluar vetëm një sezon me
Milanin dhe ka zgjedhur të
kthehet, si një djalë plangprishës,
te bardhezinjtë. Gonzalo Higuain,
nga ana tjetër, ka bërë rrugën e
kundërt, duke u veshur kuqezi, pas
një periudhe të shkëlqyer dyvjeça-
re me “Zonjën e Vjetër”. Dy lojtarë
të mëdhenj, megjithëse me nuan-
ca të ndryshme, janë shkëmbyer
në verë, për të ndikuar fatin e eki-
peve të tyre përkatëse. Në këtë
“ekuacion” mund të përfshihet
edhe Cristiano Ronaldo, ardhja e
të cilit te kampionët italianë e bëri
të detyrueshëm largimin e argjen-
tinasit. Sidoqoftë, për të dy, sezoni

filloi në mënyrën më të mirë.
“Zonja e Vjetër” ka bërë një
zgjedhje shumë specifike, duke si-
guruar shërbimet e lojtarit më të
mirë në botë. Një çështje e fushës
së blertë, por edhe e perspektivave
të biznesit. Sepse Juventusi, në
fakt, dëshiron të rritet në të gjitha
drejtimet, sportivisht dhe ekono-
mikisht. Duke sjellë në shtëpi Cri-
stiano Ronaldon, duke bërë inve-
stimin më të shtrenjtë në futbollin
italian, presidenti Andrea Agnelli
mbështet një strategji patjetër
ambicioze. Me pak fjalë, Juventusi
ka përfituar nga një mundësi shte-
së luksoze. Një vendim i marrë nga
drejtuesit e klubit torinez, i cili au-
tomatikisht solli lamtumirën e “El
Pipita”. E gjitha kjo, duke gjetur vë-

shtirësi të papritura përgjatë
rrugës. Fillimisht mendohej se sul-
muesi argjentinas mund të gjente
një klub jashtë Italisë. Çdo refe-
rencë për te Chelsea ishte thjesht e
besueshme. Sidomos duke pasur
parasysh uljen e Maurizio Sarri në
stolin e “Blues”. Një projekt i pël-
qyer nga të dyja palët, megjithatë,
nuk rezultoi me “po”. Thuhet se ish-
te vetë presidenti Roman Abramo-
viç, i cili dha një opinion negativ
ndaj sulmuesit, “duke e detyruar”
ish-trajnerin e Napolit që të sh-
frytëzonte elementët në dispozi-
cion. Mbi të gjitha, Alvaro Morata.
Nga këtu nisi zgjerimi i horizonte-
ve, lindja e planit alternativ. Juven-
tusi, pasi shpenzoi shumë për të
sjellë CR7 në Itali, e kishte të dety-

rueshme praktikisht të gjente një
formulë tjetër sistemimi për Hi-
guain. Në lojë hyri Milani, që shfa-
qi interes për sulmuesin argjenti-
nas. Leonardo e donte fort “El
Pipita”, ndaj nisi operacionin e
ngutshëm, i cili përfshiu në të Bo-
nuccin dhe Caldara. E megjithatë,
Higuain nuk do të kishte dashur
të largohej nga Juventusi. “Nuk
kërkova të largohesha. Me ardhjen
e Cristianos, drejtuesit donin të rri-
snin cilësinë. Por, ata më thanë se
nuk mund të rrija. Zgjidhja më e
mirë ishte Milani. Pastaj, nëse klu-
bi mendonte se kjo ishte gjëja e
duhur, le të mbetet zgjedhja e tij.
Në thelb, të gjithë thonë se ata më
nxorën jashtë…” Gjërat po shkojnë
mirë për argjentinasin te kuqe-
zinjtë: 7 gola në 12 ndeshje. Ta-
shmë, ndeshja e së dielës është e
shumëpritur për Higuain, kundër
ish-skuadrës së tij. Në Torino nuk
ka keqardhje. Cristiano Ronaldo u
transferua te Juventusi për t’i
dhënë një tjetër shtysë objektivit
madhor të kampionëve italianë,
që duan të fitojnë Ligën e Kam-
pionëve. Deri tani, portugezi ka pa-
sur një paraqitje mbresëlënëse: 8
gola në 14 ndeshje. Numra të
rëndësishëm, si për CR7 dhe “El Pi-
pita”, që të dielën do të luajnë
kundër njëri-tjetrit, duke përvijuar
një sfidë personale brenda super-
sfidës totale, Milan-Juventus.

United nuk heq
dorë nga
Martial, i ofron
një “mal” me
para për
rinovimin
Manchester United nuk dorë-
zohet dhe i bën një propozim
të ri sulmuesit francez,
Anthony Martial për të rino-
vuar kontratën. Ish lojtari i Mo-
nacos i cili po luan rregullisht
në këtë sezon dhe po gjen sh-
pesh edhe rrugën e golit, është
në skandencë kontrate me
Djajtë e Kuq në verën e vitit
2019, por te United kurrësesi
nuk duan të humbasin me pa-
rametër zero një lojtar kaq të
rëndësishëm sa francezi. Sipas
mediave angleze drejtuesit e
United i kanë vendosur në
tryezë Martial-it një kontratë
të re me kohëzgjatje 5-vjeçare
nga e cila sulmuesi do të përfi-
tojë 190 mijë paund në javë, në
total rreth 45 milionë sterlina
për 5 vjet.

Alexander Ceferin, i vetmi kandidat 
për presidencën e UEFA-s

Rikthehet klasikja e futbollit
italian, Milan-Juventus

Milan - Juventus një sfidë,
gjithmonë në modë.
Sidomos pas merkatos së
fundit në të dyja skuadrat.
Leonardo Bonucci ka
zhvilluar vetëm një sezon
me Milanin dhe ka
zgjedhur të kthehet, si një
djalë plangprishës, te
bardhezinjtë. Gonzalo
Higuain, nga ana tjetër, ka
bërë rrugën e kundërt, duke
u veshur kuqezi, pas një
periudhe të shkëlqyer
dyvjeçare me “Zonjën e
Vjetër

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

KOMUNA E ZHELINËS 
Në bazë të nenit 35 të Ligjit për planifikim hapësinorë dhe urbanistik ("Gazet  zyrtare e RM-së" nr. 199 /14,44/15,44/15, 
193/ /15 31/16, 163/ 16,64/18, 168/18) neni 50 pika 4 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (,,Gazeta zyrtare e RM-së “ nr. 

5/02), neni 49 të Statutit të komunës së Zhelinës, Kryetari i komunës së Zhelinës sjell: 
 

 N J O F T I M 
 
 Për organizim të prezantimit Publik dhe anketës publike të ,,Propozim Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH , 
komuna e Zhelinës me sipërfaqe gjithëpërfshirëse prej 149,27 ha,  
KK Trebosh, për ndërtim të objekteve me destinim A1, V1,V2 ,V5, D1, D4,G2,E1, të përgatitur nga ShTPUP “ URBAN 
PLAN ” sh.p.k. Tetovë me numër teknik 6- 4 / 16. 
 Kufijtë gjithëpërfshirës janë paraqitur grafikisht dukshëm në hapësirat e komunës së Zhelinës. 
Anketa publike dhe prezantimi publik për ,,Propozim Planit Urbanistik për fshatin TREBOSH , komuna e Zhelinës, 
me sipërfaqe gjithëpërfshirëse prej 149,27 ha, KK Trebosh, për ndërtim të objekteve me destinim A1,V1,V2, V5, D1, 
D4, G2, E1, të përgatitur nga ShTPUP “ URBAN PLAN ” sh.p.k. Tetovë, me numër teknik 6- 4 / 16 do të kryhet me 
nxjerrjen në tabelën e shpalljeve të komunës së Zhelinës. 
Anketa publike do të zgjat 5 ( pesë ) ditë pune edhe atë prej 19. 11. 2018 deri 23. 11. 2018 v, 
ndërsa Prezantimi publik me prezantim do të mbahet në ditën 23.11.2018 v (e premte) në ora 12:00, në hapësirat e 
komunës së Zhelinës (salla e madhe në katin e dytë) 
Qytetarët e interesuar dhe personat juridik në afatin e paraparë, në fletat anketuese të përgatitura nga komuna e Zhelinës, 
do të mund ti japin vërejtjet e tyre dhe në kohë ti dorëzojnë në komunë. 

  
 Komuna e Zhelinës 

 Kryetar, 
 Mr. Blerim Sejdi 

  Nr P. 1071/2016 

 
SHPALLJE PUBLIKE  

(në bazë të nenit 46-b, nga Ligji për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për përmbarim, Gazeta zyrtare e RM nr. 35/2005, 50/2006, 
129/2006, 08/2008, 83/2009, 50/2010, 83/2010, 88/2010, 171/2010, 148/2011 dhe 187/2013, në lidhje me nenin 265 nga LP, Gazeta 

zyrtare e RM nr. 72/2016) 
Përmbaruesi Vanço Markovski nga Tetova, rr. Ilindenska nr. 64 në bazë të kërkesës për zbatimin e përmbarimit nga kreditori Memet Salahi 
nga Tetova dhe me vendbanim në f. Bogovinjë, e bazuar nga titulli i zbatimit Akti i Noterit ODU 711/14 nga 13.10.2014 të Noterit Ivo 
Serafimoski Tetëvo, kundër kreditorit Alit Veseli nga Tetova me vendbanim në f. Zhelinë, për zbatimin e përmbarimit në shumë prej 
4.674.000,00 denarë, në diten 06.11.2018 bën 

THIRRJE  
të personit Iljaz Veseli nga f. Zhelinë, i cili ka të drejtë ligjore me përparësi primare në blerje të pasurisë së patundshme e cila është lëndë e 
përmbarimit, të lajmërohet në zyrën e përmbaruesit në rr. Ilindenska nr. 64 Tetovë, për arsye të parashtrimit të Konkluzionit për shitje publike 
gojore nga 24.10.2018, e vërtetuar me I. nr. 1071/2016 NË AFAT PREJ 1 (NJË) DITË, llogaritur nga dita e publikimit të fundit të kësaj thirrje 
publike në gazetën publike.  
PARALAJMËROHET kreditori Iljaz Veseli që kjo mënyrë e parashtrimit konsiderohet si dërgesë adekuate dhe vetë pala është përgjegjëse për 
pasojat negative që mund të lindin.  
Ky publikim është SHPALLJA E TRETË në shpalljen publike.  

PËRMBARUESI 
        Vanço Markovski 

 

Shesim tokë ndërtimi - 9000m2
Në Komunën kadastrale Zllokuqani, në afërsi të vendit të paraparë

për ndërtimin e Qendrës së re klinike,  shesim tokë ndërtimi me
sipërfaqe prej 9.000 m2.

Tel. 071/372-215 & 078/243-583   

UEFA ka konfirmuar se presidenti i saj i tani-
shëm, slloveni Alexander Ceferin, është kandidati i
vetëm për zgjedhjet e radhës, që do të mbahen më
7 shkurt në Romë. Ceferin, i lindur në Ljubljanë në vi-
tin 1967, është presidenti i shtatë i qeverisë evropia-
ne të futbollit dhe pritet të rizgjidhet për një mandat
4-vjeçar të dytë, pasi zëvendësoi francezin e njohur,
Mishel Platini, më 14 shtator 2016, kur mundi në

zgjedhje holandezin Michel Van Praag, me 42 vota
kundër 13. Platini, i cili u zgjodh për një mandat të
tretë më 24 mars 2015 dhe që kërkoi presidencën e
FIFA-s, u pezullua nga të gjitha funksionet në futboll
për 8 vite në tetor 2015, por dënimi i tij u reduktua në
6 vite nga Komiteti i Ankesave të FIFA-s, derisa në
fund dënimi u la në 4 vite nga Gjykata e Arbitrazhit
Sportiv (CAS).

Publicitet
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Tri ndeshje, tri fitore. Është e
vërtetë që kundërshtarët nuk
ishin në nivelin maksimal me ri-
valë si Melilla, Valladolid dhe
Viktoria Plzen, por sërish mbe-
tet fakti që Reali i Madridit është
në rrugën e duhur, duke rigjetur
dinjitetin dhe kredibilitetin. Më
pas, nëse merita shkon e gjitha
për Santiago Solarin apo shpërn-
dahet në organikë me lojtarët që
treguan një rendiment të ulët
vetëm për të bojkotuar Lopete-
guin, është një kapitull më vete,
që mbetet për t’u zbuluar. Gjith-
sesi, tekniku i përkohshëm gra-
dualisht po fiton të drejtën për
të qëndruar në stol deri në fund
të sezonit pas ecurisë që po shfaq
klubi mbretëror. Aktualisht ter-
mat kohorë janë duke skaduar,
me Florentino Perez që shpejt i
duhet t’i komunikojë federatës
nëse tekniku argjentinas do të
vijojë ose jo qëndrimin në stolin
e “Los Blancos”. Deri më tani,

gjithë të dhënat flasin pro qën-
drimit të tij, çka do të lehtësonte
edhe drejtuesit e klubit, duke
mos u ngutur për të gjetur tek-
nikun pasardhës deri në sezonin
e ardhshëm. 11 gola të shënuar
në tri ndeshjet e para janë shifra
të rëndësishme që superojnë
ndjeshëm mesataren e Lopete-
guit. Sigurisht që Solari nuk i
është nënshtruar ende një testi
vërtetë të rëndësishëm, por
triumfi ndaj Viktoria Plzen duket
si një thirrje e lojtarëve madri-
lenë ndaj Florentino Perezit, për

të vijuar sezonin me Solarin. E
tillë ngjan edhe deklarata e Cese-
miros se “dhanë maksimumin në
atë takim edhe për teknikun So-
lari. Nëse do të vijë një trajner i ri
sigurisht qe do ta trajtojmë me
respekt, por nuk shohim arsye pse
të mos qëndrojë ai në stolin tonë”.
Me të njëjtat nota edhe Benze-
ma, që pasi shënoi dopietën ndaj
skuadrës çeke, u tregua kategorik
kur u shpreh: “Nuk mendoj se
ndonjë trajner do të pranojë të
vijë tek kjo skuadër, për të qën-
druar vetëm një ose dy muaj, ndaj

mendoj se është e drejtë që Sola-
ri të qëndrojë deri në fund”, ka
theksuar Benzema. Për t’i vendo-
sur vulën opinionit që qarkullon
në dhomat e zhveshjes së madri-
lenëve mendoi Odriozola, kur
deklaroi: “Solari është një teknik
shumë i mirë pasi ka qenë dhe një
lojar po i tillë. Nuk u impenjuam
me Lopeteguin ndërsa tani do të
jemi deri në fund me Solarin”.
Premtimet janë bërë për t’u thyer
thonë, ndaj tashmë ato duhen
testuar me vështirësinë e parë që
do të hasin.

Mbappe: Paguaj një
më një taksat e mia
Ylli i ri i PSG, Kylian Mbappe, thotë
se i paguan taksat që korrespon-
dojnë me të gjitha të ardhurat e tij,
jo siç pretendohet nga disa media.
“Unë dua të sqaroj se i paguaj të
gjitha taksat e mia në Francë, për të
gjitha të ardhurat”. Mbappe shpje-
goi në një intervistë të transmetuar
sot nga stacioni “France Info” infor-
macionet e publikuara nga “Media-
part” dhe “Football Leaks” mbi nën-
shkrimin e tij për PSG, në verën e
vitit 2017: “Janë lajme krejtësisht të
rreme, ato që thonë se kam kërkuar
nga ekipi të paguajë 10 milionë
euro taksa, që do të më korrespon-
donin me mua. Gjëja më e rëndësi-
shme nuk ishin paratë e taksat, kur
zgjodha PSG, por çfarë mund të
jepja për klubin më të mirë në
Francë dhe si ta vazhdoja përpari-
min tim si futbollist. Unë e zgjodha
PSG në mënyrë krejt të natyrshme”,
ka deklaruar Mbappe.

Këtë fundjavë luhet Der Klas-
siker, Dortmund-Bayern, një su-
persfidë që është kthyer në nivelet

më të larta për shkak të rilindjes
së Borussias dhe krizës së bava-
rezëve. Zakonisht Bayern shkon si

favorit në sfidat me çdo rival në
Bundesligë, por këtë radhë histo-
ria ndryshon. Presidenti i Bayern-
it, Uli Hoeness, e ka etiketuar
skuadrën e tij si “underdogs”, pra
jo favorite në prag të sfidës në
Dortmund. Borussia nuk ka pë-
suar asnjë humbje në shtëpi këtë
sezon dhe a 4 pikë më shumë se
Bayern, ndaj Hoeness mendon se
këtë radhë peshorja anon nga
Dortmundi, të paktën në letër.
“Nuk mund të shkosh në Dort-
mund dhe të thuash që dëshiron
fitoren. Dortmundi ka zhvilluar

një sezon të shkëlqyer deri tani,
nuk ka dyshime për këtë. Nuk ni-
semi si favoritë, sepse për herë të
parë pas shumë kohësh janë ata
favoritët. Nuk jam i kënaqur me
sezonin tonë deri tani, ndërsa
Dortmundi çuditërisht po luan
shumë mirë. Megjithatë, ne mund
të luajmë edhe më mirë se ata.
Nëse Dortmundi del kampion në
fund, do jem i pari që do i përgë-
zoj, por deri në atë moment ne
kemi hapësira të mëdha përmirë-
simi dhe mendoj se të shtunën
nuk do të humbasim. Media

duhet të tregojë durim, nuk ka
pse të rrethohemi me kaq shumë
negativitet. Kur nisi kampionati
të gjithë ankoheshin që Bunde-
sliga është e mërzitshme, tani që
u bë emocionuese kritikoni të
gjithë Bayern-in. Ndajeni
mendjen, çfarë dëshironi, sepse
po u bëjmë goxha ndere në këtë
moment”, ka theksuar Hoennes.
Hoeness flet edhe për merkaton:
“Realisht, për Mbappé do i shkelja
gjithë limitet tona financiare.
Megjithatë, ai nuk dëshiron të vijë
te ne”, tha ai.

Shkuarja përballë tyre dhe
duartrokitja e tifozëve të vet, pas
ndeshjeve, është një nga pa-
rakushtet e PSG për lojtarin e
vet kryesor. Për ta bërë këtë, ylli
brazilian nuk detyrohet, por
shpërblehet me bonus për sjel-
lje të mirë… “France 2” ka pu-
blikuar një dokumentar në
lidhje me këtë fakt, duke
hedhur më shumë dritë mbi
premiot që marrin disa lojtarë
kryesorë për sjelljen karshi
tifozëve. Kështu, për duar-

trokitjen e tifozëve, pas ndeshje-
ve, premio për Thiago Silva
është 33.000 euro, por me sa
duket Neymar merr një shifër
shumë më të lartë: 375.000
euro. ]Pasi ka dalë ky informa-
cion, klubi ka shpjeguar se kjo
premio ka të bëjë me respekti-
min e kodit etik, në të cilin përf-
shihen edhe mënyra pikëzimi të
tjera për seriozitetin e sjelljes
në stërvitje e dhomat e zhve-
shjes, respektin për mediat dhe
tifozët etj. E gjitha kjo vjen

menjëherë pasi “Football Leaks”
ka zbuluar kushtet e Kylian

Mbappé për të luajtur me eki-
pin e kryeqytetit francez.

Rabiot përfundon
në bankinë
Refuzimi i vazhdimit të kontratës
me Paris Saint-Germainin mund t’i
kushtojë Adrien Rabiotit me për-
fundim në bankinë. Kështu ka shk-
ruar të enjten e përditshmja france-
ze “Le10Sport”. Kontrata aktuale e
mesfushorit francez skadon në
fund të këtij sezoni, ndërsa për
kampionin botëror janë të intere-
suara klubet më të mëdha evropia-
ne. Rabiot ka përfunduar në
bankinë në tri ndeshjet e fundit si
“hakmarrje” për mosvazhdimin e
kontratës.

Hoeness: E zbukuruam Bundesligën, ç’doni më shumë
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Neymar merr 375.000 euro premio për të duartrokitur tifozët e vet

Të gjithë duan
qëndrimin e Solarit

“Nuk mendoj se
ndonjë trajner do
të pranojë të vijë
tek kjo skuadër, për
të qëndruar vetëm
një ose dy muaj,
ndaj mendoj se
është e drejtë që
Solari të qëndrojë
deri në fund”, ka
theksuar Benzema
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DASHI 21. mars - 20. prill
Do të ndiheni të frymëzuar dhe kjo gjë do ju lejojë që të

rifitoni ritmin në vendin e punës, ku parashikohet të ketë propozime
dhe bashkëpunime të reja interesante. Në dashuri nuk keni nevojë
për të tërhequr vëmendje, pasi kjo është periudha më e favorshme
për ndjenjat.

DEMI 21. prill - 21. maj
Parashikohen disa sfida interesante të cilat do ju bëjnë

më karizmatik dhe kjo gjë do ju lejojë që të rrethoheni nga aleatë
të vlefshëm. Bëni kujdes me shëndetin, pasi mund të ndiheni të kë-
putur.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Kjo është një periudhë e cila do ju vendosë në provë

lidhur me sfida sentimentale të rëndësishme. Nëse keni nisur një
lidhje prej pak kohësh, ky është një moment shumë i rëndësishëm
për të forcuar raportin tuaj. Këshillohet që të bëni kujdes me shpen-
zimet, pasi kjo e premte do ju gjejë dorëshpuar.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Mundohuni që të bëni gjithçka që mundeni për të mos

rënë pre e provokimeve në punë. Kjo pasi do të keni disa projek-
te premtuese, për të cilat nuk duhet të humbni kohë. Mbrëmja pa-
rashikohet të jetë mjaft pasionante.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Kjo e premte ju fton që të guxoni më shumë, pasi kjo

është një periudhë e cila favorizon guximtarët. Projekte të reja do
ju dhurojnë kënaqësi të mëdha, por duhet të jeni të gatshëm që të
bëni një ndonjë sakrificë më shumë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Mos u lodhni shumë pasi kjo fundjavë do ju gjejë mjaft

nervoz, për shkak të ndonjë keqkuptimi të vogël me partnerin/en apo
familjen. Në vendin e punës do të spikasni, por mos lejoni që të
tjerët të përfitojnë prej jush.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Parashikohet që gjatë kësaj të premte të keni një

mbrëmje romantike, e cila do ju dhurojë emocione të forta. Do të
keni mundësi të bëni për vete një person që e keni përzemër, thje-
shtë duke u hapur më shumë. Mbrëmja sjell një surprizë të kënd-
shme.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Kjo ditë do të shërbejë si një trampolinë shumë e mirë

për të nisur një rrugëtim profesional të ri. Megjithatë mundohuni
që të merrni më shumë kohë, për të pushuar më shumë, shkruan
noa.al. Këshillohet që të veproni me sa më shumë diplomaci dhe
të gjeni kompromise të rëndësishme në dashuri.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Do të keni mundësi që në vendin e punës të shfaqni një

autoritet të madh, dhe gjithçka në sajë të një roli të ri që keni
marrë së fundmi. Megjithatë duhet të veproni me sa më shumë di-
plomaci, në mënyrë që të garantoni një atmosferë të qetë në ven-
din e punës. Ndërsa nga pikëpamja sentimentale, do të jeni të
mbushur me dyshime.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Do të keni të bëni me kolegë tendenciozë të cilët do ju

pengojnë jo pak në ritmin e punës. Megjithatë mundohuni që të
përqendroheni më shumë në prioritetet tuaja. Në dashuri do të
jeni shumë të përkushtuar dhe për këtë arsye parashikohet një
fundjavë romantike.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Rrini larg çështjeve të cilat nuk ju bindin, sidomos gjatë

kësaj periudhe ku do ju duhet të rigjeni harmoninë, stabilitetin
dhe bashkëpunimin në çift. Kjo e premte do të ofrojë mundësi të
mira për ata që janë vetëm.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Shfrytëzoni më mirë aftësitë tuaja komunikuese për të

arritur marrëveshje të reja të frytshme, të cilat do ju lejojnë që të
përmirësoni rezultatet në vendin e punës. Lini mënjanë tensionet
dhe “luftën” në familje, pasi çdo keqkuptim mund të zgjidhet fare
mirë nëpërmjet ballafaqimit.

7 DITË PA TY BABË

AVDYL ZEQIR LAMALLARI
(1940-2018)

Sot bëhen 7 ditë nga ndarja nga jeta 
e burrit që me plisin e tij e zbukuronte Serovën

por edhe Shkupin.

Me mall të përkujtojnë bashkëshortja Mexhidja,
bijat Sebahati, Nebahati, Fatimja 

dhe Emrija dhe djemtë Savdullahi, Sulejmani
dhe sugari Xhem Baruti.
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911 - Conrad I zgjidhet Mbret i
Gjermanisë.

1444 - Beteja e Varnës (Deti i Zi):
Sulltan Murati II mund ushtrinë e kry-
qëzatave. 

1526 - John I Zapolyai i Transillvani-
së zgjidhet Mbret i Hungarisë.

1619 - René Descartes sheh ëndrrat
që inspiruan Meditimet e tij për Filo-
zofinë e parë.

1630 - Dështon revolucioni i palla-
tit kundër Reshiliesë në Francë.

1697 - Parlamenti anglez pranon
reduktimin e ushtrisë.

1775 - Kongresi formon Trupat e
Marinës Amerikane.

1905 - Revolti i marinarëve në Kon-
stad të Rusisë. 

1942 - Trupat amerikane okupojnë
aeroportin e Port-Lyautey Marok.

1945 - Gjenerali Enver Hoxha sh-
pallet udhëheqës i Shqipërisë.

1950 - William Faulkner fiton Çmi-
min Nobel për letërsi. 

1982 - Hapet Memoriali i Veteranë-
ve të Vietnamit.

1989 - Gjermanët fillojnë shkatër-
rimin e Murit të Berlinit.

EMËRIMI
Drejtori i një firme i drejtohet një
nëpunësi:
- Urime djalosh! Keni bërë përpari-
me. Filluat punë në firmën time si
punëtor i thjeshtë dhe tani jeni
kryeshef. Tani kam vendosur t’ju
emëroj drejtor të një sektori. Keni
ndonjë gjë për të thëne?
- Faleminderit baba! - ja ktheu në-
punësi.

Të zgjuarit nuk kanë nevojë për
këshillat. Vetëm budallenjtë nuk

duan t’i marrin. 
(Benxhamin Franklin)

FILMAT HORROR JU SHKAKTOJNË
RËNIE NË PESHË
Një studim i bërë nga Universiteti i
Westminsterit ka dalë në përfundi-
min se filmat horror iu bëjnë që të
bini në peshë. Sipas studiuesve, të
shikosh film horror ndihmon në dje-
gien e kalorive. Është interesante
megjithatë, se sa përfituese do të
jetë për ju një film horror, varet nga
dy gjëra: domethënë se sa të frik-
shëm ju gjeni filmin që shikoni dhe
sa keni dëshirë të keni frikë. Studiue-
sit analizuan dhjetë vetë për të parë
dhjetë filma të frikshëm dhe për të
monitoruar shkallën e zemrës,
marrjen e oksigjenit dhe prodhimin
e dioksidit të karbonit.
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Një operacion i rëndësishëm është bërë
në pediatrinë në Melbourne të Australisë, ku
dy binjake siameze janë ndarë. Sipas me-
diave Nima e Daëa Zagmo, di 15 muajshe ar-
ritën që ta kalojnë operacionin me sukses.
Ndërhyrja zgjati rreth 6 orë. Tashmë dy mo-
trat ndanin të njëjtën mëlçi. Në operacion
morën pjesë 18 mjekë specialistë dhe u drej-
tua nga pediatri Joe Crameri.

Apple planifikon që në vitin 2020 të
nxjerrë në shitje iPhone-in e parë me tek-
nologjinë e internetit 5G. Ndërkohë, disa
prodhues të celularëve që operojnë me
platformën Android, do të nxjerrin paji-
sjet e para me teknologjinë 5G vitin e ardh-
shëm. Kurse Apple thotë se do të presë vi-
tin 2020 deri sa teknologjia në këtë fushë
të jetë zhvilluar plotësisht.

Gjenerata e pestë e internetit 5G në
aparatet celularë do të mundësojë shpejtë-
si 10 deri në 20 herë më të lartë krahasuar
me teknologjinë 4G që është aktualisht në
përdorim. Me këtë teknologji do të jetë e
mundur shkarkimi në smartphone i filma-
ve 4K vetëm për pak sekonda. Apple plani-
fikon që të përdorë çipin Intel për të rritur
shpejtësinë e internetit, por ka zëra që
thonë kompania është e pakënaqur me In-

tel. E megjithatë, Apple nuk mendon që të
rikthehet në përdorimin e çipit Qualcomm,
pasi beson se Intel do të ketë kohë të mjaf-
tueshme deri në vitin 2020 për të perfek-
sionuar teknologjinë. Seria e parë e celu-
larëve smartphone me teknologjinë 5G

pritet që të dalë në Shkurtin e ardhshëm në
Kongresin Botëror të Celularëve. Telefonat
e parë Android që do të aplikojnë tekno-
logjinë 5G do të jenë të markave të tilla si
Huawei, Xiaomi dhe Oppo, që do të kenë
në përdorim çipin Qualcomm.

Nëna ushqen 
me gji vajzën 
për 9 vite 
Një nënë ka ushqyer me gji
vajzën e saj deri në moshën 9-
vjeçare. Pavarësisht se është kri-
tikuar shumë, madje është quaj-
tur edhe pedofile për këtë, ajo
nuk hoqi dorë. Ishte vajza e saj 9-
vjeçare, e cila vendosi që të mos
pijë më qumësht gjiri. Sharon
Spink, e cila ka 4 fëmijë, deklaroi
se ushqyerja me gji për një kohë
kaq të gjatë ka krijuar një lidhje
mjaft të fortë mes saj dhe vajzës.
Me këtë veprim, 50-vjeçarja nga
Anglia dëshiron që t’i inkurajojë
të gjitha nënat që t’i ushqejnë fë-
mijët e tyre me gji aq sa ato e
mendojnë të arsyeshme, pa u
ndikuar nga mendimet e të
tjerëve.

Gjetja e mënyrave të pastra për të gjene-
ruar energji është prioritet i shkencëtarëve
të etur, për të ulur shfrytëzimin e lëndëve
djegëse fosile. Tani, një ekip hulumtuesish
amerikanë thonë se ata kanë gjetur një
mënyrë për të bërë energji miqësore me
mjedisin, duke përdorur kërpudha bionike
të mbuluara me baktere. Grupet e ciano-
baktereve që prodhojnë energji janë ba-
shkangjitur në një kërpudhë tipike duke
përdorur teknologjinë 3D të printimit, së
bashku me një rrjet elektrodash për të sh-
frytëzuar fuqinë që prodhojnë.

Cyanobakteret janë të zakonshme në
tokë dhe në oqeane dhe shkencëtarët janë
të intriguar nga aftësia e tyre për ta kthyer
dritën në energji nëpërmjet fotosintezës.
Sfida që po përballen shkencëtarët është
jetëgjatësia e cianobakteeve, të  cilat nuk

jetojnë gjatë në sipërfaqe artificiale.
Megjithatë, kërpudha siguron kushte të

mëdha për bakteret që prodhohen në sajë
të një kombinimi ushqyes, temperaturës
dhe lagështisë. Shkencëtarët zbuluan se ata
mbijetuan disa ditë më gjatë në kërpudha
sesa në sipërfaqet e tjera. Hulumtimi u krye
nga Manu Mannoor dhe Sudeep Joshi i In-
stitutit të Teknologjisë Stevens në New Jer-
sey. Ata thonë se hulumtimet e tyre tre-
gojnë mundësitë e “simbiozës së
projektuar” midis organizmave dhe mate-
rialeve  jofrymorë.

Në 2020 del në shitje iPhone i parë
me super teknologji

Njihuni me kërpudhën bionike që
prodhon elektricitet
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Ndahen binjaket siameze, 
në operacion ishin 18 mjekë
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