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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 22 nëntor - Kryeministri Zoran Zaev, i
shoqëruar nga anëtarë të Kabinetit të tij dhe
nga përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Ja-
shtme, dje u takua me presidentin e Republikës
së Shqipërisë, Ilir Meta. Presidenti Meta, së ba-
shku me delegacionin e tij, në Shkup e Manastir
kanë ardhur me rastin e shënimit të Ditës së Al-
fabetit shqiptar, ndërsa ka shprehur falënderim
për përkrahjen në nivelin më të lartë shtetëror

që Republika e Maqedonisë ia përkushton Ditës
së Alfabetit shqiptar, si ngjarje me rëndësi të ja-
shtëzakonshme në historinë e shqiptarëve.
Kryeministri Zaev, gjatë takimit, siç kumtoi
pres shërbimi qeveritar, ka shprehur urime me
rastin e festës, duke theksuar se shënimi i kësaj
dite të rëndësishme në historinë e popullit sh-
qiptar është në pajtim të tërësishëm me pari-
met për ndërtimin e një...

Nëntori bashkon Maqedoninë me Shqipërinë

15 DEN

Brukseli 
në kurthin e
kolonializmit
serb 

Përderisa Serbia nuk e trajton ve-
ten ende si pjesë e frymës euro-
piane, me sjellje arbitrare ndaj
Kosovës, çuditërisht është Bruk-
seli ai që brengoset më shumë se
Beogradi për këtë. Se Serbia nuk
e trajton ende BE-në aleat besnik,
flet edhe fakti se Vuçiqi zgjodhi
diplomatët ruse e kinezë, të parët
me të cilët e qau hallin pas dushit
të ftohtë që i erdhi nga Prishtina.
Me këtë qëndrim të Prishtinës
zyrtare ndaj Serbisë, për herë të
parë u zbulua edhe një fakt që
ishte mbajtur fshehtë. U zbulua
se më e rëndësishme është Ko-
sova për Serbinë se...
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ALIJA
E dua muzikën
dhe do vazhdoj
të këndoj
Jeton në Gjermani dhe

merret me muzikë që

në moshë të re. Leonard

Alija në një bisedë për

InfraRed të gazetës
KOHA tregon kur ka

nisur të këndojë dhe cili

do ishte dueti i ëndrrave

KOHA: Ke nisur të këndosh në

moshë të re, krahas muzikës pa-

sion e ke edhe…?
Unë kam nisur të këndoj në mo-

shën 10 vjeçare, muzikën e kam

hobi dhe e dua shumë.

KOHA: Kush është Leonardi,

djaloshi i muzikës live që nuk

din të ndalet?
Jam një djalosh i thjeshtë e

vlerësoj e dua shumë muzikën

dhe do vazhdoj me të.

KOHA: Cili do ishte bashkëpuni-

mi që e ke ëndërruar?

Bashkëpunimi im që e ëndërroj

me e bë është me këngëtarin La-

binot Tahiri.
KOHA: E ke vështirë depërtimin

në skenën muzikore?

E dua skenën muzikore dhe me

kënaqësi dal në skenë të perfor-

moj.
KOHA: Në muzikë ka shumë ri-

valitet, e ke vërejtur edhe ti?

Jo, deri më tani vetëm kompli-

mente mundet me pas dhe kri-

tika po unë nuk kam dëgjuar.

KOHA: Cilat janë planet tash

pasi ke realizuar projektin e

fundit?
Mbasi e kam përfunduar këngën

e re do të vazhdoj prapë të bëj

këngë të reja dhe bashkëpunime.

KOHA: Na fol pak më shumë

rreth këtij videoklipi?

Videoklipi ka ecur mirë dhe men-

doj se ju ka pëlqyer të gjithëve.

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: U bënë shumë vite në

skenë, si e sheh evaluimin e mu-

zikës shqipe Flora?
Së pari dua të falënderoj redak-

sinë e gazetës tuaj për mbështetjen

e vazhdueshme. Sa i përket muzikës

shqipe evaluimi fatkeqësisht lidhet

me shumë faktorë, e ndër kryesoret

që unë mendoj është përkrahja sh-

tetërore nga shteti shqiptarë dhe

nga shteti i Kosovës, lirisht mund të

them se është zero, sa i përket vlera-

ve artistike dhe burimore kombëta-

re që për fat të madh nuk janë të

vogla në bagazhin folklorik të kom-

bit tonë, andaj unë si këngëtare

herë pas here dhe i përpunoj me

veprat e mëdha të kompozitorëve të

pavdekshëm për të kënaqur shpir-

tin tonë artistik por edhe të publikut

tonë të mrekullueshëm por norma-

lisht pjesa dërmuese e veprave tona

tani më shumë janë komercializuar

e për konsum ditorë prandaj kjo

edhe ka ndikuar në kualitetin e mu-

zikës së sotme shqiptare por vër-

tetë me fol kah del shpirti thotë po-

pulli len shumë për të dëshiruar.

KOHA: Je përmbajtur gjith-

monë muzikës së pastër shqipe

dhe asaj popullore, ke tentuar të

ndryshosh zhanër?
E thashë edhe më parë me

mundësitë e mia pothuajse vazh-

dimisht jam munduar të kultivoj

më shumë muzikë popullore e folk-

lorike që të ruaj sadopak vlerat e

mirëfillta të muzikës,kjo ka qenë

dhe arsyeja që para tre viteve edhe

kam lancuar albumin tim folklorik

të titulluar Trojet shqiptare por

edhe këngë dasmash të vjetra po-

pullore që vërtetë i këndoj me

shumë dëshirë, gjithashtu në kar-

rierën time herë pas here kam ek-

sperimentuar me zhanre të ndry-

shme por të jem e sinqertë Florën

publiku e njeh edhe me zhanre tje-

ra, unë si interpretuese e ndiej veten

rehat këtu ku jam me mbështetësit

e mi dhe do qëndroj besnike maksi-

malisht zhanrit të muzikës popullo-

re pa menduar që në të ardhmen

për ndonjë ndryshim në karrierë.

KOHA: Lexuesit në Maqedoni

ndoshta pak ditën nga jeta private

e juaja, ju jeni nënë dhe bashkë-

shorte e shkëlqyer?
Unë jam e martuar dhe jam

nënë, mundohem maksimalisht që

kohën që e kam në dispozicion të ua

kushtoj bashkëshortit dhe fëmijëve,

pa e anashkaluar faktin që vërtetë u

mungoj shumë sidomos fëmijëve,

pasi bashkëshorti vazhdimisht

është së bashku me mua si mbësh-

tetës i karrierës time, e duhet të pra-

noj se më së shumti borxh u jam

fëmijëve se u mungojë edhe në ra-

ste kur ju duhem, ndërsa kohën e

lirë 100% ua kushtoj atyre duke ju

plotësuar secilën dëshirë që e kanë.

KOHA: Çfarë ke përfituar nga

muzika gjatë gjithë këtyre viteve

në skenë?

Përfitimet nga muzika në gjithë

këto vite karrierë janë shumë di-

mensionale, si ato emocionale

njerëzore, por edhe pa i anashka-

luar edhe përfitimet materiale. Kam

përjetuar emocione nga më të

ndryshmet që shpeshherë kanë

bërë të ndihem e lumtur, të të duan

njerëzit është ndjenjë vërtetë që jep

kënaqësi e jashtëzakonshme. Kam

fituar shumë miq në të gjitha trojet

shqiptare... sot unë kam shumë miq

e familjarë, tek të cilët kam kënduar

dhe sot janë ndër miqtë më të mirë

të familjes time, përfitimet mate-

riale gjithashtu janë të kënaqshme,

por jo në masë shumë të madhe si

mendohet e pretendohet por

shumë solide së të jetojmë dinjitet-

shëm si secili person normal që

derdh djersën për të mbajtur fa-

miljen.
KOHA: Koncerte e ahengje të

shumta familjare, ku je e pranish-

me më së shumti dhe si zhvillohet

një program i juaj?
Unë jam e pranishme në

mbrëmje festive familjare që orga-

nizohen kryesisht në diasporën sh-

qiptare por dasmat dhe ahengjet

familjare janë pjesa ku unë më së

shumti jam e pranishme ku kam

kërkesa të vazhdueshme, fatkeqësi-

sht koncertet si organizime në vitet

e fundit janë shumë të rralla, por

mos të them gati se nuk ka fare.

Mbrëmjet festive dhe ahengjet fa-

miljare kanë dhe ndryshime rrënjë-

sore në përmbajtjen e një progra-

mi, të të përzgjedhë një familje dhe

të jap besimin që të jesh këngëtare

për disponimin e tyre është

përgjegjësi e madhe, unë si artiste

duhet të jem e gatshme që me

mundësitë dhe bagazhin tim arti-

stik të mundohem të jap maksimu-

min që dëshira e secilit dasmorë të

plotësohet.
KOHA: Ke pasur duete e ba-

shkëpunime edhe me reper, çfarë

të ka mbetur peng deri më tani?

Bashkëpunimet e mia deri më

tani kanë qenë me shumë kolegë

të zhanrit të muzikës popullore dhe

asaj zbavitëse dhe me reper, peng

nuk kam asgjë që më ka mbetur

vetëm se të vazhdoj dhe të sjellë

këngë të bukura për publikun tim

besnik e që vërtetë me modesti e

them se kam një publik të mrekul-

lueshëm që gjithmonë do i jem

mirënjohës pafund andaj dhe ju

kam borxh të sjellë këngë të mirëfil-

lta.
KOHA: Rivalitet në skenë ka

ende dhe do vazhdojë gjithmonë,

si i ka raportet Flora me kolegët

dhe me kë shoqërohet më shumë?

Rivaliteti në aspektin profesio-

nal mendoj që është i shëndetshëm

pa e tepruar normalisht, personali-

sht kam raporte të jashtëzakonsh-

me me gjithë kolegët e mi shoqë-

rohem me një pjesë të madhe pa

dashur të ndaj dikë pasi nuk dua të

mbetet hatri askujt.
KOHA: Cilat janë planet dhe

projektet që do të prezantohesh

në fundvit?
Projektet e mia për fundvit janë

kënga “Bijat e gurbetit” që është pu-

blikuar në javën e kaluar e që vër-

tetë është pritur mirë dhe disa pot-

puri në bashkëpunim me disa koleg

të mi e që disa prej tyre janë pu-

blikuar bashkëpunime me Aziz Mu-

ratin, Shqipri Kelmendin, Zef

Bekën, Motrat Hoxha, Elion Krasni-

qi, në ditët në vazhdim publikohet

dueti me Adnan Dacin e kështu me

radhë, për fund unë dua vetëm të

përshëndes gjithë lexuesit e gazetës

Koha dhe shqiptarët kudo që

ndodhen në Shqipëri, Kosovë, Ilirdë,

Luginë, Çamëri, Malësi e madhe e

kudo që jetojnë, ju dua!
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FLORA GASHI

Gjithmonë ka sjellë
këngë të bukura dhe

performanca që
mbahen mend, Flora

Gashi këngëtarja nga

Kosova vjen në një
intervistë për InfraRed

të gazetës KOHA
rrëfen karrierën e saj

dhe të rejat që do të
sjellë deri në fundvit

Publikut i kam borxh gjithmonë

Koha
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Teknologjia mund të çojë njeriun në vetë-
shkatërrim, përveç nëse kjo qenie nuk bën një
ndryshim drastik jetese, sipas një profesori të
Oksfordit. Nick Bostrom pretendon se ekziston
mundësia e një teknologjie të re që mund të jetë
shkatërruese në një shkallë të madhe, për të cilën
pretendon se do të ketë një qasje të lehtë për
përdorim.
Ndërkohë që njerëzimi tashmë ka teknologji
shkatërrimtare, sikur është armatimi bërthamor,
potenciali shkatërrues i tij është i kufizuar nga një
numër faktorësh, përfshirë këtu kostoja dhe
materialet e rralla të nevojshme për t’i ndërtuar.
Profesori Bostrom thotë se ne kemi qenë “me fat”
që nuk jemi shkatërruar deri më tani.
Deri tani kemi krijuar teknologjinë që është më e
dobishme për shoqërinë, e cila Prof Bolstrom i

referohet si “top i bardhë” të nxitura nga një urë
hipotetike. Armët bërthamore janë “gri”, por është
vetëm një çështje kohe para se të shndërrohet në
një “top të zi”. Pra, për të parandaluar shkatërrimin
e njerëzimit, ose për të ri-stabilizuar botën,
profesori rekomandon që duhet të ndërmarrin
hapa të ashpra.

BE po përpiqet t’i zbresë
mosmarrëveshjet në Ballkan 
“Bashkimi Evropian (BE) duhet të ndalojë trajtimin
e Serbisë si fëmijë dhe të ketë një strategji të qartë
për Ballkanin. Pa përgjigje të duhur nga BE-ja,
Serbia do të vazhdojë me politikat e ndarjes dhe
thyerjes së fqinjëve, edhe atë duke filluar me
Kosovën, Maqedoninë dhe Malin e Zi.
Kjo është një tjetër goditje e BE-së, pas
informacioneve që edhe gjatë vitit 2019 qytetarët e
Kosovës nuk do të mund të lëvizin lirishëm në
shtetet anëtare të unionit. BE tashmë në një
gjendje të rëndë dhe me plot vështirësi të
akomodimit në kohën e politikës së jashtme të
presidentit Trump, po përpiqet t’i zbresë
mosmarrëveshjet në Ballkan, duke favorizuar
Serbinë përballë Kosovës dhe paralelisht duke e
bërë cilindër kryesor ku duhet të testohen politikat
e unionit. BE pa një plan afatgjatë për Ballkanin do
të vazhdojë të lëshojë sinjale të gabuara për
populistët e vërtetë të rajonit. Normalizimi i
marrëdhënieve në mes dy shteteve nuk mund të
fillojë në binarët e vjetër të gjeopolitikës
europiane të fillim shekullit të XX-të e cila atëherë
nxorri në hapësirën politike një shtet serb të
fuqishëm në Ballkanin e çliruar nga Perandoria
Osmane”, ka shkruar në profilin e tij në Facebook,
analisti Selim Ibraimi

Rusia: Kosova
po bën luftë
tregtare
Moska tha se vendimi i Ko-
sovës për t’iu vënë taksë
100% prodhimeve nga Serbia
dhe Bosnje e Hercegovina
është fillim i një “lufte tregta-
re” që kërcënon “rëndim të
madh të situatës në Ballkan”.
“Në fakt, Prishtina po bën
luftë tregtare në kuadër të
politikës së spastrimit entik.
Kjo, pasi popullsia serbe e
territorit është kryesisht e va-
rur nga furnizimet prej pjesë-
ve qendrore të Serbisë”, tha
përmes një deklarate Mini-
stria e Jashtme e Rusisë, tran-
smeton agjencia ruse e laj-
meve Interfax.
“Prishtina nuk e mohon se kjo
është hakmarrje për
humbjen që pësoi kur Asam-
bleja e Përgjithshme e Inter-
pol-it e refuzoi kërkesën e Ko-
sovës për anëtarësim”.
E njëjta shtoi se “Bashkimi
Evropian, si ndërmjetësues i
dialogut midis Beogradit dhe
Prishtinës, duhet t’i bindë au-
toritetet e Kosovës që
menjëherë të anulojnë këtë
vendim të paligjshëm, i cili
kërcënon rëndim të madh të
situatës në Ballkan”, tha Mini-
stria e Jashtme ruse.
Të mërkurën, Qeveria e Ko-
sovës ka marrë vendim për të
rritur nga 10% në 100% tak-
sën mbi prodhimet e impor-
tuara nga Serbia dhe Bosnje e
Hercegovina.
Shefja e politikës së jashtme
të BE-së, Federica Mogherini,
u bëri thirrje autoriteteve ko-
sovare që ta tërheqin këtë
taksë, duke thënë se ajo shkel
Marrëveshjen për Tregti të
Lirë CEFTA dhe Marrëveshjen
për Stabilizim-Asociim midis
BE-së dhe Kosovës.

(Klan Kosova, 22 nëntor)

MEDIACitate

N
ËS

E 
N

U
K

 
E 

K
EN

I 
D

IT
U

R
...

Përderisa Serbia nuk e trajton veten ende si pjesë e frymës euro-
piane, me sjellje arbitrare ndaj Kosovës, çuditërisht është Brukse-
li ai që brengoset më shumë se Beogradi për këtë. Se Serbia nuk e
trajton ende BE-në aleat besnik, flet edhe fakti se Vuçiqi zgjodhi
diplomatët ruse e kinezë, të parët me të cilët e qau hallin pas du-
shit të ftohtë që i erdhi nga Prishtina.
Me këtë qëndrim të Prishtinës zyrtare ndaj Serbisë, për herë të parë
u zbulua edhe një fakt që ishte mbajtur fshehtë. U zbulua se më
e rëndësishme është Kosova për Serbinë se anasjelltas, ndonëse
Serbia këtë interesim e ka të tipit më tepër kolonial. Të merr
gjithçka dhe t’mos i jep tjetrit asgjë. 
Kompanitë dhe produktet e Kosovës më lehtë e kanë pasur të
depërtojë nëpër xhunglat e Afrikës se sa në marketet e Serbisë. Për
çfarë CEFT-e , për çfarë bakraçi flasin aparatçikët në Bruksel, dhe
si u bë që CEFTA për çdo ditë shkelet me dy këmbët në portat po-
roze të veriut të Kosovës, ku mallrat serbe furnizojnë bakallhanet
e bashkëkombësve të tyre, pa pyetur për rregulla dhe pa paguar
taksa e dogana. 
Çka paska mendu shajkaqa serbe, sa kaq e shkretë është Kosova?! 
Merre si ta marrësh, CEFTA nuk disponon kurrfarë mekanizmi ju-
ridik që ta detyrojë Prishtinën të tërheqë vendimin për taksën
100 për qind kundrejt mallrave të Serbisë dhe BeH.
Për rrjedhojë, u shpërfaq edhe një fakt tjetër. Kur një qeveri merr
vendime të drejta, e ka mbështetjen unanime të popullit, pa dal-
lime politike e ideologjike. 
“Ne duhet të përgatitemi për një luftë të gjatë, sepse ne përfundi-
misht nuk do ta pranojmë pavarësinë”, ka thënë Vuçiq teksa ka ko-
mentuar deklarimet e kryeministrit Ramush Haradinaj se Kosova
nuk do ta largojë taksën derisa Serbia ta njoh pavarësinë e Repu-
blikës së Kosovës.
Serbia le të mos e pranojë pavarësinë e shtetit të Kosovës, por Ko-
sova nga ana e saj nuk guxon të sillet sikur nuk është shtet. Insti-
tucionet ligjzbatuese të Kosovës punojnë sipas një Kushtetute që
i detyron ato të sillen njësoj ndaj të gjithë partnerëve ekonomikë
e tregtarë, qofshin ata brenda, apo jashtë territorit të vendit. Ko-
sova nuk mundet të sillet si shtet ndaj të gjithëve, por vetëm ndaj
Serbisë të sillet si një xhuxh mjeran.
Përderisa Brukseli përmes Fedrica Mogherinit ende nuk e ka for-
muar një qëndrim të qartë kundrejt çështjes së azilit politik të
Gruevskit në një shtet-anëtar i BE-së (Hungaria), ndërkohë që po
gjen kohë të merret me një shtet që ende është larg BE-së, siç
është Kosova, falë standardeve të dyfishta që zbatohen ndaj saj.
Është pikërisht Brukseli, e jo dikush tjetër, që Kosovën po e mban
larg BE-së, duke e shndërruar në një karantinë, pa lëvizje të lirë dhe
pa mundësi anëtarësimi në disa organizata të rëndësishme
ndërkombëtare. 
Brukseli u tregua i shurdhër edhe atëherë kur nëpër rrugët tran-
sitore të Serbisë, qytetarët e Republikës së Kosovës janë keqtraj-
tuar dhe mbajtur në paraburgim nga ana e autoriteteve të Beogra-
dit.
Brukseli u tregua i shurdhër edhe atëherë kur Kosova në Kushte-
tutën e Serbisë ende figuron pjesë e saj. Brukseli u tregua i
shurdhër edhe atëherë kur Serbia ende nuk i ka kompensuar dë-
met e luftës në Kosovë, kurse mijëra të pagjetur kosovarë vazh-
dojnë të ruhen në adresat misterioze të krimit serb.
Çuditërisht, Frederika Mogherini po reagon emocionalisht në
mbrojtje të interesave të Serbisë, sikur të ishte ambasadore e kë-
saj të fundit në Bruksel.
Në Beograd po dëgjojmë lloj-lloj planesh hakmarrëse ndaj Ko-
sovës, pas masave të fundit, por Kosova, në anën tjetër s’duhet me
i dhënë pesë pare për këtë, sepse Serbia nuk është qendra e botës.
Daljet e Kosovës në Perëndim dhe Lindje nuk kalojnë vetëm nëpër
Serbi, kurse tregu kosovar është aq i vogël saqë atë e mbajnë gjal-
lë nja 1000 vite biznesmenët shqiptarë të Europës, Amerikës e Tur-
qisë. Prandaj, vend për panik nuk ka.
Zoti Haradinaj jepi gas se je në të drejtën e Zotit. Mos lësho pe para
kolonialistëve të Beogradit. 

Brukseli në kurthin
e kolonializmit serb 

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

Emin AZEMI

A MUNDET TEKNOLOGJIA 
TA SHKATËRROJË BOTËN?

Taksa 100%, vendim që përkrahet
tërësisht nga populli
“Taksa 100% është veprim me të cilin qeveria ka
dëshmuar se është hera e parë që shteti i Kosovës
përdoret për qëllimin që ekziston në raport me
Serbinë. Është hera e parë që qeveria e Kosovës
merr një vendim që përkrahet tërësisht nga
populli. Ky vendim do të sjell ndryshime radikale
në politikën e Kosovës. Nëse qeveria i bjen
pishman, anëtarët e saj më nuk kanë gjasa të
marrin ndonjë votë në zgjedhjet e ardhshme.
Ngjarjet e fundit kanë ndikuar që mendja e
qytetarit të Kosovës të këndellet ndaj ‘faktorit
ndërkombëtar’ në të cilin ka besuar më shumë se
në Zotin.
Megjithatë, e tërë kjo që është duke ndodhur, është
diçka që është paralajmëruar para shumë viteve
nga Vetëvendosja.
A thua ka nevojë të thuhet se kush duhet t’i fitoj
zgjedhjet e ardhshme?”, ka shkruar në Facebook,
Daut Dauti.
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Zejnulla VESELI

Shkup, 22 nëntor - Kryeministri Zoran Zaev, i
shoqëruar nga anëtarë të Kabinetit të tij dhe
nga përfaqësues të Ministrisë së Punëve të
Jashtme, dje u takua me presidentin e Repu-
blikës së Shqipërisë, Ilir Meta. Presidenti
Meta, së bashku me delegacionin e tij, në
Shkup e Manastir kanë ardhur me rastin e
shënimit të Ditës së Alfabetit shqiptar, ndër-
sa ka shprehur falënderim për përkrahjen
në nivelin më të lartë shtetëror që Republika
e Maqedonisë ia përkushton Ditës së Alfabe-
tit shqiptar, si ngjarje me rëndësi të jashtë-
zakonshme në historinë e shqiptarëve.

Kryeministri Zaev, gjatë takimit, siç kum-
toi  pres shërbimi qeveritar, ka shprehur uri-
me me rastin e festës, duke theksuar se shë-
nimi i kësaj dite të rëndësishme në historinë
e popullit shqiptar është në pajtim të tërësi-
shëm me parimet për ndërtimin e një shoqë-
rie në Republikën multikulturore të Maqedo-
nisë. “Përcaktimi i ynë që t’i përforcojmë
lidhjet, respekti i ndërsjellë dhe përkrahja e
të gjitha bashkësive etnike në vendin tonë,
transmetohet si faktor pozitiv në kërkimin e
përbashkët të përgjigjeve, për të gjitha
pyetjet që parashtrohen para nesh. Kjo është
interes i përbashkët, i cili na bashkon në rea-
lizimin e qëllimeve strategjike, siç janë aspi-
ratat tona për anëtarësim në NATO dhe BE,
si dhe përcaktimin tonë të fuqishëm që t’i
përfundojmë reformat në shtëpi, që t’u ja-
pim shoqëri, njëjtë të qasshme të gjithë qy-
tetarëve”, tha kryeministri Zaev në takimin
me presidentin shqiptar Meta.

Dy bashkëbiseduesit kanë biseduar edhe
për shumë tema tjera me interes për të dy
vendet, me ç’rast e kanë theksuar gatishmë-
rinë dhe përkushtimin e fuqishëm që të
përkrahin më shumë projekte për përforci-
min e lidhjeve ekonomike dhe kulturore, si

dhe përkrahje për projektet infrastrukturo-
re, prej të cilave pritet impuls shtesë dhe për
përforcimin rajonal të lidhjes së vendeve nga
rajoni.

Në ndërkohë, në ditën e dytë të manife-
stimit jubilar  110 vjet nga Kongresi i Mana-
stirit, organizuar nga Sekretariati për Çë-
shtje Evropiane, kryetari i Parlamentit të
Maqedonisë, Talat Xhaferi i shoqëruar nga
presidenti i Republikës  së Shqipërisë Ilir
Meta, lideri i Bashkimit Demokratik për In-
tegrim (BDI) Ali Ahmeti dhe zyrtarë tjerë
qeveritare, pasi bënë një shëtitje në Çar-
shinë e Shkupit, u ndalën në sheshin “Skën-
derbeu” dhe të gjithë së bashku vendosen
lule pranë bustit të heroit kombëtar Gjergj
Kastrioti- Skënderbeu. Me këtë rast, lideri i
BDI-së, Ali Ahmeti, u shpreh se me rastin e
110 vjetorit të shkronjave shqipe, është e
pamundur të mos e përkujtojmë edhe 550
vjetorin e vdekjes se heroit të vetëm shqip-
tarë që heroizmin e tij e njeh dhe e respek-
ton e gjithë bota. 

“Me shënimin e përvjetorit jubilar 110
vite nga shkronja shqipe, e përkujtojmë edhe
550 vjetorin e vdekjes së heroit tonë kombë-
tar - Skënderbeut, i cili na mbajti shpirtin
gjallë shekuj me radhë që ne ti jetësojmë
dhe materializojmë ato ideale të heroit

kombëtar, por edhe të gjithë rilindësve sh-
qiptarë. Ne si shqiptarë kemi akoma punë
për të bërë, por jemi krenar se kemi arritur tu
ngrisim shtatore të gjithë rilindësve që kanë
punuar për realizimin e idealeve të shqip-
tarëve kudo që ata jetojnë, duke filluar nga
shtatorja e Skënderbeut në zemrën e Shku-
pit të vjetër dhe muzeun historik në shtë-
pinë ku dhe u mbajt Kongresi i Alfabetit të
Gjuhës Shqipe, në Manastir”, tha Ahmeti.
Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Ilir
Meta, u shpreh se ndjehet shumë krenarë
që po merr pjesë në shënimin e 110 vjetorit të
Alfabetit Shqip pikërisht para monumentit
të figurës së heroit më të madh të kombit sh-
qiptar - Skënderbeut. 

“ Skënderbeu është figura e vetme njerë-
zore e gjallë edhe pas 550 vitesh nga vdekja
e tij. Kjo do të thotë se vepra e jashtëzakon-
shme e tij vulosi përcaktimin e identitetit
tonë kombëtar dhe rrugës drejt civilizimit
evropian që sot është dhe synim i të gjithë
vendeve të Ballkanit. Njëherazi, e uroj fakto-
rin politik shqiptar në Maqedoni dhe Marrë-
veshjen e Ohrit si frymë për bashkëjetesë në
Maqedoni dhe stabilitet e paqe në rajon”,
deklaroi Meta. Ndryshe manifestimi ‘”110
vjet Alfabeti Shqip” përfundoi me koncertin
solistik të violinistët të njohur botëror Shkël-
zen Doli që u përcoll nga orkestra e Filarmo-
nisë së Maqedonisë  Koncerti u zhvillua
mbrëmë në Filarmoninë e Maqedonisë në
Shkup.

Gjuha shqipe dhe shkronjat e
saj kanë një peshë shumë të
madhe për gjithë shqiptarët
dhe kjo festë reflekton kulturën
shqiptare në Maqedoni dhe
përkujton sakrificën e të parëve
për të gëzuar sot ne këtë gjuhë dhe
alfabet që kemi. Manastiri është vend
i pa harruar për ne, sepse në atë vatër u shk-

ruan shkronjat e para dhe nga aty
shqiptarët fituan alfabetin e tyre.

Kjo datë neve na përkujton
përkushtimin e shumë intelek-
tualëve tanë të asaj kohe të cilët

vazhdimisht punuan për shqip-
tarët dhe mundësuan ngritjen e

vetëdijes kolektive, duke na radhitur
në mesin e popujve që kanë kulturë të lartë

dhe të pasur kombëtare e fetare. Sot, fatke-
qësisht shqiptarët e Manastirit janë të ana-
shkaluar nga politikat destrukrive të shumë
udhëheqësive, duke lënë në harresë dhe
duke harruar vlerën e këtij qyteti. Ne shpre-
sojmë që përvjetorët tjera, muzeu i alfabe-
tit të shndërrohet në një muze, siç i ka hije
dhe të mos vazhdoi të jetë në gjendje të
mjerueshme.

THAÇI: Të forcojmë
bashkëpunimin
shpirtëror të
shqiptarëve
Sot përkujtojmë 110 vjetorin e mbajtjes
së Kongresit të Manastirit, një datë e ka-
luarës sonë të lavdishme ku u themelua
Alfabeti i përbashkët shqip. Prej vitit

2007 shqiptarët e Maqe-
donisë e festojnë

këtë festë të
rëndësishme
kombëtare si
festë shtetëro-

re, me meritë të
Partisë Demokra-

tike Shqiptare.
Është obligim i secilit prej

nesh që të vazhdojmë misionin tonë
kombëtar duke kultivuar vlerat mbi të
cilat është ndërtuar kombi ynë, me çka
do të forcojmë bashkëpunimin shpirtë-
ror të shqiptarëve. Kam kënaqësinë që
në emrin tim personal dhe në emër të
Partisë Demokratike Shqiptare t’iu uroj
gjithë shqiptarëve Ditën e Alfabetit Sh-
qip.

SELA: shqipja 
e përqindjeve
Sot është një ditë e ndritur e gjuhës sh-
qipe që na bën krenarë të gjithëve, dita
kur Manastiri historik i tuboi figurat më
të ndritura të kombit, që në këtë qytet
erdhën në Kuvendin historik për ta
zgjidhur përgjithmonë çështjen e alfa-
betit tonë. 
Kongresi i Alfabetit që u mbajt në Qyte-
tin e konsujve ishte ngjarja më e ndritur

për gjuhën dhe kul-
turën tonë, e orga-

nizuar nga bijtë
mendjendritur
të Kombit, që
erdhën nga të

gjitha trojet e
katër vilajeteve

me shumicë shqipta-
re. Orientimi evropian i intelektualëve
tanë, të afirmuar me kohë për veprimta-
ri atdhetare, u reflektua edhe në përcak-
timin e një alfabeti me bazë latine, të
vetëdijshëm se vetëm orientimi pro
perëndimor është ardhmëria e sigurt e
kombit. Sot, edhe pas aq shumë vitesh
të zgjidhjes përfundimtare të çështjes
së alfabetit, pikërisht në Manastir, sh-
qiptarët e këtij shteti po ballafaqohen
me përbuzje dhe nënçmim, të shndër-
ruar në përqindje, bashkë me gjuhën e
tyre, shkrimi i të cilës lindi pikërisht në
këto hapësira. 
Do ishte shumë më mirë që kujtimin
për këtë ngjarje historike për shqiptarët,
ta festonim me fitoren për përdorim të
plotë të gjuhës shqipe dhe shkrimit të
saj, kërkesë kjo e vazhdueshme e jona si
parti politike. Vetëm me barazi të plotë
të përdorimit dhe shkrimit të gjuhës sh-
qipe, të garantuar edhe me Kushtetutën
e Maqedonisë, që është edhe pikësyni-
mi ynë programor, do realizohej dëshira
e pjesëmarrësve të këtij Kongresi histo-
rik dhe amaneti i tyre që ua lanë breza-
ve. 

KASAMI: Po harrohen vlerat e Manastirit
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

AKTIVITETE TË SHUMTA PËR NDER TË DITËS SË ALFABETIT

Nëntori bashkon Maqedoninë
me Shqipërinë

Sot është ditë e rëndësishme
në Maqedoni dhe kuptohet
për të gjithë shqiptarët
gjithkund në botë. Ditë kur
para saktë 110 vjetëve, në
Kongresin e Manastirit u arrit
unifikimi i alfabetit me të cilin do
të shkruajnë, lexojnë dhe flasin të gjithë
shqiptarët dhe kjo ka ndihmuar në
ngritjen e kulturës shqiptare dhe

arsimimin në një shkallë më lartë,
megjithatë ka qenë edhe
udhëkryqi, në të cilin gjithë
potenciali intelektual i

shqiptarëve i tubuar në Manastir,
duke i drejtuar sytë drejt

perëndimit, e zgjodhi rrugën e
progresit. Edhe sot, dielli për të gjithë ne
që jetojmë në këtë nënqiell, lind në
Perëndim. 

XHAFERI: Rruga e progresit edhe për shqiptarët 

Kryeministri Zaev i ka
shprehur urime presidentit

Meta me rastin e festës, duke
theksuar se shënimi i kësaj

dite të rëndësishme në
historinë e popullit shqiptar

është në pajtim të tërësishëm
me parimet për ndërtimin e
një shoqërie në Republikën

multikulturore të Maqedonisë

Koha
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Qytetarët nuk duan amnisti, 
por as zgjedhje të parakohshme
Shkup, 21 nëntor - Shumica e qytetarëve nuk duan amni-
sti për ngjarjen në Kuvend më 27 prill, tregoi anketa më e
re e TV Telma dhe QMBN që e ka realizuar agjencia M-
prospekt. Në pyetjen “A vlerësoni se duhet amnisti për
pajtim politik në vend” 56,9 për qind e të anketuarve
kanë thënë se nuk duhet amnisti, por zbatim i drejtësisë.
Gjithsej 24,8 për qind e qytetarëve vlerësojnë se amnistia
do të sjellë pajtim politik. Të tjerët janë përgjigjur me
“nuk e di” apo kanë refuzuar të japin përgjigje. Qytetarët
nuk duan as zgjedhje. Shumica pothuajse 59 për qind
vlerësojnë se zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk janë
zgjidhje për ngjarjet politike në vend, ndërsa 33,5 për
qind vlerësojnë se janë. Anketa është zbatuar në telefon
prej datës 7 deri më 15 nëntor, ndaj 1.014 personave ndër-
sa krahas qëndrimit për këto pyetje, e mati edhe rejtin-
gun e partive dhe politikanëve.

Athinë, 20 nëntor - Ekziston kanal i ha-
pur diplomatik i komunikimit mes
Athinës dhe Shkupit, që të shmangen
lëkundjet e mundshme nga fryma e
Marrëveshjes së Prespës në revizionin
kushtetues, gjë që është në vijim në
IRJM, shkruan gazeta greke “Katimeri-
ni”. Sipas gazetës, rast për këtë, është
diskutimi për pika të caktuara në pro-
pozim amendamentet, e posaçërisht
për nenin 49.

“Athina ka vërejtje në konstatimin
që ka mbisunduar në amendamentin
e propozuar nga Qeveria e Zoran Zae-
vit, duke kërkuar harmonizim me ne-

nin 108 nga Kushtetuta e Greqisë
lidhur me grekët në vendet e huaja”,
shkruan Katimerini dhe shton se
“Zaevi ka lënë dy mundësi të hapura,
të shtohet amendament i ri ose dhë-
nie, pas përfundimit të procesit, të
deklaratës së përbashkët, e cila do t’i
sqarojë marrëdhëniet e IRJM-së, të
cilët jetojnë jashtë vendit të tyre”. 

Gazeta, duke iu referuar burime-
ve mirë të informuara, shkruan se në
këtë moment, derisa është në vijim
procesi i revizionit kushtetues, nuk
mund të ekzistojnë deklarata sqa-
ruese.

“Këtë diskutim, disa në Athinë e
shikojnë si tentim të IRJM-së që të lë
të hapura për interpretim pika të
ndryshme nga Marrëveshja e Prespës,
duke përfshirë edhe ato të cilat kanë
të bëjnë me çështje edhe më pak të
qarta, siç janë ato me arsimin ose em-
rat tregtarë, të cilat në të vërtetë, do të
zgjidhen në fazën e dytë, shumë më
vonë pas ratifikimit të marrëveshjes”,
shkruan “Katimerini”. Sipas gazetës,
nga ana e Greqisë nuk ekzistojnë pre-
sione publike dhe për këtë shkak
është zgjedhur taktika përmes kana-
leve diplomatike.

Akuza të reja
kundër Gruevskit
Shkup, 22 nëntor - Prokuroria
Speciale Publike, gjatë ditës së
enjte në Gjykatën Themelore
Shkupi 1, ka dorëzuar dy ak-
takuza të reja për rastin “Talir”,
ku për keqpërdorim të detyrës
zyrtare ngarkohet ish-kryemi-
nistri, Nikolla Gruevski, i dë-
nuar në rastin “Tank” me dy
vite burg. Përmes njoftimit
zyrtare, nga PSP kanë sqaruar
se e aktakuza e parë lidhet me
financimin e jashtëligjshëm të
subjektit juridik-partisë poli-
tike VMRO-DPMNE, ndërsa e
dyta ka të bëjë me ndërtimin e
kundërligjshëm të selisë së kë-
saj partie. Në të dy rastet, i
akuzuar kryesore paraqitet
Nikolla Gruevski. “Theksojmë
se me vendosjen e kompeten-
cave mbi lëndën e marrë nga
Prokuroria Publike e Shkupit,
prokuroria jonë në bazë të ne-
nit 5 nga Ligji për PSP-në,
është e autorizuar për inicimin
dhe përfaqësimin e aktakuza-
ve në fjalë”, thonë nga PSP.
Akuzat për financim të jashtë-
ligjshëm të VMRO-DPMNE,
përveç ndaj Gruevskit, e
ngarkojnë edhe Kirill Bozhi-
novskin dhe Mile Janakievski
(të dy në paraburgim për ra-
stin Titanik), Ilija Dimovskin
(deputet aktual dhe i akuzuar
në rastin Titanik), Leko Ristov-
ski dhe Elizabeta Çingarovska,
ish-drejtoreshë e Inspektoratit
të tregut dhe Komisionit për
letra me vlerë. Ndërkohë, në
bankën e të akuzuarve për
ndërtimin e jashtëligjshëm të
selisë së partisë do të ulët
edhe ish sekretari i Qeverisë,
Kirill Bozhinovski.
Në rastin e parë, sipas ak-
takuzës së PSP-së, i akuzuari
Gruevski ngarkohet se, nga
mënyra e jashtëligjshme e fi-
nancimit të partisë, ka përfi-
tuar 4.6 milionë euro. Përderi-
sa në interes të partisë në fjalë,
gjatë ndërtimit të selisë zyrta-
re, Gruevski akuzohet për ke-
qpërdorim të 8.2 milionë eu-
rove. (O.XH)

Shkup, 22 nëntor - Llogaritë banka-
re të ish-kryeministrit Nikolla
Gruevski, tashmë azilantë në Bu-
dapest, janë zbrazur një ose dy ditë
para se i njëjti të arratiset drejt
Hungarisë. Kështu dyshon Proku-
roria Speciale Publike, sipas të
cilës, 35 llogaritë bankare të Gruev-
skit në Maqedoni tashmë kanë
zero para. Dyshimet janë se rreth
230 mijë euro para të gatshme, i
dënuari me dy vite burg ka arritur
t’i nxjerr nga bankat pa asnjë pen-
gesë nga institucionet shtetërore,
në radhë të parë nga Drejtoria për
të Hyra Publike apo Policia Finan-
ciare.

Në fletën anketuese në Komi-
sionin e Antikorrupsionit, në
shkurt të vitit të kaluar Gruevski
kishte paraqitur 230 mijë euro
para të gatshme, prej të cilëve 180
mijë kishte thënë se i ka kursyer
gjatë 11 viteve sa ishte kryemini-
stër i Maqedonisë. Lajmin se
Gruevski në llogaritë e tij bankare
nuk ka asnjë denarë, e konfirmon
zyrtarisht edhe Gjykata Penale e
Shkupit. Në ndërkohë, nuk nda-
lojnë reagimet për ikjen ilegale të
Gruevskit. Së fundmi, Departa-
menti Amerikan i Shtetit ka

kërkuar që gjykimi i Gruevskit të
vazhdojë në Maqedoni.

“Departamenti Amerikan i Sh-
tetit nga afër e vëzhgon rastin me
Nikolla Gruevskin, sidomos pasi
që i është aprovuar azili në Hunga-
ri. Gruevskit i është shqiptuar dë-
nim me burg prej dy vjetëve pas
një procesi themelor dhe transpa-
rent. Kundër tij zhvillohen katër
procedura penale dhe nevojitet që
ato të vazhdojnë në sistemin juri-
dik të Maqedonisë”, përgjigjet
DASH-i në pyetjet e gazetës hun-
gareze “Nepszava”. Edhe Komisio-

ni Evropian e ndan qëndrimin e eu-
rokomisarit për zgjerim, Johanes
Han se vendimi për t’i ndarë azili
Nikolla Gruevskit meriton sqari-
me plotësuese nga ana e autorite-
teve hungareze. “Nuk ka ikje nga
sundimi i së drejtës”, deklaroi
zëdhënësi i KE-së, Margaritis Shi-
nas.

Ai porositi se vendimi për
ndarje të azilit për Gruevskin është
vendim i gjykatësit dhe se Komi-
sioni evropian “nuk mund të bëjë
shumë këtu”, por se kjo nuk do të
thotë se nuk nevojiten sqarime

plotësuese. “Vendimet e këtilla
kërkojnë sqarime plotësuese”, dek-
laroi Shinas. Komisioni Evropian
konfirmoi se e ka marrë letrën e
eurodeputetit Benedek Javor në të
cilën ai kërkon përgjigje nga eu-
rokomisari për emigracion Dimi-
tris Avramopullos për legalitetin e
vendimit  për azil të Hungarisë. Si-
pas Javor, ky vendim është në
kundërshtim me direktivën e BE-së
të vitit 2011. KE megjithatë nuk dë-
shiroj të prejudikojë se cila do të
jetë përgjigja e Avramopullosit,
deklaroi Shinas.

“KATIMERINI” SHKRUAN PËR BASHKËPUNIMIN SHKUP-ATHINË

Kanal diplomatik i komunikimit për ndryshimet kushtetuese

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

ISH-KRYEMINISTRI IKU ME 230 MIJË EURO

DASH: Gjykimi i Gruevskit
të vazhdojë në Shkup

“Departamenti
Amerikan i Shtetit nga
afër e vëzhgon rastin
me Nikolla Gruevskin,
sidomos pasi që i është
aprovuar azili në
Hungari. Gruevskit i
është shqiptuar dënim
me burg prej dy vjetëve
pas një procesi
themelor dhe
transparent. Kundër tij
zhvillohen katër
procedura penale dhe
nevojitet që ato të
vazhdojnë në sistemin
juridik të Maqedonisë”,
përgjigjet DASH-i në
pyetjet e gazetës
hungareze “Nepszava” 

ARSYETOHET LLUKARESKA: DAP NUK ËSHTË ORGAN HETIMOR, POR TATIMOR 

Drejtoria e të Ardhurave Publike i pret
ndryshimet e Ligjit për DAP-in, me të cilat
do të mundësohet t’i shohë llogaritë
bankare me qëllim që të ketë të dhëna të
sakta para paraqitjen e plotësuar
tatimore vjetore. Këtë e theksoi
drejtoresha e Drejtorisë për të ardhura
publike, Sanja Llukareska në përgjigjen e pyetjes së
gazetarëve, nëse DAP ka vërejtur dhe alarmuar
ndonjë institucion tjetër që ish-kryeministri
Nikolla Gruevski i ka zbrazur llogaritë e tij bankare.

Ajo potencoi se DAP nuk është organ hetues,
por tatimor dhe se puna e tyre është që t’i

zbatojë dhe avancojë qëllimet tatimore.
Në pyetjen nëse ka kërkuar nga
institucionet t’i verifikojnë informacionet

për llogaritë bankare të ish-kryeministrit,
Llukareska tha se konform Ligjit për

procedurë tatimore që vlen për momentin bëhet
fjalë për sekret shtetëror dhe për këtë theksoi nuk
do të donte të spekulojë me çfarëdo qoftë
informacione shtesë. 
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Vidhen 25 mijë
euro në Strumicë
Të mërkurën rreth orës 18:20 në
Strumicë, në rrugën “Dimitar Vl-
lahov” në Agjencinë turistike
“Atlantis”, tani për tani një person i
panjohur ka kryer vjedhje të arma-
tosur në hapësirën për transfer të
shpejtë të parave. Ai ka hyrë në
hapësirën për transfer të shpejtë
të parave dhe duke kërcënuar me
sëpatë, nga e punësuara ka marrë
mbi 25.000 euro dhe është nisur
në drejtim të panjohur. Policia
kryesin e akuzon për vepër penale,
plaçkitje. Nga SPB Strumicë infor-
mojnë se po ndërmerren masa për
gjetjen e kryesit dhe ndriçimin e
plotë të rastit.

Kafsha e egër i
dëmton sëndukët
me bletë
43-vjeçari D.M nga fshati Llacë ka
denoncuar se natën mes 20 dhe 21
nëntorit, një kafshë e egër i ka
dëmtuar shtatë sëndukë me bletë.
Të njëjtat kanë qenë të vendosura
në vendin e quajtur Strmoll. Është
kryer hetim në vendin e ngjarjes
dhe dëmet janë fotodokumentuar.

Aksident trafiku,
dy të lënduar 
Të mërkurën mbrëma rreth orës 19
e 30 minuta në kryqëzimin e rrugë-
ve “Boris Kidriç dhe “Bllagoja To-
ska” ka ndodhur aksident trafiku
ku janë përfshirë veturat me targa
të Tetovës, respektivisht “Reno Klio”
e drejtuar nga 19 vjeçari M.D nga
fshati Poroj dhe Opel Astra e drej-
tuar nga 22 vjeçarja R.M nga Reçi-
ca e Vogël. Sipas policisë, vozitësi i
Opel Astrës dhe bashkudhëtarja
N.M 46-vjeçarja pak kohë më vonë
kanë kërkuar ndihmë në Spitalin
Klinik të Tetovës.

Për një ditë 
100 kundërvajtje 
Në rajonin që mbulon Sektori për
Punë të Brendshme në Tetovë,
brenda një dite policia rrugore ka
zbuluar dhe sanksionuar 100 lloje
të ndryshme të kundërvajtjeve në
komunikacion. Gjithsej, sipas po-
licisë, në Tetovë janë regjistruar
64 kundërvajtje, kurse 36 në Go-
stivar. Në mesin e kundërvajtje-
ve që ka regjistruar policia, janë
parkimi i parregullt, mospërsh-
tatja e shpejtësisë, mos pasja e
lejes për vozitje, vozitës fillestar
e kështu me radhë. Policia ka bërë
të ditur se do të vazhdojë edhe
më tej me kontrollet e përforcua-
ra në rajonin e Tetovës dhe Gosti-
varit. (U.H) 

KRONIKË

Omer XHAFERI

Shkup, 22 nëntor - Masat e Posaçme
e Hetuese (MPH) të Prokurorisë
Publike e Maqedonisë, gjatë vitit
2017, janë zbatuar kundër 289 per-
sonave, që i bie se këto masa në
krahasim me vitin 2016 janë zba-
tuar në 100 raste më pak. Në ra-
portin vjetor të Prokurorisë Publike,
i dorëzuar së fundmi në Parlament,
thuhet se masa “Përcjellje dhe inci-
zim të telefonave dhe pajisjeve tje-
ra elektronike për komunikim në
procedurë të paraparë ligjore”,
është zbatuar në 32 raste. Njëherit
masa “Qasja (kontroll) të bisedave
të realizuar telefonike apo elektro-
nike”, siç thuhet në raportin e
Prokurorisë, është zbatuar në 30
raste.

“Përcjellja e sekreteve dhe inizi-
mi i personave (lëndëve) me pajisje
teknike jashtë shtëpisë apo hapë-
sirës së punës private, si masë e po-
saçme hetuese, është praktikuar në
14 raste. Ndërkohë ‘Simulim të dhë-

nies dhe marrjes së ryshfetit’ është
zbatuar në 3 raste, respektivisht në
2 raste gjatë vitit 2017 është përdo-
rur MPH- ‘Shfrytëzim i personave
me identitet të fshehur për xhirim,
përcjellje dhe mbledhje të infor-
macioneve apo të dhënave dhe in-
filtrim në grupe të organizuara kri-
minele”, thuhet në raportin e
Prokurorisë Publike,i drejtuar nga
prokurori Lubomir Joveski.

Përderisa në mesin e MPH të
cilët nuk janë zbatuar gjatë vitit të
kaluar përfshihen “Kërkim automa-
tik apo në mënyrë tjetër dhe kraha-
sim i të dhënave personale”, “Hapja
e xhirollogarisë bankare për simu-
lim” dhe “Regjistrim i simuluar i
personave juridik apo shfrytëzim i
atyre aktual për mbledhjen e të
dhënave dhe krijimin e kushteve
për infiltrim”.

Keqpërdorimi i MPH siç dihet
publikisht në masë të madhe gjatë
periudhës 2008-2015, është kryer
nga Drejtoria për Siguri dhe
Kundërzbulim, ish udhëheqësia e

së cilës po hetohet nga Prokuroria
Speciale Publike, për përgjime të
jashtëligjshme. Ndërkohe, nga kjo
prokurori ende nuk kanë ngritur
ndonjë procedurë hetimore për ro-
lin e prokurorëve publik në proce-
sin e jashtëligjshëm të përcjelljes së
komunikimeve.

Ndryshe, gjatë vitit të kaluar
prokuroritë publike në nivel repu-
blikanë kanë arritur të vendosin për
denoncimet e mbi 16 mijë perso-
nave, që i bie 56 për qind të punës
së tyre, respektivisht lëndët kundër
12 mijë personave, apo 44 për qind
kanë ngelur për tu proceduar. Kur
jemi te instituti ligjor “marrëveshje
mes prokurorit dhe të akuzuarit”,
nga Prokuroria Publike njoftojnë
se kjo praktikë e punës është zba-
tuar në 327 raste gjatë vitit 2017,
me çka sipas tyre është shënuar rë-
nia për 131 të rasteve në krahasim
me vitin 2016, kur marrëveshja
është praktikuar në 458 procedu-
ra. “Të dhënat nga raporti flasin se
prokuroritë publike, përkundër

problemeve me të cilët u ballafa-
quan gjatë vitit 2017, kanë arritur të
mbulojnë volumin e lëndëve pe-
nale. Kualiteti i punës së prokurori-
së publike shihet edhe në mirati-
min e aktgjykimeve të
plotfuqishme. Kësisoj prej gati 8
mijë aktakuzave, aktgjykime të
plotfuqishme janë miratuar në 90
për qind prej tyre, respektivisht për
7 386 lëndë. Në këtë numër nuk
janë përfshirë 327 marrëveshjet të
realizuar mes palëve, të arritura në
procedurë hetimore, në procedura
të shkurta apo pas dorëzimit të ak-
takuzës”, thonë nga Prokuroria Pu-
blike

Mes tjerash, nga kjo prokurori i
demantojnë zërat se masa e para-
burgimi propozohet shumë shpe-
sh. Kështu që sipas të dhënave në
raportin e Prokurorisë Publike, në
vitin 2017 paraburgimi është sh-
frytëzuar në 1.5 për qind të rasteve,
apo nga gjithsej 28 mijë persona
të denoncuar, paraburgimi është
shqiptuar për 451 persona.

Tiranë, 22 nëntor - Me një fur-
gon dje paradite nga territori sh-
qiptar në Maqedoni është dashur
të kontrabandohen një mijë kilo-
gramë marijuanë, njoftuan mediat
shqiptare. Automjeti është nda-
luar në afërsi të vendkalimit kufitar
Qafëthanë në kufirin midis Sh-
qipërisë dhe Maqedonisë në
Strugë, ndërsa në aksion, përveç
nëpunësit policorë të Komisariatit
Policor të Elbasanasit janë përf-
shirë edhe Njësia për Intervenime
të Shpejta. Furgoni për transpor-
timin e mallrave, me targa shqipta-
re AA 356 NA, i takon një bizne-

smeni të njohur nga qyteti i Fierit,
pronar i një fabrike tekstili. “Hetimi
disamujor pritet të rezultojë me
arrestime spektakolare në rajonin
e Fierit dhe të Elbasanit, ndërsa
nuk përjashtohet mundësia edhe
të personave nga ana tjetër e kufi-
rit për shkak të dyshimeve për in-
volvim në këtë ‘biznes’ të persona-
ve nga Maqedonia”, shkruajnë
mediat shqiptare. Në aksion janë
arrestuar tre persona, të cilët kanë
qenë në furgon, si dhe katër të
tjerë në Elbasan dhe Fier, por në
interes të hetimit policia nuk e
kumtoi identitetin e tyre.

Kapen rreth një ton marijuanë e destinuar për Maqedoni
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RAPORT VJETOR I PUNËS SË PROKURORISË PUBLIKE

Më pak përgjime ligjore 

Keqpërdorimi i MPH-së, siç dihet publikisht, në masë të madhe gjatë periudhës 2008-2015,
është kryer nga Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim, ish-udhëheqësia e së cilës po hetohet
nga Prokuroria Speciale Publike për përgjime të jashtëligjshme

Koha
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Urim HASIPI

Tetovë, 22 nëntor - Zëvendëskryemi-
nistri për çështje ekonomike, Koço
Angjushev, gjatë qëndrimit të tij
në fabrikën Jugohrom, ka thënë se
në seancën e fundit Qeveria e Ma-
qedonisë ka vendosur që kjo fa-
brikë të rifillojë me punë dhe janë
siguruar 1.5 milion euro nga Banka
Maqedonase për Zhvillim. “Duke
patur parasysh rëndësinë e fa-
brikës Jugohrom për tërë rajonin,
duke patur parasysh atë se sa fa-
milje sigurojnë ekzistencën me
punën e Jugohromit dhe duke e
patur parasysh rëndësinë e Jugoh-
romit për tërë ekonominë vendore,
Qeveria solli vendim që me mjete
likudiuese të restartojë me punë
objekti. Kur themi me mjete likui-
duese, kjo nuk do të thotë se ato
mjete janë saktësisht të destinua-
ra për një qëllim, por janë të de-

stinuara që të mbyllet konstruk-
sioni financiar i pronarit që të
mund të fillojë me punë fabrika. E
njëjta do të fillojë me punë në
pranverë, dhe duke patur parasysh
të gjitha bisedat se filtër-stacioni
ndërtohet. Dua vetëm të nënvizoj
se fabrika ka ndërprerë prodhimin
në nëntor të vitit 2016, dhe atëherë
askush nuk bisedonte për ndërti-
min e sistemit të filtrimit. Pas bise-
dave të gjata me pronarët, erdhëm
në përfundim se patjetër të ndër-
tohet sistemi i filtrimit dhe të
mbrohet mjedisi jetësor, ndërsa në
anën tjetër kishim mirëkuptim si
Qeveri se duhet të ndihmohet kjo
fabrikë, sidomos duke e patur pa-
rasysh çmimin e ferosiciliumit në
treg, ne vlerësuan se fabrika mund
të punojë”, tha Angjushev. Ai sqaroi
tha se janë tejkaluar disa vështirë-
si gjatë kohës me Bankën Maqe-
donase për Zhvillim, ndërsa më tej

sqaroi se kanë pritur që edhe vetë
kompania të angazhohet me mje-
te që shteti pastaj të intervenojë.
Ndërkohë, drejtori i fabrikës Vasko
Skenderovski, tha se filtër-stacioni
ndërtohet vetëm për furrat më të
mëdha që do të fillojnë të punojnë.
Ai falënderoi Qeverinë për vullne-
tin që ka treguar që të ndihmojë
këtë fabrikë që të rifillojë me punë.
Skenderovski sqaroi edhe akuzat
se ndërtimi i sistemit të filtrimit
kap vlerën prej 12 milionë euro,
ndërsa qeveria ka siguruar vetëm
1.5 milion euro.

“Tërë projekti për tre sistemet
e filtrimit në fabrikë, nëse ndër-
tohen të tre, atëherë vlera e tyre
është 12 milionë euro. Por ky sta-
cion që tashmë ndërtohet kush-
ton 4.2 milionë euro. Qeveria e di
se ne kemi investuar 1.8 milion
euro dhe bashkë me kredinë që e
kemi marrë, ne do të mund të

ndërtojmë diku rreth 80 për qind
të këtij sistemi. Mjetet tjera, pro-
nari kryesor ka dhënë garanca se
do t’i investojë në 5 apo 6 muajt e
ardhshëm kur edhe planifikohet
të përfundohet ky projekt”, tha
Skenderovski. Sipas tij, kthimi i
punëtorëve në vendet e punës do
të fillojë shumë shpejt, edhe atë
fillimisht diku rreth 150 punëtorë
do të kthehen menjëherë, kurse
kur do të rifillojë me punë Jugoh-
romi në tërësi, do të rikthehen 550
punëtorë tjerë.

“Deri në fund të muajit prill
apo fillimi i muajit maj do të për-
fundojë ndërtimi i objektit të sta-
cionit të filtrimit dhe një muaj do
të zgjasë eksperimentimi, ndërsa
në qershor do të rifillojë me punë.
Tashmë jemi 60 punëtorë, deri në
vitin e ri do të kthehen 150 punë-
torë, kurse më pas edhe 550 të
tjerët”, deklaroi Skenderovski. Zë-

vendëskryeministri për çështje
ekonomike, Koço Angjushev edhe
njëherë përsëriti se pa përfundi-
min e stacionit të filtrimit, nuk do
të fillojë me punë fabrika Jugoh-
rom.

ECO GUERILLA:
ANGJUSHEVI SA MË LARG

VENDIMMARRJES PËR
JUGOHROMIN

Lëvizja Eco Guerilla ka reaguar
ndaj vizitës së zëvendëskryemini-
strit Koço Angjushev në fabrikën
Jugohrom. “Ne nuk u besojmë
premtimeve të Jugohromit dhe të
Qeverisë, pasi me vite na kanë ma-
shtruar. Kërkojmë që zëvendë-
skryeministri Angjushev të tërhi-
qet tërësisht nga çdo
vendimmarrje për Jugohromin,
pasi ekzistojnë dyshime për im-
plikime të mundshme korruptive
dhe konflikt interesi. Ajo që ish të
punësuarit tregojnë se ai më herët
ka qenë edhe drejtor i përgjith-
shëm i Jugohromit për disa muaj,
japin hapësirë edhe më të madhe
dyshimi për opinionin. Ne
kërkojmë fuqishëm që i gjithë pro-
cesi në faza të mbikëqyret nga ek-
spertë të pavarur. Maqedonia e ka
nënshkruar dhe ka detyrim ta re-
spektojë Konventën e Arhusit për
qasje në informacione, pjesë-
marrjen e qytetarëve në vendim-
marrje dhe qasje në drejtësi për
pyetjet që lidhen me ambientin
jetësor. Habitemi pse Qeveria është
e shqetësuar nga mbikëqyrja e ek-
spertëve të pavarur, nëse sistemin e
filtrave të cilin pretendon se do e
instalojë Jugohromi, i përmbush
standardet e kërkuara”, thuhet në
reagimin e Lëvizjes Eco Guerilla.

Shkup, 22 nëntor - Ministri i Fi-
nancave, Dragan Tevdovski dhe
një ekip nga Ministria dje reali-
zuan takim me delegacionin
ekonomik të “Komitetit lindor të
Asociacionit lindor-evropian të
ekonomisë gjermane” të krye-
suar nga drejtori i përgjithshëm
Majkëll Harms. Në mbledhje
është vlerësuar se për përforcim
të pranisë së kompanive gjerma-
ne në Maqedoni nevojitet ekzi-
stim i kuadrit të kualifikuar.
“Pikërisht me qëllim që të dilet
në vigjilje të nevojave të tregut
të punës, në Maqedoni filloi të
zbatohet arsimi dual. Qeveria
gjermane me dy ekspertë do ta
mbështesë zhvillimin e arsimi-
mit profesional në vend. Në
mënyrë shtesë në Buxhetin për
vitin 2019 kanë parashikuar mje-

te më të larta për masat aktive
për punësim. Përmes këtij pro-
grami në afat të shkurtër do të
zgjidhet problemi me ndër-
lidhjen e ofertës dhe kërkesës
për kuadër të tregut të punës.
Në Buxhetin për vitin e ardh-
shëm, mbështetja për sektorin
privat shënon rritje prej 37 për-
qindëve”, thuhet në kumtesën e
Ministrisë së Financave. Ministri
Tevdovski në mbledhje theksoi
se Qeveria e Maqedonisë foku-
sohet në krijimin e kushteve në
të cilat rritja ekonomike është e
gjeneruar nga sektori privat.
“Jemi të lumtur që pikërisht ai e
lëviz rritjen prej 3,1 përqindëve
në tremujorin e dytë të vitit
2019. Në të kaluarën rritja ka
qenë kryesisht i krijuar nga in-
tervenimi shtetëror në projekte

joproduktive. Sektori i sukses-
shëm privat, NATO integrimet
dhe investimet produktive të sh-
tetit do të na mundësojnë plotë-
sim të kapacitetit të plotë të eko-
nomisë sonë”, ka thënë ministri i
Financave duke u falënderuar
për mbështetjen, të cilën Gjer-
mania ia jep Maqedonisë në
këto procese. 
Në takim është biseduar për
proceset kyçe në vend të rëndë-
sishme për investitorët, si inte-
grimi euroatlantik në vend,
reforma tatimore, vendosja e
standardeve evropiane në punë
dhe transparenca fiskale. Është
biseduar si për mundësitë e
ardhshme, ashtu edhe për ba-
shkëpunimin momental ekono-
mik mes Maqedonisë dhe Gjer-
manisë.

Shkup, 22 nëntor - Dymbëdhjetë të
akuzuarit në lëndën për vdekjen e
vogëlushes Tamara Dimovska nga
Velesi, në seancën e djeshme në
Gjykatën penale, pasi u lexua ak-
takuza, u deklaruan se nuk
ndjehen fajtorë. “Prej tetorit të vitit
2014 të akuzuarit si persona zyr-
tarë në IP kanë vepruar në mënyrë
të pandërgjegjshme dhe e kanë
shkelur të drejtën e fëmijës Tama-
ra Dimovska. Disa nga të akuzuarit
në seancën për dhënie të vlerësi-
mit për udhëzim të mjekimit ja-
shtë vendit, nuk kanë miratuar një
mjekim të tillë me arsyetimin se
operacioni mund të bëhet në kli-
nikën në Maqedoni, pas çka ka pa-
suar ratifikimi i atij vendimi nga
ana e një pjese tjetër të të aku-
zuarve. Me këtë, të akuzuarit kanë
kryer vepër penale ‘punë të
pandërgjegjshme në shërbim'”,

tha prokurorja Natasha Gaxhov-
ska. Për këtë lëndë, sipas kumtesës
nga PTHP Shkup, të akuzuar janë
anëtarët e Komisionit të shkallës
së parë dhe atij të shkallës së dytë,
të cilët e sollën, përkatësisht e kon-
statuan vendimin negativ për
mjekim të Tamarës jashtë vendit,
si dhe dy drejtorët e atëhershëm të
Fondit për sigurim shëndetësor
dhe kryetari i Këshillit drejtues të
FSSHM-së. Voglushja Tamara Di-
movska ndërroi jetë në vitin 2015,
duke pritur për operacionin në
kurriz jashtë vendit. Komisioni
mjekësor i shkallës së parë për të
vendosur rreth të drejtës së mjeki-
mit jashtë vendit, ceket në ak-
takuzë, fillimisht e ka sjellur men-
dimin negativ për mjekim të
Tamara Dimovskës. Seanca e re për
këtë rast është caktuar për më 5
dhjetor.

Vdekjen e Tamarës, të akuzuarit
nuk ndjehen fajtorë

TEVDOVSKI TAKOI DELEGACIONIN EKONOMIK GJERMAN

Mungojnë kuadrot e kualifikuar

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

DERI NË QERSHOR PRITET TË PËRFUNDOJË VENDOSJA E FILTRIMIT

Pa filtra, nuk rifillon me punë Jugohromi
“Deri në fund të muajit
prill apo fillimi i muajit
maj do të përfundojë
ndërtimi i objektit të
stacionit të filtrimit dhe
një muaj do të zgjasë
eksperimentimi,
ndërsa në qershor do të
rifillojë me punë.
Tashmë jemi 60
punëtorë, deri në vitin e
ri do të kthehen 150
punëtorë, kurse më pas
edhe 550 të tjerët”,
deklaroi Skenderovski
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Remzije BILALLI

Shkup, 22 nëntor - Numri i përgjith-
shëm i fëmijëve, të cilët nuk
shkojnë në shkollë në Maqedoni
ende nuk dihet. Për ketë edhe insti-
tucionet kompetente nuk kanë
përgjigje. Nga Ministria e Arsimit
dhe Shkencës nuk ka informacione
mbi numrin e përgjithshëm të fë-
mijëve, të cilët nuk shkojnë në
shkollë.

Vitin e kaluar, Qendra Maqe-
donase për Edukimin Qytetar
(QMEQ), kreu studim mbi numrin
e fëmijëve që nuk janë pjesë e si-
stemit arsimor. Të dhëna kërkuan
nga 12 komuna por vetëm nga
pesë komuna u ofruan të dhëna.
Në raport thuhet se në periudhën
nga viti 2013 deri në vitin 2017
gjithsej 1108 fëmijë nuk ishin regji-
struar në shkollë. Kjo tregon se ko-
munat nuk ndjekin regjistrimin si-
stematik të nxënësve që do të
thotë, nuk ka bazë për t'u azhur-
nuar me të dhënat për regjistrimin
dhe përparimin e nxënësve, thuhet
në raport. Anketuesit në terren

identifikuan 663 fëmijë në ato ko-
muna që nuk ishin regjistruar në
klasën e parë në maj të vitit 2017.
Sipas moshës, më shumë kishte
nga mosha gjashtë deri tetë vjeç,
ndërsa sipas vendbanimit në Ku-
manovë, Manastir, Shute Orizare,
Shtip dhe Koçan shumica e fëmijë-
ve nuk shkojnë në shkollë. Nëse
shohim edukimin e prindërve të
këtyre fëmijëve, vërehet se më të
shumë janë fëmijë të prindërve të
pa arsim. Situata e papunësisë
është edhe më e pafavorshme, pra
86 për qind e baballarëve dhe 96
për qind e nënave nuk janë të
punësuar, dhe vetëm një pjesë e
tyre punojnë pjesërisht. Në
pyetjen se pse nuk i kanë regji-
struar fëmijët e tyre thuhet se
shkaqet janë varfëria. Ndërsa në
bazë të dhënave 481 fëmijë kanë

lënë shkollën fillore. Me shumë
janë të shkollave të mesme ndërsa
arsyet janë migrimi, varfëria dhe
më rrallë mungesa e motivimit për
të mësuar, martesat e hershme
dhe angazhimi i punës. 

ÇDO VIT, 200 PADI 
PËR PRINDËRIT

Inspektorati Shtetëror i Arsimit
ka për detyrë për të monitoruar se
cilët prindër/ kujdestar nuk do ta
përmbushin detyrimin ligjor për
fëmijën e tyre për të ndjekur arsi-
min e detyrueshëm fillor ose të
mesme. Kjo realizohet në bazë të
të dhënave për fëmijët në sistemin
arsimor dhe gjithashtu në bazë të
njoftimeve nga shkollat fillore ose
të mesme për ata që nuk janë të
regjistruar ose për nxënësit të cilët
janë të çrregullt në shkollë. “Në vi-

tet e fundit, Inspektorati Shtetëror i
Arsimit pas përfundimit të proce-
durës, përfshihet edukimin e
prindërve duke i mësuar për të
drejtën e fëmijëve në arsim të dety-
rueshëm fillor dhe të mesëm si mjet
i fundit, nëse nuk realizohet e drej-
ta e fëmijës. Në bazë vjetore janë
paraqitur rreth 200 ankesa kundër
prindërve / kujdestarëve, fëmijët e
të cilëve nuk janë të regjistruar ose
nuk vijojnë mësimet rregullisht në
shkollë”, thonë nga MASH, për ga-
zetën KOHA.

NË BOTË, 303 MILIONË FËMIJË
NUK ARSIMOHEN

Një në tre fëmijë dhe të rinj të
moshës 5 deri 17 vjeç që jetojnë në
shtete të shkatërruara nga lufta
apo fatkeqësi tjera, ose 104 milion
njerëz nuk janë në shkollë, që
është një e treta e popullsisë glo-
bale, tregon raporti më i ri i UNI-
CEF. Në botë, gjithsej 303 milionë
fëmijë dhe të rinj të moshës 5 deri
në 17 vjeç nuk shkojnë në shkollë.

“Kur një shtet ndikohet nga
konflikti ushtarak ose nga ndonjë
fatkeqësi tjetër, shkollat dëmtohen
ose shkatërrohen dhe me kalimin
e kohës nxënësit rrallë kthehen në
shkolla. Ne afat të gjatë, vendet në
të cilat ata jetojnë vazhdojnë të
përballen me ciklet e varfërisë”,
thotë Henrieta For, drejtoreshë ek-
zekutive e UNICEF-it.

Tetovë, 22 nëntor - Nxënës të shkolla-
ve të mesme të Tetovës, nën organi-
zim të Unionit të Nxënësve - 110 vje-
torin e Ditës së Alfabetit e kanë
shënuar ndryshe. Ata kanë mar-
shuar rrugëve të qytetit për të sh-
prehur revoltën e tyre kundrejt
mungesës së teksteve shkollore në
gjuhën shqipe.  Në shenjë revolte
për mungesën e teksteve në shqip,
një problem i arsimit ky që po përsë-
ritet nga një vit shkollor në tjetrin,
ata në duar mbanin pankarta me
mbishkrimet “Kemi shkronja, s’kemi
libra”, “Nuk duam të mësojmë me

skripta” dhe kështu me radhë.
Nxënësit shprehen se edhe ato pak
libra që i kanë në gjuhën shqipe, në
lëndë të ndryshme, janë me gabi-

me drejtshkrimore andaj edhe
njëherë apelojnë deri te institucio-
net përgjegjëse që njëherë e
përgjithmonë të ndërmarrin masa

për gjetjen e një zgjidhje të këtij pro-
blemi më qëllim që të mos përsëri-
tet në vitet e ardhshme. Ndryshe,
edhe pse me Ligjin e ri për tekstet
shkollore synohej evitimi i të gjitha
gabimeve dhe lëshimet e deritani-
shme, megjithatë duket se ky pro-
blem ende nuk është zgjidhur. Edhe
nga Lidhja e Arsimtarëve Shqiptarë
në Maqedoni në vazhdimësi është
theksuar se tekstet shkollore me
mësim në gjuhën shqipe në Maqe-
doni në brendi kanë përmbajtje fye-
se, nxitje ndëretnike dhe gabime të
shumta gjuhësore. (U.H) 

Me sukses
transplantohen
veshkat nga
donatori i vdekur
Shkup, 22 nëntor - Pas tre viteve
pauzë, në Klinikën për Nefro-
logji në bashkëpunim me Kli-
nikën për Anestezion, Reanima-
cion dhe Kujdes Intensiv
(KARIL), në Maqedoni për herë
të parë është bërë transplantim
i veshkave nga një pacientë i cili
ka përjetuar sulm në tru, kum-
toi Ministria e Shëndetësisë.
Nga pacienti i cili ka vdekur, me
lejen e anëtarëve më të afërt të
familjes, janë marrë veshkat
dhe menjëherë u janë tran-
splantuar dy pacientëve, të cilët
kanë qenë në listën e pritjes së
donimit. Të dy transplantimet
kanë kaluar me sukses dhe tani
pacientët të cilët kanë marrë ve-
shka ndjehen mirë. Ministri i
Shëndetësisë, Venko Filipçe,
menjëherë pas transplantimit i
vizitoi pacientët. “Jam shumë
krenar me personelin e Nefro-
logjisë dhe KARIL-it, të cilët
kanë kryer punë jashtëzakoni-
sht të mirë” tha Filipçe. Drejtore-
sha e KARILI-it, Maja Mojsova
deklaroi se vërtet shumë gjatë
është pritur për një transplan-
tim të tillë, plotë tre vite. (D.K)

Pensionistët edhe
7 vite nuk do të
regjistrohen për 
e-tatim personal
Shkup, 22 nëntor - Për shtatë vjet
u anulua obligimi që të paraqi-
ten në sistemin elektronik për ta-
time në DAP për pensionistët, të
cilët nuk realizojnë të ardhura
tjera përveç pensionit, informoi
drejtoresha e DAP-së, Sanja
Lukarevska. “Me Ligjin e ri për të
ardhura personale, parashikohet
që gjatë shtatë viteve të ardhsh-
me të anulohet obligimi për
dorëzimin e paraqitjes tatimore
vjetore nga ana e DAP-së deri te
qytetarët të cilët kanë realizuar
të ardhura vetëm nga pensioni të
paguar nga Fondi për sigurim
pensional dhe invalidor. Kjo do të
thotë se në periudhat tatimore
prej vitit 2018 deri në vitin 2024
pensionistët të cilët nuk kanë
realizuar të ardhura tjera përveç
pensionit, janë të liruar nga
çfarëdo obligimi ndaj Drejtorisë
për të ardhura publike me para-
qitjen tatimore vjetore, respekti-
visht nuk kanë kurrëfarë obligimi
për regjistrim në sistemin “kon-
firmim ose korrigjim”, tha Luka-
revska në konferecën e sotme për
shtyp. Në Maqedoni, siç tha ajo,
në pajtim me të dhënat nga vitet
e kaluar, ka rreth 45 mijë pensio-
nistë, të cilët realizojnë të ardhu-
ra shtesë përveç pensionit. Te ata
tha ajo, ekziston disponim që të
evidentohen në sistemin elektro-
nik e-personalen danok. (Q.A)

Shkup, 22 nëntor - Pacientët me he-
patit C (sëmundje virale, e cila e sul-
mon mëlçinë dhe ka progres
shumë të shpejtë) do të pranojnë
lloj të ri të terapisë me të cilat do të
mundësohet shërim i plotë i tyre.
Bëhet fjalë për donacion nga fon-
dacioni amerikan, u theksua në
konferencën e djeshme për media
në Klinikën për sëmundje infektive.
“Kemi terapi për rreth 150 pacientë,
do të parandalohet përparimi i së-

mundjes së tyre dhe paraqitja e cir-
rozës, kancerit dhe transplantimit.
Terapia e deritanishme nuk ka

mundësuar shërim të tërësishëm,
shumë shpesh sëmundja ka për-
paruar deri në atë nivel që pa-

cientëve u duhej transplantim dhe
ka ekzistuar rrezik nga zhvillimi i
niveleve të ndryshme të cirrozës
apo karcinomës hepatocelulare”,
tha ministrin i Shëndetësisë Venko
Filipçe në konferencën për media
në Klinikë. Shtoi se kjo terapi në
vendet e zhvilluara ekziston para
shumë viteve dhe shfaqi shpresën
se bashkëpunimi me Fondacionin
do të vazhdojë edhe në sferat tjera,
ndërsa në dobi të pacientëve.

FËMIJËT QË NUK SHKOJNË NË SHKOLLË

Mungon evidenca
Numri i përgjithshëm i
fëmijëve, të cilët nuk
shkojnë në shkollë në
Maqedoni end nuk
dihet, për ketë edhe
institucionet
kompetente nuk kanë
përgjigje, ndërkaq ky
numër në botë shënon
303 milionë fëmijë të
cilët nuk arsimohen

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

Terapi e re që shëron plotësisht pacientët me hepatit C

PËR SHKAK TË MUNGESËS SË LIBRAVE NË SHQIP

Marsh protestues në ditën e Alfabetit
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Në bazë të nenit 26 paragrafi 2 nga Ligji për peshkim dhe akuakulturë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15,  39/16 dhe 
83/18) dhe Vendimi për fillim të procedurës për dhënie të koncesionit të peshqve për kryerjen e peshkimit komercial në zonën për peshkim "Liqeni i Ohrit" nr. 44-5257/9 të datës 17.07.2018, Vendimi për fillim 
të procedurës për dhënie të koncesionit të peshqve për kryerjen e peshkimit komercial në zonën për peshkim "Liqeni i Dojranit" nr. 44-5257/10 të datës 17.07.2018 ("Gazeta zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë" nr. 134/18), Komisioni për realizim të procedurave për dhënie të koncesionit të peshqve për kryerjen e peshkimit komercial në zonat e peshkimit, e formuar nga Qeveria e Republikës së 
Maqedonisë, me Vendimin nr. 44-8509/2 dhe 7 të datës 2 tetor 2018 publikon:  

 
THIRRJE PUBLIKE 

për ndarje të koncesioneve për peshq për organizimi të peshkimit 
 komercial në zonat për peshkim  

 
I LËNDA E KONCESIONIT  

1. Zona për peshkim Liqeni i Ohrit  - e përfshin gjithë sipërfaqen e liqenit të Ohrit 
përveç në burimet te Shën Naumi dhe në kanalin "Studençishta" dhe në zonën rekreative të 
përcaktuar. 

2. Zona për peshkim Liqeni i Dojranit - e përfshin gjithë sipërfaqen e liqenit të 
Dojranit e cila i përket Republikës së Maqedonisë përveç pjesa në të cilën organizohet peshkimi 
rekreativ 
 

II PERIUDHA PËR TË CILËN NDAHET KONCESIONI  
Koncesioni i peshqve për organizim të peshkimit komercialist në zonat për peshkim ndahet për 

periudhë prej gjashtë vjet. 
 
III   TË DREJTË PËR PJESËMARRJE 
Të drejtë për pjesëmarrje në Thirrjen publike për ndarje të koncesionit të peshqve për organizim të 

peshkimit komercialist kanë subjektet juridike të vendit dhe subjektet e huaja juridike nëse kanë filiale 
të regjistruar në Republikën e Maqedonisë në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare, nuk kanë referenca 
negative për pjesëmarrje në Thirrje publike. 
 

IV AFATI DHE VLEFSHMËRIA E PARASHTRIMIT TË OFERTAVE 
Afati përfundimtar për parashtrimin e ofertave është 24 dhjetor 2018 deri në ora 10:00.  
Afati i vlefshmërisë së ofertës është së paku 120 ditë duke konsideruar nga dita e caktuar si afat 

përfundimtar për parashtrimin e ofertave.  
Të gjitha shpenzimet në lidhje me përpilimin dhe parashtrimin e ofertës bien në barrë të ofertuesit. 
 
V ADRESA PËR PARASHTRIMIN E OFERTAVE 
Secili ofertues i interesuar ofertën e vet e parashtron në adresën në vijim: Ministria e bujqësisë, pylltarisë 

dhe ekonomisë së ujërave, rr. “Aminta Treti”, nr. 2, 1000 Shkup. 
Oferta parashtrohet përmes postës ose duke dorëzuar në arkivin e Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë 

dhe ekonomisë së ujërave, çdo ditë pune prej ora 9:00 deri në ora 15:00. 
 
VI  HAPJA PUBLIKE E OFERTAVE 
Hapja publike e ofertave do të mbahet në hapësirat e Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe 

ekonomisë së ujërave (rr. “Aminta Treti”, nr. 2, Shkup, Republika e Maqedonisë) më datë 24 dhjetor 
2018  në ora 10:00.  

 
VII GJUHA E OFERTËS 

Oferta, si dhe e gjithë korrespodenca dhe dokumentet në lidhje me ofertën parashtrohen në gjuhën 
maqedonase 
 

VIII DHËNIA E DOKUMENTACIONIT TENDERUES DHE KOMPENSIMI PËR DHËNIEN  
Dokumentacioni tenderues jepet në arkivin e Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së 

ujërave, rr. “Aminta Treti”, nr. 2, 1000 Shkup.  
Për marrje të dokumentacionit tenderues, ofertuesi i interesuar është i obliguar që të paguajë mjete 

të pakthyeshme në shumë prej 500 (pesëqind) denarë. 
 
Pagesa duhet të bëhet në llogarinë në vijim: 
 
Emri dhe selia e pranuesit:              Ministria e financave,                  Llogaria trezore 
Banka e pranuesit:    BPRM 
Llogaria transaksione:            100000000063095 
Shuma:            500 denarë 
Llogaria pagesore:            840   03161 
Shifra e të hyrave dhe Programi:          722313 00 
Qëllimi i pagesës:    taksa administrative 
 

 
Në rast të parashtrimit të më shumë ofertave prej ofertuesit të njëjtë për pika të ndryshme të pjesës 

së I të kësaj thirrje publike, ofertuesi duhet të ketë marrë dokumentacionin tenderues për secilën pikë 
veç e veç. 

Gjatë marrjes së dokumentacionit tenderues nga arkivi i Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe 
ekonomisë së ujërave është e nevojshme të jepen të dhëna personale, si dhe të dhëna për emrin, selinë, 
kontakt telefonin dhe e-mail adresën për subjektin për të cilën është marr dokumentacioni tenderues.  
 
   

IX KUSHTET PERSONALE, PROFESIONALE, TEKNIKE DHE FINANCIARE QË DUHET TË 
PËRMBUSHEN 

Për të dëshmuar kushtet personale, profesionale, financiare dhe teknike që duhet të plotësohen për 
pjesëmarrje në Thirrjen Publike, ofertuesit duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm: 

 
1. Për të dëshmuar aftësinë personale: 
- deklaratë nga personi përgjegjës i personit juridik (origjinal), me të cilin me përgjegjësi morale, 

materiale dhe penale vërteton se në pesë vitet e fundit personi juridik ose një anëtar i organit të tij 
menaxhues ose organi mbikëqyrës nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për veprat 
penale në vijim: korrupsionit, mashtrimit ose pastrimit të parave,  

- vërtetim (origjinal ose kopje e verifikuar nga ofertuesi) se nuk është hapur procedura e 
falimentimit e lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më e vjetër se 6 (gjashtë) 
muaj nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave, 

- vërtetim (origjinal ose kopje e verifikuar nga ofertuesi) se nuk është hapur procedura e likuidimit 
e lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga afati 
i fundit për dorëzimin e ofertave, 

- vërtetim (certifikatë) për tatime, kontributet dhe detyrat e tjera publike të paguara (origjinal ose kopja e 
verifikuar nga ofertuesi), të lëshuar nga Drejtoria e të hyrave publike jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj 
llogaritur nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave, 

- vërtetim (origjinale ose kopje e verifikuar nga ofertuesi) nga Regjistri i ndëshkimeve për veprat e 
kryera penale të personave juridik, që nuk është shqiptuar dënim dytësor për ndalim të përkohshëm në 
kryerjen e veprimtarisë së caktuar të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më i 
vjetër se 6 (gjashtë) muajve të llogaritur nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave, 

- vërtetim (origjinal ose kopje e verifikuar nga ofertuesi), nga Regjistri i ndëshkimeve për veprat 
penale të kryera nga personat juridik, se nuk i është shqiptuar sanksioni dytësor ndalesë për kryerjen e 
veprimtarisë së caktuar të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më i vjetër se 6 
( gjashtë) muaj të llogaritur nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave,  

- vërtetim (origjinali ose kopja e verifikuar nga ofertuesi) se nuk është shqiptuar një vendim 
përfundimtar kundërvajtjes për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës të lëshuar nga Regjistri 
Qendror i Republikës së Maqedonisë, jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga afati i fundit dorëzimi i 
ofertave, 

- vërtetim (origjinali ose kopja e verifikuar nga ofertuesi) se me vendim të plotfuqishëm nuk i është 
shqiptuar sanksion kundërvajtjeje ndalesë e përkohshme për kryerje të veprimtarisë së veçantë të lëshuar nga 
Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga afati i fundit dorëzimi i 
ofertave  dhe 

 - certifikata për ofertuesin (origjinali ose kopja e verifikuar nga ofertuesi), nga Regjistri i ndëshkimeve 
për veprat penale të kryera nga subjektet juridike se nuk është shqiptuar një ndalim për pjesëmarrjen në 
procedurat e thirrjes publike, dhënien e kontratave të prokurimit publik dhe kontratat për partneritet publiko-
privat i lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, jo më i vjetër se 6 (gjashtë) muaj, i 
llogaritur nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave.  

 
2.  Për të dëshmuar aftësinë profesionale: 
- vërtetim për veprimtarinë e regjistruar – peshkatari ose klauzolë e përgjithshme për biznes 

(PDR formë origjinale ose kopjen e verifikuar nga ofertuesi) të lëshuar nga Regjistri Qendror i 
Republikës së Maqedonisë jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj, të llogaritur nga afati i fundit për 
dorëzimin e ofertave  

 - gjendja aktuale e lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë (origjinal ose kopje 
e vërtetuar nga ofertuesi) jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj llogaritur nga afati i fundit për dorëzimin e 
ofertave. Nëse ofertuesi konkurron me një filial të subjektit juridik atëherë është e nevojshme filiali të 
jetë i regjistruar për veprimtari peshkatari ose klauzolë e përgjithshme e biznesit.  

 
3.   Për të dëshmuar aftësinë financiare: 
-      Informacion për gjendjen ekonomiko-financiare të subjektit për tri vitet e fundit ose për 

periudhën  për të cilin ekzistojnë të dhënat (origjinal ose kopje të vërtetuar nga ana e ofertuesit) të 
dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së Maqedonisë jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj duke 
konsideruar prej afatit përfundimtar për parashtrim të ofertave. 
 

 4.   Për të dëshmuar aftësinë teknike: 
- Formulari M1 dhe 2 (origjinal ose kopje e vërtetuar nga ofertuesi), për numër të punësuarve 

rojtar të peshqve të përcaktuar në dokumentacionin e peshkimit dhe dokumentacionin tenderues; 
- Formulari M1 dhe M2 (origjinal ose kopje e vërtetuar nga ofertuesi) për së paku një person me 

arsim të lartë nga sfera e shkencave natyrore ose marrëveshje për bashkëpunim me ndonjë ndërmarrje 
shkencore ose arsimore nga sfera e peshkatarisë;  

- deklaratë (origjinal) për pajisje dhe aftësi teknike nga personi përgjegjës në subjektin juridik me 
të cilën nën përgjegjësi morale, materiale dhe penale vërteton se posedon me pajisjen e nevojshme për 
kryerjen e shërbimit ruajtje të peshqve të vërtetuar në bazë të peshkatarisë (së paku një mjet transporti 
dhe me së paku dy mjete lundruese me motor me fuqi të motorit së paku 15 kW) duke parashtruar 
dokumentacion për të dëshmuar – pronësinë ose marrëveshjen për shfrytëzim, 

- dëshmi për disponim të mjeteve për kryerjen e peshkimit (patentë shoferi për mjetet lundruese ose 
marrëveshjet për marrjen me qira të të njëjtave në periudhën e koncesionit) dhe   

- deklaratë (origjinal) për shërbime të ruajtjes së peshqve nga personi përgjegjës në subjektin juridik 
me të cilën nën përgjegjësi morale, materiale dhe penale vërteton se do të formojë shërbim për mbrojtjen e 
peshqve dhe do të punësojë numrin e nevojshëm të personave për kryerjen e mbrojtjes fizike të peshqve të 
vërtetuar në bazë të peshkatarisë. 

 
Krahas dokumentacionit të specifikuar në pikën IX të kësaj Thirrje publike, secili ofertues duhet të 

parashtrojë: 
- Formular të plotësuar të ofertës, të vërtetuar nga ana e ofertuesit dhe të nënshkruar nga personi 

përgjegjës i ofertuesit ose nga personi i tij i autorizuar, për çka e bashkëngjitur parashtrohet autorizimi 
i nënshkruar dhe vërtetuar nga personi përgjegjës i ofertuesit; 

- Model i parafin i Marrëveshjes dhe 
- Garanci bankare për pjesëmarrje në procedurë (origjinal). 

 Nëse oferta nuk është e kompletuar, gjegjësisht nuk përmban dokumentacionin e nevojshëm, 
e njëjta nuk do të jetë lëndë e vlerësimit 
 

 X KRITERET PËR ZGJEDHJE TË OFERTËS MË TË VOLITSHME 
Kriteri sipas të cilit bëhet zgjedhja e ofertës më të volitshme është kompensimi më i lartë i 

koncesionit i shprehur në përqindje të ofertuar në ankandin elektronik. 
 
XI SHUMA MINIMALE E KOMPENSIMIT PËR KONCESION 
Kompensimi për koncesion të peshqve për peshkim rekreativ është së paku 10% të kompensimit të 

paguar për gjithsej lejet e dhëna në nivel vjetor. 
 
XII EMRI DHE ADRESA E ORGANIT KOMPETENT PËR VENDOSJE NË BAZË TË 

ANKESAVE DHE AFATEVE PËRFUNDIMTARE PËR PARASHTRIM TË ANKESAVE 
Organi kompetent për zgjidhje në bazë të ankesave në procedurë për ndarje të koncesionit të 

peshqve për organizim të peshkimit rekreativ në rivierat për peshkim dhe zonat rekreative është 
Komisioni shtetëror i ankesave në lidhje me furnizimet publike (bul. “Ilinden” nr. 63A, 1000 Shkup, 
Republika e Maqedonisë).  

Ankesa mund të shpallet në afat prej tetë ditëve nga dita e: 
- publikim të Thirrjes publike ndarje të koncesioneve të peshqve për organizim të peshkimit 

komercial në lidhje me të dhënat, veprimet ose lëshimet për ndërmarrje të veprimeve nga Thirrja 
publike,  

- hapja e ofertave, në lidhje me veprimet ose lëshimet e ndërmarrjes së veprimtare në lidhje me 
dokumentacionin tenderues, gjegjësisht procedurën për hapje të ofertave,   

- kalimin e afatit për sjellje të Vendimit për zgjedhje të ofertës më të volitshme ose Vendimit për 
anulim të procedurës në lidhje me pamundësisë për sjellje të vendimit për zgjedhje ose anulim të 
procedurës në afatin përkatës,  

-      pranimi i vendimit me të cilin vendoset për të drejtë individuale nga procedura për ndarje të 
koncesionit të peshqve për organizim të peshkimit rekreativ në rivierat për peshkim/zonat rekreative, 
në lidhje me përcaktimin e aftësisë së fletëparaqitjeve për pjesëmarrje ose evaluimin e ofertave dhe 
vendimit, ose 

-  për njohurit për mbajtje të paligjshme të procedurës për ndarje të marrëveshjes për koncesion 
për peshqit për organizim të peshkimit komercial në rivierat për peshkim, më së voni në afat prej një 
viti nga dita e përfundimit të procedurës së realizuar. 

Komisioni për realizimin e procedurave për ndarje të koncesioneve të peshqve për organizim të 
peshkimit komercial
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Në bazë të nenit 55 paragrafi 1 nga Ligji për organizim dhe punë të organeve të administratës shtetërore ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 dhe 51/11), neni 54 
paragrafi 3 nga Ligji për standard të studentëve ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15 dhe 30/16 ), ndërsa sipas Vendimit për përcaktimin e 
numrit të bursistëve dhe shumën e bursave për nxënësit e regjistruar në shkollat e mesme të Republikës së Maqedonisë për vitin shkollor 2018/2019 ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 165/18) 
dhe Vendimi për publikim të Konkursit për ndarje të bursave për nxënësit e përkatësisë Rome nga shkollat e mesme private dhe publike të Republikës së Maqedonisë për vitin shkollor 2018/19 nr. 23-13821/1 
të datës 21.11.2018, Ministria e arsimit dhe shkencës publikon:  

KONKURS 
për ndarje të bursave në pesë kategori për nxënësit e përkatësisë Rome të regjistruar në vitin e parë, dytë, tretë dhe të katërt në shkollat e mesme private dhe publike të Republikës së 

Maqedonisë për vitin shkollor 2018/2019   
 

Ministria e arsimit dhe shkencë për vitin shkollor 2018/2019 do të ndajë 880 bursa në pesë kategori 
për nxënësit e përkatësisë Rome të regjistruar në vitin e parë, dytë, tretë dhe të katërt në shkollat e 
mesme private dhe publike të Republikës së Maqedonisë.  

I.  KUSHTET PËR NDARJE TË BURSËS  
Në vitin shkollor 2018/19 do të ndahen gjithsej 880 bursa për nxënësit e shkollave të mesme të 

përkatësisë Rome në pesë kategori, edhe atë: 
1. Në kategorinë e parë ndahen gjithsej 200 bursa për nxënësit e shkollave të mesme të 

përkatësisë Rome për vitin shkollor 2018/19 në shumë prej 2.200,00 denarë në muaj për nxënës me 
sukses të arritur nga 4.50 deri 5.00 në vitin e fundit shkollor;  

2. Në kategorinë e dytë ndahen gjithsej 320 bursa për nxënësit e shkollave të mesme të 
përkatësisë Rome për vitin shkollor 2018/19 në shumë prej 1.500,00 denarë në muaj për nxënës me 
sukses të arritur nga 3.50 deri 4.49 në vitin e fundit shkollor; 

3. Në kategorinë e tretë ndahen gjithsej 160 bursa për nxënësit e shkollave të mesme të 
përkatësisë Rome për vitin shkollor 2018/19 në shumë prej 1.000,00 denarë në muaj për nxënës me 
sukses të arritur nga 3.00 deri 3.49 në vitin e fundit shkollor;  

4. Në kategorinë e katërt ndahen gjithsej 50 bursa për nxënësit e shkollave të mesme të 
përkatësisë Rome për vitin shkollor 2018/19 në shumë prej 1.000,00 denarë në muaj për nxënës me 
nevoja të veçanta arsimore të cilët kanë arritur sukses më së paku 3.00 në vitin e fundit shkollor;  

5. Në kategorinë e pestë ndahen gjithsej 150 bursa për nxënësit e shkollave të mesme të 
përkatësisë Rome për vitin shkollor 2018/19 në shumë prej 600,00 denarë në muaj për nxënës me 
sukses të arritur nga 2.00 deri 2.99 në vitin e fundit shkollor;  

II. KRITERET PËR NDARJE TË BURSËS  
Për nxënësit e përkatësisë rome të kategorisë së parë, të dytë, të tretë dhe të katërt bursat do 

të ndahen në pajtim me kriteret në vijim: 
1) të jenë nxënës të rregullt të regjistruar në vitin e parë, dytë, tretë dhe të katërt në shkollat e 

mesme publike dhe private në Republikën e Maqedonisë;  
2) të mos kenë përsëritur vitin gjatë vitit të kaluar shkollor; 
3) të mos jenë shfrytëzues të bursave nga institucione ose firma të tjera; 
4) të jenë pjesëtarë të përkatësisë Rome dhe 
5) të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë 
Gjatë selektimit të bursave për kategorinë e parë, dytë, tretë, katërt dhe të pestë përparësi kanë 

kandidatët të cilët kanë sukses mesatar më të lartë se notat.  
III. VENDI DHE AFATI PËR PARASHTRIMIN E DOKUMENTEVE  
Nxënësit të cilët marrin pjesë në Konkurs, duhet që deri në Ministrinë e arsimit dhe 

shkencës/Drejtoria për zhvillim dhe avancim të arsimit në gjuhët e përkatësive etnike, rr. Shën Kirili 
dhe Metodi nr. 54 – Shkup, më së voni deri më 12.12.2018 t`i dorëzojnë dokumentet në vijim: 

1. Kërkesë për bursë (të publikuar së bashku me konkursin në www.konkursi.mon.gov.mk);  
2. Fletëparaqitje origjinale (jo kopje) për bursa të nxënësve rom të shkollave të mesme (të 

publikuar së bashku me konkursin në www.konkursi.mon.gov.mk); 
3. Vërtetim origjinal se është nxënës i rregullt në vitin shkollor 2018/2019; 

4. Kopje të vërtetuar në noter të dëftesës së vitit të fundit shkollor të shkollimit; 
5. Deklaratë se kandidati nuk është shfrytëzues i bursës tjetër (të publikuar së bashku me 

konkursin në www.konkursi.mon.gov.mk; 
6. Deklaratë se kandidati është pjesëtar i bashkësisë etnike rome (të publikuar së bashku me 

konkursin në www.konkursi.mon.gov.mk; 
7. Kopje të certifikatës së shtetësisë së Republikës së Maqedonisë; 
8. Miratimi për shfrytëzim të të dhënave personale; 
9. Kopje të llogarisë transaksione të bankës në emër të nxënësit; 
   Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit dhe i pakompletuar nuk do të merret parasysh gjatë 

shqyrtimit dhe i njëjti nuk do të futet në konkurrencë me të tjerat që janë paraqitur në konkurs. 
IV.   SHUMA E BURSAVE  
Shuma e bursës është theksuar për secilën kategori veç e veç edhe atë:  
Kategoria e parë: Bursa për nxënës të talentuar të përkatësisë rome të shkollave të mesme. 
Kjo kategori e bursës do të përfshijë nxënësit e përkatësisë rome të cilët mësojnë në vitin e parë, të 

dytë, të tretë dhe të katërt, ndërsa tregojnë rezultate të shkëlqyeshme me sukses prej 4.50 deri në 5.00. 
Në këtë kategori të bursave për vitin shkollor 2018/19 do të ndahen gjithsej 200. Shuma e bursës për 
kategorinë e parë është 2,200.00 denarë në muaj për nëntë muaj të një viti shkollor. 

Kategoria e dytë: Bursa për nxënës me sukses prej 3.50 deri në 4.49  
Kategoria e dytë e bursës do të përfshijë nxënësit e përkatësisë rome të cilët mësojnë në vitin e 

parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, ndërsa tregojnë rezultate shumë të mira me sukses prej 3.50 deri në 
4.49. Në këtë kategori të bursave për vitin shkollor 2018/19 do të ndahen gjithsej 320 bursa. Shuma e 
bursës për kategorinë e dytë është 1,500.00 denarë në muaj për nëntë muaj të një viti shkollor. 

Kategoria e tretë: Bursa për nxënës me sukses prej 3.00 deri në 3.49 
Kategoria e tretë e bursës do të përfshijë nxënësit e përkatësisë rome të cilët mësojnë në vitin e 

parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, ndërsa tregojnë rezultate të mira me sukses prej 3.00 deri në 3.49. 
Në këtë kategori të bursave për vitin shkollor 2018/19 do të ndahen gjithsej 160. Shuma e bursës për 
kategorinë e tretë është 1,000.00 denarë në muaj për nëntë muaj të një viti shkollor.  

Kategoria e katërt: Bursa për nxënës me nevoja të posaçme arsimore  
Kategoria e katërt e bursës do të dedikohet nxënësve me nevoja të posaçme arsimore. Në këtë 

kategori të bursave për vitin shkollor 2018/19 do të ndahen gjithsej 50 bursa. Shuma e bursës për 
kategorinë e katërt është 1,000.00 denarë në muaj për nëntë muaj të një viti shkollor. 

Kategoria e pestë: Bursa motivuese për nxënësit me mesatare prej 2.00 deri më 2.99  
Kategoria e pestë e bursës do të ndahet nxënësve të përkatësisë rome të cilët në vitin e fundit 

shkollor kanë arritur sukses të përgjithshëm të notave prej 2.00 deri më 2.99. Në këtë kategori për vitin 
shkollor 2018/19 do të ndahen gjithsej 150 bursa. Shuma e bursës për kategorinë e pestë është 600.00 
denarë në muaj për nëntë muaj të një viti shkollor. 

Bursat e të pesë kategorive  të cilat nuk do të ndahen do të transferohen për ndarje në tjetër 
kategori.  

MINISTRIA E ARSIMIT DHE SHKENCËS  
      Ministër, 

                 Dr. Arbër Ademi
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M
aqedonia është vendi i
çudirave! Nuk më kuj-
tohet kush e ka thënë i
pari këtë, por, kushdo që

të ketë qenë, duhej ta patentonte.
Ka shumë arsye për ta trajtuar vend
të çudirave. Ndoshta çuditë mund të
barazohen edhe me marrëzitë. Va-
ret si do t’i shikojmë, si mrekulli apo
si marrëzi. Por, më duket se në këtë
vend çudirash, nuk mundet pa he-
ronj.  Pa heronj të një soji të veçantë.
Ndoshta pikërisht ata e bëjnë të til-
lë(lexo: për t’u çuditur)...

Nuk dua ta kthej kohën shumë
prapa, të cilat gjeneratat që rriten
tash e trajtojnë si histori e largët.
Mjafton  të kthehemi në kohën a aty-
re gjeneratave që e mbërrin të
paktën shembjen e komunizmit dhe
lindjen e Maqedonisë së pavarur, që
përkon me demokracinë. Ardhja e
demokracisë. Ardhja e shpresës për
një shoqëri më të drejtë, të lirë, de-
mokratike. Por, gjenerata ime, që ki-
shte nisur të hyjë në vitet e pjekurisë
jetësore, e në aspekt tjetër edhe të
pjekurisë profesionale, shumë shpejt
do të dëshpërohet. Sepse, demokra-
cia, si kthesë plot shpresë, erdhi me
shumë paradokse. Solli heronjtë e
vet. Po e shikoj atë kohë edhe nga një
këndvështrim shqiptar, që prisnim
një kohë më të mirë,kohë korrigjime-
sh të padrejtësive që na kishin
ndodhur në regjimin komunist. Por,
ata, që unë i quaj heronj të rinj, sollën
një frymë të mbrapshtë jo atë poziti-
ven. Ky ishte paradoksi i parë i ndry-
shimeve! Vrazhdësinë ideologjike ko-
muniste, sidomos atë periudhën e
fushatës nacionaliste Millosheviqit
që u ndje edhe në Maqedoni, ata e
zëvendësuan me histeri nacionalsho-
viniste të ngjashme. Po, euforia e til-
lë që në zgjedhjet e para demokra-
tike, i solli fituesit e vet të befasishëm,
ata që ngritën flamurin e fitores duke
iu kërcënuar shqiptarëve. Dhe qën-
drimi ndaj shqiptarëve do të jetë
“municioni” i tyre zgjedhor për gjithë
vitet në vijim, që vinte me pluhu-
rin(“opiumin”) që ua hidhnin syve
njerëzve të manipuluar me “gogolin
shqiptar”.

Isha ndër ata gazetarë që e patën
përcjellë konferencën e parë për
shtyp të partisë VMRO-DPMNE,
mbajtur në Bibliotekën Kombëtare
Universitare, posa ishte shfaqur. Gjëja
kryesore që më la përshtypje nga dja-
loshi 25 vjeçar me flokë të gjata e
mjekër(si ndonjë rok-muzikant),
anonimusi Lubço Georgievski, ishte
se problemi për Maqedoninë na
qenkan 150 mijë kosovarët e ardhur

në Maqedoni. Një koleg maqedonas,
në shenjë solidariteti u kthye nga unë
“Bëhu gati, ky e ka me gjithë mend...”,
ndonëse unë nuk isha ndër ata “pro-
blematikët” e ardhur nga Kosova.
Denbabaden kisha qenë këtu.  

Pas disa muajsh, kur kujdestaro-
nim si raportues në Kuvend për të
marrë rezultatet zgjedhore, një hero
i kësaj “druzhbe” të Lubços, Vllado
Gollubovski( i harruar tashmë), midis
dy rretheve zgjedhore, me histerinë
antishqiptare në fushatë, kishte arri-
tur që partisë së tij t’ia sigurojë 48
deputetë, kundrejt 31 të komunistëve
të reformuar. Heronjtë e ri, vërtet di-
nin si ta shisnin veten. Por, për shkak
të imazhit të keq, dhelpra e vjetër,
Gligorovi, nuk do t’ia japë partisë së
tillë mandatin për qeveri, por as
Lubçoja i papjekur dhe i papërgatitur
për t’iu rrekur punëve të mëdha të
shtetit(për fillim vetëm fjalët i kishte
të mëdha), as që insistoi ta merrte
me çdo kusht.  

Por, në vitet në vijim, të tjerët, ata
që shumëkush i quante “të maturit”
do ta merrnin drejtimin e shtetit, por
as ata nuk do të bënin asgjë më
shumë sesa në suaza të qëndrimeve
rigide të nacionalistëve, aty-këtu do
të shprehnin ndonjë gatishmëri për
të bërë diçka, si bie fjala të hapnin

fakultetin pedagogjik në vend të uni-
versitetit. Dhe vijmë prapë te he-
ronjtë, nga radhët e “junoshëve” të
VMRO-së(kushedi kush u mbillte
këtë farë të urrejtjes pikërisht të rinj-
ve), siç është Filip Petrovski, që të da-
lin para kuvendit dhe në çadra të
qëndrojnë me ditë, që të protestojnë
kundër hapjes së këtij fakulteti. Dhe
të rrahin gjoks me marrëzitë e tipit
“gasni komori za shqiptari”, që ka
mbetur si një episod i turpshëm që
nuk mund ta lajnë kurrë me asnjë
lloj transformimi. 

Por, të tillët heronj, do ta mate-
rializojnë me karrierë politike, depu-
tetë, drejtorë institucionesh. Heroi i
dikurshëm pa push në fytyre, sot me
mjekër dhe me thinja, nuk e ka har-
ruar zanatin e vjetër, përsëri prote-
ston. Kundër ndryshimit të emrit.
Dikur kundër shqiptarëve, sot edhe
kundër “shkombëtarizimit” të maqe-
donasve. Ka më pak ithtarë se dikur.
Ndoshta tashmë është një donki-
shot, që edhe populli i vet e ka kup-
tuar se çkado që bën, është në dëm të
shtetit, prandaj ka shumë pak njerëz
që t’i shkojnë prapa. Por, atij kanë
nisur t’i bëjnë konkurrencë heronj të
ngjashëm si ai. Heroina madje (t’më
falin heroinat, nuk se kam ndonjë
paragjykim ndaj tyre). Del Sollza

Gërçeva, që sipas emrit që ka, dhe e
qan hallin e Maqedonisë. Dhe shih
paradoksin, në tubim që organizon
ajo, del Petrovski të flasë dhe atë nuk
e lënë të hipë në binë! Ç’kohë e keqe
për heronjtë. Vetëm pak ditë njëri
prej tyre që bëri karrierë në decentra-
lizimin pas 2001-shës, të cilin ith-
tarët e tij nisën ta ngrisin në histori si
të dytin pas Lekës së Madh, sot në
mënyrë “heroike” ia mbathi përtej
kufirit.

Me heronjtë e vet, Maqedonia
nuk po ka shumë fat.
“Vaj, vatani, mjerë mileti”, kishte

shkruar Noli ynë, sikur ta kishte pa-
sur për këta që e mbrojnë kështu va-
tanin e tyre. Tek më sillen nëpër kokë
gjithë ata heronj që vendit të tyre
vetëm se ia kanë ndalë hovin e zhvil-
limit, ecjen nga ardhmëria, më kuj-
tohet romani i Miodrag Bullatovi-
qit, “Heroi në gomar”. Nuk e kam
lexuar veprën, por duke kërkuar
diçka më konkrete në internet, hasa
në një tipizim të kryeprotagonistit,
që ndryshe mund ta quajmë antihe-
ro. Protagonisti i atij romani është
një figurë komplekse, në kohë kom-
plekse të okupimit italian në Mal të
Zi, ka një veprimtari dhe qëllime
komplekse kundrejt okupatorit por
dhe me çlirimtarët,  bashkëpunon

“Vaj, vatani,
mjerë mileti”,
kishte shkruar
Noli ynë, sikur ta
kishte pasur për
këta që e
mbrojnë kështu
vatanin e tyre.
Tek më sillen
nëpër kokë
gjithë ata
heronj që vendit
të tyre vetëm se
ia kanë ndalë
hovin e
zhvillimit, ecjen
nga ardhmëria,
më kujtohet
romani i
Miodrag
Bullatoviqit,
“Heroi në
gomar”

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Maqedonia e “heronjve në gomarë” Nga
Daut DAUTI
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me të gjithë, por askush nuk e
kupton seriozisht përderisa dë-
shiron të bëjë diçka “të madhe”, as
italianët e marrin si rrezik serioz,
as partizanët si pjesëtar të tyre,
dhe satisfaksioni më i madh për të
kur si njeri të rrezikshëm e fusin
në burg ata të cilëve me “veprim-
tarinë” e tij u kishte shërbyer më
së shumti. Titulli i romanit, por
dhe ajo që munda ta kuptoj kon-
tekstin ironik, sa shumë do t’u
shkonte përshtati këtyre “heronj-
ve” të demokracisë së Maqedoni-
së, të cilët nuk i ka të paktë. Si he-
ronj në gomarë, nuk do t’u
përshtatej as prototipi i Don Ki-
shotit, sepse në gomar  ishte
Sanço Pança, sadoqë ky për nga
karakteri, edhe pse jo në kalë si i
zoti, ndoshta ka ecur më përtokë
dhe i ka shikuar më kthjellët gjë-
rat se sa sot Sollza Gërçevat, Filip
Petrovskat, Janko Baçevat, Todo-
rat Petrovat, AntoniotMilloshov-
skat, Gollubovskat...(Nuk e për-
menda Lubçon, ngase ai më vonë
sikur e kuptoi se realitetin...), të
cilët gjithnjë kanë sjellë një frymë
jashtë realitetit dhe do të guxoja
të them, shpesh edhe kundër inte-
resave të shtetit. Si mungesë vi-
zioni ose profiterizmi nga situa-
tat! Lindin, pas një kohe shuhen,
dhe përsëri rishfaqen...

Me “heronj” të tillë, vërtet “vaj
vatani, vaj mileti”.

(Autori është kolumist 
i rregullt i gazetës KOHA)

P
residenti amerikan Do-
nald Trump është njeri i
fjalëve të qarta. Por ai
zotëron edhe stile të tjera

të rëndësishme delikate. Këtë të
paktën e tregon deklarata e tij për
pasojat e mundshme pas vrasjes
së gazetarit saudit, Jamal Kha-
shoggi. Trump u tregua në dekla-
rimin e tij si mjeshtër i fjalimit di-
plomatik. Një fjalim ku ai tregon
mirësjellje por në thelb përmban
edhe një mesazh të qartë. Në
esencë thuhet se princi trashë-
gimtar Mohammed bin Salman
nuk është për SHBA-në një njeri i
shenjtë. “Por Arabia Saudite mbe-
tet për SHBA-në një partner‚ i
palëkundur”, sqaron Trump.

Diçka tjetër nuk mund të pri-
tej. Por një gjë që Trump nuk e tha
ishte nëse, princi trashëgimtar
Mohammed bin Salman do të
mbetet një partner i palëkundur
amerikan. Këtë fjali ai e shmangu
me kujdes. Me fjalë të tjera,
Trump bëri një dallim të madh
mes princit dhe Mbretërisë së Ara-
bisë Saudite.

Mesazhi është shumë i qartë
edhe për Riadin zyrtar, sepse
Trump thotë se ai nuk qëndron

pas trashëgimtarit të fronit
mbretëror. Ai mbështet shtetin,
por jo patjetër edhe trashëgimta-
rin mbretëror saudit. Kjo do t'i for-
cojë ata që princin nuk e konside-
rojnë trashëgimtar të
përshtatshëm të fronit mbretëror.
Pas dyshimeve për vrasjen e Kha-
shoggit, numri i atyre që e konte-
stojnë princin si trashëgimtar të
mbretërisë suadite është rritur ja-
shtëzakonisht shumë. Tani jo çdo
udhëheqës i huaj do që t'i shtrën-
gojë publikisht duart me princin e
kontestuar.

GABIMET E MBRETËRISË SË
BASHKUAR ARABE

Lista e gabimeve politike të
princit është e gjatë. Ajo përfshin
operacionin e pamëshirshëm ush-
tarak në Jemen, bojkotin e emira-
tit fqinj Katar dhe mbështetjen e
përkohshme të kryeministrit liba-
nez Hariri. Kjo listë përfshin edhe
reagimin e ashpër ndaj një statu-
si në twitter të ministrit të Jashtëm
kanadez Freeland, i cili kishte kri-
tikuar arrestimin e një aktivisti
saudit të të drejtave të njeriut. Si
kundërpërgjigje, mbretëria ka
tërhequr nga Kanadaja 16.000 stu-

dentë sauditë, me shpjegimin se
atje shkelen të drejtat e njeriut.

Tani vijnë edhe vlerësimet e
Trumpit. A kishte njohuri princi
trashëgimtar për planet e vrasjes
së Khashoggit, para se të ndodhë
vrasja? "Ndoshta e bëri ai, e ndosh-
ta jo", thotë Trump. Kjo nuk është
një shprehje e solidaritetit pa ku-
shte. Trump nuk është i bindur se
mund t'ia lejojë vetes këtë solida-
ritet. Natyrisht edhe presidenti
amerikan mund t'i djegë gishtat
mbi princin mbretëror saudit.

LARGIMI NGA ABSOLUTIZMI
Është mjaft e diskutueshme,

pra nëse mbreti Salman do mund
ta shpëtojë djalin e vet, pas para-
qitjes së tij ditën e hënë para Shu-
ras, ku rastin Khashoggi e për-
mendi vetëm kalimthi. Nuk
përjashtohet mundësia që kjo të
përshtatet me frymën e heshtjes
së qeverisë saudite, e cila po përpi-
qet që të mos lejojë akuzat ndaj
personaliteteve më të larta të ven-
dit. Kjo është "vija e kuqe".

Tani nuk ka nevojë të bëhen
deklarata në mënyrë eksplicite për
rastin e Khashoggit. Por a mjaf-
ton pohimi se mbretëria po ri-

shikon vazhdimisht ngjarjet që
kanë ndodhur në konsullatën sau-
dite në Stamboll? E gjitha kjo ka
hapur edhe shumë çështje të tje-
ra politike, e ndoshta edhe me
kompetencën humane të princit.
Shpresa se gjërat do të rregul-
lohen me largimin e vëmendjes
dhe me kërcënime nuk është e si-
gurtë. 

Gazetat arabe thonë se një stil
i tillë nuk është i përshtatshëm që
nga koha e Revolucionit Arab, i vi-
tit 2011. Vitet e absolutizmit poli-
tik në Arabinë Saudite kanë ka-
luar - pavarësisht se si mund të
quhet mbreti i ardhshëm. (DW)

Trumpi mund t'i djegë
gishtat mbi princin saudit Nga

Kersten KNIPP

Deklarata e Trump për
Arabinë Saudite mund të
ketë pasoja të pakëndshme
për princin trashëgimtar.
Trump flet për
marrëdhëniet amerikano-
saudite por edhe për
princin Mohammed bin
Salman 

P
ashë nga larg se si një avion
nga Nju Jorku, që mbante
10 spiunë rusë, zbriti në pi-
stën e aeroportit të Vjenës,

ngjitur me avionin rus, ku ndodhe-
shin katër agjentë të tjerë. Ishte kor-
rik i vitit 2010 dhe unë po raportoja
këmbimin më të madh të spiunëve
midis SHBA-ve dhe Rusisë, që nga
Lufta e Ftohtë. Na u duk e habitshme
që Vjena ishte zgjedhur si vendi për
këmbimin. Por tradita e qytetit si
fole ndërkombëtare spiunazhi vazh-
don edhe sot.

Rasti më i fundit ka qenë shumë
i turpshëm për Austrinë. Një kolonel
austriak, i dalë në pension, u mor
nën hetim nga prokurorët vendas. Ai
dyshohej se kishte spiunuar në favor
të Rusisë që nga viti 1990. Austria
është parë si një nga miqtë e paktë
që ka Rusia në BE. Vetëm pak muaj
më parë, presidenti Rus, Vladimir
Putin, erdhi si i ftuar nderi në da-
smën e Ministres Karin Kneissl. Mes
spiunëve që u këmbyen në aeropor-
tin të Vjenës, në vitin 2010, ishte dhe
Sergeji Skripal, agjenti që u helmua
këtë vit në Salisbëri.

Ai ishte një oficer i ushtrisë ruse

që kishte punuar si agjent i dyfishtë
për britanikët. Një tjetër ishte Anna
Champan, agjentja ruse flokëkuqe
që ishte deportuar nga SHBA-të. Re-
putacioni i Vjenës për spiunë vjen
kryesisht prej gjeografisë.

AUSTRIA DHE BIZNESI I
SPIUNAZHIT

“Duke qenë pranë Perdes së
Hekurt, Austria e paanshme ka qenë
vend i leverdishëm prej ku mund të
dëgjoje informacione gjatë kohës
së komunizmit”, thotë Siegried Beer,
historian dhe themelues i “Qendrës
Austriake për Studime Informacioni,
Propagande dhe Sigurie”. “Me një
bazë në Vjenë, gjatë Luftës së Ftohtë,
shërbimet sekrete mund të organi-
zonin gjëra të ndryshme në Jugosl-
lavi, Hungari, Çekosllovaki dhe Polo-
ni”, thotë ai. “Qeveria austriake donte
të qëndronte e paanshme. Kështu
që zhvilloi një atmosferë në të cilën
të ndiheshin të gjithë rehat, ku
mund të përfitonin nga njëri-tjetri.
Ishte biznes. “Spiunazhi ishte biz-
nes. Vazhdon të jetë. Sjell shumë
njerëz me para dhe ka shumë mbë-
shtetje në vend”.

Filmi klasik i Luftës së Ftohtë,
“The Third Man” (Njeriu i Tretë), tre-
gon se si Vjena e pas-luftës ishte e
ndarë në katër zona aleatësh, të kon-
trolluara nga britanikët, amerikanët,
francezët dhe sovjetikët. Edhe pse
historia e “The Third Man” përqen-
drohet më shumë te trafiku në treg
të zi, Sigfrid Beer thotë se është
frymëzuar nga një gazetar austriak,
Peter Moslka, i cili ka punuar për
informativin britanik dhe ka qenë
një i infiltruar për sovjetikët”. Perdja
e Hekurt ka rënë, por spiunët kanë
mbetur. Vjena është sot shtëpi e
OKB dhe e OSBE, (Organizata për
Siguri dhe Bashkëpunim në Eu-
ropë). Kjo do të thotë që shumë ven-
de kanë jo vetëm një ambasadë, por
dy ose më shumë misione diploma-
tike në këto organizata ndërkombë-
tare. Këto japin imunitet diplomatik
dhe mbulim për spiunët. Raporti i
përvitshëm i Zyrës Federale të Au-
strisë për Mbrojtje të Kushtetutës
dhe ndaj Antiterrorit (BVT) thotë se
Austria është një zonë e preferuar
për veprimtari të spiunëve të huaj,
dhe se prania e agjentëve mbetet e
lartë. Kur u botua raporti në fund të

këtij viti, kreu i BVT, Peter Gridling,
nuk foli për një numër të saktë
agjentësh të huaj, por tha se bëhej
fjalë për një komunitet prej qindra
njerëzish. Megjithatë, ai vuri në
dukje që tani ka më shumë agjentë
në Bruksel se në Vjenë.

“MË JOSHI RUSIA DHE MI6”
Gerhard Mangott, profesor i

Marrëdhënieve Ndërkombëtare te
Universiteti i Insbrukut, tha se ta-
shmë dihet botërisht që këta
agjentë përpiqen shpesh të rekru-
tojnë informatorë austriakë. Ai u ha-
bit që qeveria austriake kishte ven-
dosur të dilte në publik me akuzat
kundër kolonelit të dalë në pension,
sidomos duke parë marrëdhëniet e
ngushta të Vjenës me Rusinë. “Shër-
bimet Sekrete janë shumë aktive në
Austri. Të dy palët përpiqen të mar-
rin informacion nga institucione të
ndryshme”, tha ai.

Vetë profesori Mangott ishte jo-
shur si nga shërbimet sekrete brita-
nike, ashtu dhe nga ato ruse. “Në vi-
tin 1990 më kontaktoi një person i
shërbimeve sekrete ruse. Më ftoi që
të punoja për rusët. Edhe MI6 më

kontaktoi në vitet 1990, që të punoja
si informator. “Jam i sigurt që ka
shumë austriakë që punojnë për
shërbimet sekrete. Fakti që është
zbuluar ky spiun politik nuk duhet të
jetë diçka e papritur për qeverinë
austriake”. Siegfried Beer është
dakord: “Politikanët duhet ta dinë
që spiunazhi është biznes
ndërkombëtar, ku përfshihen të
gjithë. Në vend që të fajësojnë rusët,
austriakët duhet të shohin mjedi-
sin e tyre e të pyesin se si është e
mundur që kemi pasur një spiun
mes nesh për 25 vite”. (BBC)

Austria, një fole spiunësh Nga
Bethany BELL

Perdja e Hekurt ka rënë, por
spiunët kanë mbetur. Vjena
është sot shtëpi e OKB-së
dhe e OSBE-së. Kjo do të
thotë që shumë vende kanë
jo vetëm një ambasadë, por
dy ose më shumë misione
diplomatike në këto
organizata
ndërkombëtare. Këto japin
imunitet diplomatik dhe
mbulim për spiunët 

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



LEONARD

ALIJA
E dua muzikën
dhe do vazhdoj
të këndoj
Jeton në Gjermani dhe
merret me muzikë që
në moshë të re. Leonard
Alija në një bisedë për
InfraRed të gazetës
KOHA tregon kur ka
nisur të këndojë dhe cili
do ishte dueti i ëndrrave

KOHA: Ke nisur të këndosh në
moshë të re, krahas muzikës pa-
sion e ke edhe…?
Unë kam nisur të këndoj në mo-
shën 10 vjeçare, muzikën e kam
hobi dhe e dua shumë.
KOHA: Kush është Leonardi,
djaloshi i muzikës live që nuk
din të ndalet?
Jam një djalosh i thjeshtë e
vlerësoj e dua shumë muzikën
dhe do vazhdoj me të.
KOHA: Cili do ishte bashkëpuni-
mi që e ke ëndërruar?
Bashkëpunimi im që e ëndërroj
me e bë është me këngëtarin La-
binot Tahiri.
KOHA: E ke vështirë depërtimin
në skenën muzikore?
E dua skenën muzikore dhe me
kënaqësi dal në skenë të perfor-
moj.
KOHA: Në muzikë ka shumë ri-
valitet, e ke vërejtur edhe ti?
Jo, deri më tani vetëm kompli-
mente mundet me pas dhe kri-
tika po unë nuk kam dëgjuar.
KOHA: Cilat janë planet tash
pasi ke realizuar projektin e
fundit?
Mbasi e kam përfunduar këngën
e re do të vazhdoj prapë të bëj
këngë të reja dhe bashkëpunime.
KOHA: Na fol pak më shumë
rreth këtij videoklipi?
Videoklipi ka ecur mirë dhe men-
doj se ju ka pëlqyer të gjithëve.

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: U bënë shumë vite në
skenë, si e sheh evaluimin e mu-
zikës shqipe Flora?

Së pari dua të falënderoj redak-
sinë e gazetës tuaj për mbështetjen
e vazhdueshme. Sa i përket muzikës
shqipe evaluimi fatkeqësisht lidhet
me shumë faktorë, e ndër kryesoret
që unë mendoj është përkrahja sh-
tetërore nga shteti shqiptarë dhe
nga shteti i Kosovës, lirisht mund të
them se është zero, sa i përket vlera-
ve artistike dhe burimore kombëta-
re që për fat të madh nuk janë të
vogla në bagazhin folklorik të kom-
bit tonë, andaj unë si këngëtare
herë pas here dhe i përpunoj me
veprat e mëdha të kompozitorëve të
pavdekshëm për të kënaqur shpir-
tin tonë artistik por edhe të publikut
tonë të mrekullueshëm por norma-
lisht pjesa dërmuese e veprave tona
tani më shumë janë komercializuar
e për konsum ditorë prandaj kjo
edhe ka ndikuar në kualitetin e mu-
zikës së sotme shqiptare por vër-
tetë me fol kah del shpirti thotë po-
pulli len shumë për të dëshiruar.

KOHA: Je përmbajtur gjith-
monë muzikës së pastër shqipe
dhe asaj popullore, ke tentuar të
ndryshosh zhanër?

E thashë edhe më parë me
mundësitë e mia pothuajse vazh-
dimisht jam munduar të kultivoj
më shumë muzikë popullore e folk-
lorike që të ruaj sadopak vlerat e
mirëfillta të muzikës,kjo ka qenë
dhe arsyeja që para tre viteve edhe
kam lancuar albumin tim folklorik
të titulluar Trojet shqiptare por
edhe këngë dasmash të vjetra po-
pullore që vërtetë i këndoj me
shumë dëshirë, gjithashtu në kar-
rierën time herë pas here kam ek-

sperimentuar me zhanre të ndry-
shme por të jem e sinqertë Florën
publiku e njeh edhe me zhanre tje-
ra, unë si interpretuese e ndiej veten
rehat këtu ku jam me mbështetësit
e mi dhe do qëndroj besnike maksi-
malisht zhanrit të muzikës popullo-
re pa menduar që në të ardhmen
për ndonjë ndryshim në karrierë.

KOHA: Lexuesit në Maqedoni
ndoshta pak ditën nga jeta private
e juaja, ju jeni nënë dhe bashkë-
shorte e shkëlqyer?

Unë jam e martuar dhe jam
nënë, mundohem maksimalisht që
kohën që e kam në dispozicion të ua
kushtoj bashkëshortit dhe fëmijëve,
pa e anashkaluar faktin që vërtetë u
mungoj shumë sidomos fëmijëve,
pasi bashkëshorti vazhdimisht
është së bashku me mua si mbësh-
tetës i karrierës time, e duhet të pra-
noj se më së shumti borxh u jam
fëmijëve se u mungojë edhe në ra-
ste kur ju duhem, ndërsa kohën e
lirë 100% ua kushtoj atyre duke ju
plotësuar secilën dëshirë që e kanë.

KOHA: Çfarë ke përfituar nga
muzika gjatë gjithë këtyre viteve
në skenë?

Përfitimet nga muzika në gjithë
këto vite karrierë janë shumë di-
mensionale, si ato emocionale
njerëzore, por edhe pa i anashka-
luar edhe përfitimet materiale. Kam
përjetuar emocione nga më të
ndryshmet që shpeshherë kanë
bërë të ndihem e lumtur, të të duan
njerëzit është ndjenjë vërtetë që jep
kënaqësi e jashtëzakonshme. Kam
fituar shumë miq në të gjitha trojet
shqiptare... sot unë kam shumë miq
e familjarë, tek të cilët kam kënduar
dhe sot janë ndër miqtë më të mirë
të familjes time, përfitimet mate-
riale gjithashtu janë të kënaqshme,
por jo në masë shumë të madhe si
mendohet e pretendohet por
shumë solide së të jetojmë dinjitet-
shëm si secili person normal që
derdh djersën për të mbajtur fa-
miljen.

KOHA: Koncerte e ahengje të
shumta familjare, ku je e pranish-
me më së shumti dhe si zhvillohet
një program i juaj?

Unë jam e pranishme në
mbrëmje festive familjare që orga-
nizohen kryesisht në diasporën sh-
qiptare por dasmat dhe ahengjet

familjare janë pjesa ku unë më së
shumti jam e pranishme ku kam
kërkesa të vazhdueshme, fatkeqësi-
sht koncertet si organizime në vitet
e fundit janë shumë të rralla, por
mos të them gati se nuk ka fare.
Mbrëmjet festive dhe ahengjet fa-
miljare kanë dhe ndryshime rrënjë-
sore në përmbajtjen e një progra-
mi, të të përzgjedhë një familje dhe
të jap besimin që të jesh këngëtare
për disponimin e tyre është
përgjegjësi e madhe, unë si artiste
duhet të jem e gatshme që me
mundësitë dhe bagazhin tim arti-
stik të mundohem të jap maksimu-
min që dëshira e secilit dasmorë të
plotësohet.

KOHA: Ke pasur duete e ba-
shkëpunime edhe me reper, çfarë
të ka mbetur peng deri më tani?

Bashkëpunimet e mia deri më
tani kanë qenë me shumë kolegë
të zhanrit të muzikës popullore dhe
asaj zbavitëse dhe me reper, peng
nuk kam asgjë që më ka mbetur
vetëm se të vazhdoj dhe të sjellë
këngë të bukura për publikun tim
besnik e që vërtetë me modesti e
them se kam një publik të mrekul-
lueshëm që gjithmonë do i jem
mirënjohës pafund andaj dhe ju
kam borxh të sjellë këngë të mirëfil-
lta.

KOHA: Rivalitet në skenë ka
ende dhe do vazhdojë gjithmonë,
si i ka raportet Flora me kolegët
dhe me kë shoqërohet më shumë?

Rivaliteti në aspektin profesio-
nal mendoj që është i shëndetshëm
pa e tepruar normalisht, personali-
sht kam raporte të jashtëzakonsh-
me me gjithë kolegët e mi shoqë-
rohem me një pjesë të madhe pa
dashur të ndaj dikë pasi nuk dua të
mbetet hatri askujt.

KOHA: Cilat janë planet dhe
projektet që do të prezantohesh
në fundvit?

Projektet e mia për fundvit janë
kënga “Bijat e gurbetit” që është pu-
blikuar në javën e kaluar e që vër-
tetë është pritur mirë dhe disa pot-
puri në bashkëpunim me disa koleg
të mi e që disa prej tyre janë pu-
blikuar bashkëpunime me Aziz Mu-
ratin, Shqipri Kelmendin, Zef
Bekën, Motrat Hoxha, Elion Krasni-
qi, në ditët në vazhdim publikohet
dueti me Adnan Dacin e kështu me
radhë, për fund unë dua vetëm të
përshëndes gjithë lexuesit e gazetës
Koha dhe shqiptarët kudo që
ndodhen në Shqipëri, Kosovë, Ilirdë,
Luginë, Çamëri, Malësi e madhe e
kudo që jetojnë, ju dua!
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Koha, e premte, 23 nëntor 2018 
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rInfraRed
FLORA GASHI

Gjithmonë ka sjellë
këngë të bukura dhe
performanca që
mbahen mend, Flora
Gashi këngëtarja nga
Kosova vjen në një
intervistë për InfraRed
të gazetës KOHA
rrëfen karrierën e saj
dhe të rejat që do të
sjellë deri në fundvit

Publikut i kam borxh gjithmonë

Koha
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Njihesh si një këngë-
tare e muzikës live, si e sheh tre-
gun muzikorë shqiptarë?

Në ditët e sotme për tregun
muzikorë duhet të punosh shumë

që të arrish e të jesh pjesë e saj se-
pse për pjesën më të madhe mu-
zika shihet e nuk dëgjohet.

KOHA: E ke pasur të vështirë
depërtimin?

Në fakt, deri diku po, por me
vullnet, forcë dhe karakterin që
kam, jam këtu.

KOHA: Nga kush ke pasur
ndihmën më të madhe në kar-
rierë?

Faleminderit Zotit që kam një
familje të mrekullueshme, fal
përkrahjes dhe mbështetjes së tyre
kam arritur gjithë atë që kam da-
shur deri më tani.

KOHA: Sa vite u bënë që kën-
doni?

Që në moshën 11 vjeçare nisa të
këndoj bashkë me vëllain tim, Nar-
din, i cili më shoqëronte me sharki
(saz).

KOHA: Kryesisht karriera juaj
është e fokusuar në....?

Këndoj live në dasma,
mbrëmje muzikore dhe ahengje
familjare, duke qenë se muzikën e
kam pasion të fortë nuk e krahasoj
me asnjë fushë tjetër për nga inte-
resi dhe emocioni.

KOHA: Kush është Eralda, një
përshkrim më detaj për ata që nuk
kanë pasur mundësi të ju njohin?

Mundohem të adaptohem me
të gjithë personat që kam për
rreth dhe të ju fal shumë dashuri,
jam një vajzë e qetë e thjeshtë, e
rritur dhe edukuar nga dy prindër,
me mund e me nderë dhe unë dua
të ju shpërblej sado pak me shem-
bullin e mirë që kanë lënë pas.

KOHA: Ke publikuar projek-
tin e ri “Shoqnia”, na fol pak më
shumë rreth bashkëpunëtorëve?

Rastësisht, duke biseduar mes
miqve lindi ideja të bashkëpunoja
me këto djem të talentuar Zani
Loca që krijoi tingujt e këngës dhe
Samuel Kodra orkestruesi dhe
poashtu tekstin nga Gëzim Mne-
ri... me të gjithë u bë kjo këngë
dhe më vjen mirë që dëgjohet e
pëlqehet nga të gjithë ba-
shkëkombësit tanë.

KOHA: Deri në fundvit do
ketë ndonjë surprizë tjetër për
publikun dhe si do e fillosh vitin e
ardhshëm?

Për momentin jo, Vitin e Ri do
e nis me projekte të reja dhe sur-
priza për gjithë dëgjuesit e
këngës time si dhe me angazhi-
me të tjera.

KOHA: Po vjen me një projekt të
ri, na fol pak më shumë rreth bashkë-
punimit dhe fabulës së këngës?

Jam tepër i kënaqur rreth bashkë-
punimit me shokun tim Illmill-i, ba-
shkëpunimi ka ndodhur spontanisht
në studio duke punuar krejtësisht
projekt tjetër, por si përfundim kemi
dal shumë të kënaqur me realizimin e
tij. Është një projekt që e ndiej shumë
dhe mos harroj të theksoj edhe dorën
magjike që ka realizuar klipin Agron
Dehari dhe producentin Primodrum.

KOHA: Muzika rap-hip/hop kohës
së fundit është shumë në trend, sa
po dëgjohet nga rinia në Maqedoni?

Rap-i gjithmonë ka ekzistuar në
Maqedoni por tash së fundi ka gjithnjë
e më shumë vëmendje nga ne dhe do të
sjellim edhe më shumë risi tjera.

KOHA: Në trend janë dhe bashkë-
punimet me këngëtare femra, pse
Biggi ende nuk e ka bë një të tillë?

Nuk ka të bëj bashkëpunimi femër-
mashkull, kur është projekti i mirë dhe
përshtatet muzika edhe e jep maksi-
mumin ajo është e gjitha.

KOHA: Sa projekte i ke realizuar
deri më tani?

As vetë nuk e di (qesh) u bënë

shumë gati 11 vite karrierë.
KOHA: Po në radhë çfarë je duke

bërë?
Kam gati shtatë këngë të përfun-

duara dhe secila do vijë në kohën e vetë.
KOHA: Cili mendoni se do ishte

kulmi i karrierës tënde?

Do ua them pasi të përjetoj atë.
KOHA: Po dueti ëndërr me cilin

këngëtarë?
Industria muzikore ka shumë yje

nuk e di cilin ta them.
KOHA: A do e filloni edhe vitin e

ardhshëm fuqishëm me ndonjë
projekt muzikorë?

Normalisht që po, punoj gati secilën
ditë dhe kam shumë projekte të për-
funduara por mendoj vetëm datën e
lansimit.

KOHA: Për këngëtarët e rinj gjith-
monë është pengesë depërtimi, kush
ju ka ndihmuar juve në këtë drejtim?

Vetëbesimi dhe familja. (B.R)

ERALDA JASHARI
Pse i këndova shoqërisë në gjithë trojet shqiptare

Kur është projekti i mirëfilltë, 
suksesi nuk diskutohet

Këndon live gjithmonë
nëpër koncerte e
ahengje familjare,
Eralda Jashari
këngëtarja nga
Shqipëria që jeton në
Zvicër thotë se nuk do
të ndalet, pasi muzikën
e ka shumë pasion. Ka
publikuar projektin e
fundit ‘Shoqnia’ që i
dedikohet gjithë
miqësisë në trojet
shqiptare, këngëtarja
vjen në një rrëfim për
InfraRed të gazetës
KOHA

B
IG
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Ka 11 vite që këndon dhe nuk ndalet, reperi tetovar Valdrin Islami i njohur me emrin
e artit Bigi vjen në një bisedë për InfraRed të gazetës KOHA duke folur për projektin
e tij të fundit të titulluar Ajmo e që është në duet me reperin tjetër Illmill. Ai tregon
se gjithë këtë sukses e ka arritur falë vetëbesimit dhe mbështetjes së familjes

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Jeni rikthyer të dyja me
projektet të reja, na folni pak më
shumë rreth bashkëpunimeve që
keni pasur, fabulat e këngëve?

GUGU: Gjatë viteve të karrierës
sime kam pasur bashkëpunim me
produksione të njohura e kompozi-
torë te njohur në Shqipëri, Kosovë e
Maqedoni. Në titrat e çdo kënge ti-
men mund të gjinden emrat me të
njohur bashkëpunëtorë të këngëve
të mia, por mund të them se ba-
shkëpunimet më të rëndësishme
nuk kanë ndodhur akoma.
Nënkuptoj edhe me kolege këngë-
tarë/e që dua ti lë surprizë.

LISSUS TILKA: Unë i kam qën-
druar besnike dy emrave në Kosovë
e Shqipëri: Kompozitori Alban Ari-
fi që drejton dhe Global Records
Studio në Tiranë dhe Dj Cimi në
Prishtinë, Vibe Records. Albani ka
besuar tek vokali im kur askush nuk
më shihte në këtë fushë për disa
arsye bashkë, sidomos që kisha
krijuar profil intelektualeje të re në
publikun shqiptarë. Orkestronte
për mua që mos të më shihte të
dorëzuar para pengesave të tregut
dhe imazhit që tjerët donin për
Nertilën pa pyetur çfarë donte Ner-
tila të sillte me muzikën. DJ Cimi
më gjeti pikat e mia më të forta për
tregun e muzikës moderne, më dha
shtesë pavarësisht uljeve e ngritje-
ve në fillimet publike në këtë fu-
shë. Sigurisht nuk ishte e lehtë të
rikthehesha këndimit pas 10 viteve
shkëputje nga kitara e grupeve
lokale të zonave periferike. E rëndë-
sishme që të dy, respektojnë pasio-
nin e Nertilës për "muzikën e fil-
mit", për percjelljen e mesazheve e
kauzave sociale me muzikë e video,
besoj se do jenë gjithmonë bashkë-
punëtorët e mi më besnikë në këtë
fushë. Ndërkohë që me tekstet,
regjinë e videove dua të merrem
gjithmonë vetë, ndonjëherë edhe
muzikën.

KOHA: Gjatë gjithë kësaj pe-
riudhe keni qenë shumë aktive,
ku e gjeni energjinë të dyja?

GUGU: Energjia është e njëjta
me të cilën e kam filluar këtë rrugë-
tim: pasioni i lindur për shoun mu-
zikorë. Tashmë ai pasion është
kthyer edhe në profesion. Pady-
shim edhe energjia më është rritur
paralelisht.

LISSUS TILKA: Tek kauzat e
mia! Kauza që kanë lindur e rritur
tek unë në luftë më fenomenet që
prekin më shumë shqiptarët. Kjo
nuk do të thotë se nuk do këndoj
ndonjëherë një këngë jashtë kau-
zave, por teksti do ketë gjithmonë
një çelës që të çon tek ato.

KOHA: Sa i ndihmoni njëra tje-
trës si në aspekt fizik ashtu edhe
në atë financiarë?

GUGU: Dikur kur shumica nuk
ishin pranë meje adoleshente që
të këndoja apo të bëhesha e njohur,
Nertila paguante çdo kursim që
mos të më ndaleshin ëndrrat,
rrugët, koncertet promovuese të fil-
limeve. Nertila ka problem se kurrë
nuk kërkon mbështetje nga unë e
asnjëri, por mundohem të jem në
çdo kohë afër saj dhe vajzës së saj,
mbesës sime Çelestinës. Në aspek-
tin fizik, jam më e vëmendshme

ndaj saj prej kohësh duke i blerë a
dhuruar rroba sipas stilit të saj, si-
domos gjatë aktiviteteve porosis
edhe parukiere që mendoj se e
bëjnë më me cilësi rregullimin e
saj.

NERTILA: Kur të gjithë me pro-
vokonin edhe pak javëve: Nertila u
bë me makinë se tani merret dhe
me muzikë dhe mund t'ja këtë
blerë ndonjë adhurues, makina
ishte dhuratë e motrës sime Gugut,
qe e ka përdor pak kohë vetë. Dikur
adoleshente kur paragjykohej
shumë për fillimet e karrierës duke
kënduar, kur nuk kishte asnjë të da-
shur as me makinë as pa makinë,
kur akoma s'kishte puthur asnjë
djalë, edhe natën në aktivitete ose
larg ditën, paguaja taksitë që ajo
të mos humbte asnjë mundësi. Vër-
tetë kurrë s'kërkoj ndihmë as në fa-
milje se punoj nga dy tre punë,
Gugu gjithmonë interesohet sido-
mos kur kam fazat e kurimit të së-
mundjes më të rënduara ekono-
mikisht, apo blen pafund rroba e
dhurata për time bijë. Unë e kam
ndihmuar dikur më shumë, tani
nuk ka nevojë por edhe nëse do të

kishte, për motrën unë "shemb"
botën!

KOHA: Cila fiton më shumë
(nëse nuk është sekret)?

GUGU: Nuk e di sa fiton Nertila
sepse unë dua vetëm të mos i mun-
gojë gjë, por unë personalisht
gjithë fitimet i kam nga muzika,
koncertet jashtë Shqipërisë.
Megjithatë ka patur raste që kemi
kënduar bashkë më Nertilën në ak-
tivitete kulture a shou turizmi, e
pagesat kanë pasur diferencë se-
pse Nertila ka pasur repertor jo për
shou artistik sesa për kauzat. Po
duke qenë jashtë di që Nertila ka
marrë pjesë në Shqipëri disa herë
në evente dhe ka filluar edhe të pa-
guhet akoma më shumë.

LISSUS TILKA: Nuk e kam ni-
sur muzikën për të fituar para
shumë duke kënduar sepse profe-
sioni im i parë është tjetër. Edhe kur
kam fituar, i kam mbajtur pak vetë
dhe pjesa tjetër duke ndihmuar gra
me kancer me ilaçe apo ushqime
apo shpenzime tjera. Muzikën unë
e dua si zërin e aktivistes artiste për
kauzat shoqërore, dhunën, tra-
fikun, materializmin, mungesën e

humanizmit, xhelozinë që vret, pa-
besitë e tradhtitë që sjellin tragje-
di ose mungesë lumturie etj...

KOHA: I tregoni njëra tjetrës
sekrete?

GUGU: Nertila ka filluar të jetë
prej disa vitesh njeriu që i kam be-
suar sekrete të cilat nuk ia ka konfir-
muar askujt edhe pasi i kam konfir-
muar vete.

LISSUS TILKA: Unë sekretet e
mia s'ja kam besuar as Meritës se-
pse kam besuar se mund të shqetë-
sohet për mua edhe pa arsye. Ajo
ka shëtitur shumë dhe i njeh mirë
njerëzit. Mbase e ka vrarë fakti që
nuk ka mundur të më gjendet afër
kur i kam mbajt sekret edhe së-
mundjen e rëndë më të cilën luftoj
prej disa vitesh, por që po ia dal.

KOHA: Ti Merita ke jetuar
gjatë kohë jashtë Shqipërisë, do
të kishe ikur prapë përgjithmonë
jashtë vendit?

GUGU: Kam jetuar jashtë jo se
nuk e dua Shqipërinë, por sepse
hapësira në Shqipëri për vajzat e
fushës sime është e vështirë po nuk
u bëre leckë. Kam preferuar dia-
sporën për të qenë e pavarur si kul-
turalisht edhe ekonomikisht.

NERTILA: Kam jetuar ne Sh-
qipëri sepse forma e jetës sime ish-
te e tille që nuk mund të merrja çdo
vendim vetë. Isha 10 vite e martuar
e sigurisht kishte prioritet vendimi
familjarë por paralelisht me studi-
met që nuk doja të ndërprisja në
Shqipëri për të marrë rrugët e emi-
grimit për t’ia filluar nga zero. Nuk
më ka dalë aspak keq sepse krijova
profilin e punën time pavarësisht
uljeve e ngritjeve të jetës si në çdo
vend. Po nëse do zgjidhja vende
për të jetuar për time bije, do
zgjidhja Britaninë e madhe, Kana-
da ose Australi.

KOHA: Po ti Nertila pse ke ven-
dosur të qëndrosh në vendlindje
dhe të përballesh me secilën sfidë
negative që përballen qytetarët?

NERTILA: Kam vendosur të rri
për të mos mbajtur vajzën në këtë
moshë larg babait të saj me të cilin
kam dy vite e ndarë, për të mos "tor-
turuar" time bijë rrugëve të botës
vetëm me të ndërkohë që kurohe-
sha sa andej këtej, të kishte babain
e familjet afër e padyshim sepse
unë edhe në Shqipëri ia dal përveç-
se me shëndetin. Sepse kam boten
time që refuzon të lejojë mentalite-
tin dhe ekonominë shqiptare të më
vrasë. Nuk jam e prirur drejt luksit
por drejt lumturisë, punoj tre punë
dhe kam ata që dua afër.
Megjithatë mendoj edhe të shkë-
putem nga Shqipëria për një pe-
riudhë. Largimin përfundimisht
nuk e dua. Ndjej se do të mungojë
këtu me gjithçka që jam e bëj.

KOHA: Ku e shihni veten në
muzikë, sa e vështirë është depër-
timi në tregun muzikorë duke e

GUGU dhe LISSUS TILKA
Kur motra për motrën unë "shemb" botën!

Merita dhe Nertila janë
dy motrat këngëtare
dhe artiste nga
Shqipëria, të cilat kanë
sjellë risi në tregun
muzikorë. Ndonëse
Merita në ermin e artit
njihet si Gugu, Nertila
në anën tjetër ka
vendosur të thirret si
Lissus Tilka. Të dyja
ndonëse janë në
zhanre të ndryshme,
mundohen të vijnë sa
më në formë me
projektet e realizuara.
Në një intervistë të
gjatë për InfraRed të
gazetës KOHA,
zbulojnë shumë gjëra
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ditur që konkurrenca është ja-
shtëzakonisht e madhe dhe riva-
liteti mbi nivel?

GUGU: Nuk shou garë. Nuk
kam garë më asnjë se kam dashur
të krijoj Gugun në stilin e saj unik.
Unë jam tepër e kënaqur për ven-
din që kam në treg, pavarësisht
çelësin me të cilin zgjodha të hyjë
në fillim. Sidomos jashtë Shqipëri-
së më duhet të anuloj shpesh kon-
certe në ambiente të ndryshme
nga ngarkesat e mbrëmjeve ku
jam e ftuar. Thjeshte më vjen keq
vetëm që disa kolegë shpenzojnë
më shumë sesa fitojnë për të
marrë vëmendjen në çdo këngë në
numrin e klikimeve false. Shumë
prej tyre hyjnë edhe borxh për ta
bërë! Është qesharake por gjithse-
si edhe publiku ka shije të ndrysh-
me.

LISSUS TILKA: Në fakt unë
ndihem mirë që e kam nis duke
mos kërkuar vëmendje për shou-
biz si karrierë muzikore në plan të
parë, por për muzikë të re, reflekti-
mi. Kam vënë re që në çdo këngë e
më shumë është rritur numri i
njerëzve që zgjedhin të më
dëgjojnë. Tashmë duke qenë më
afër muzikantëve kam menaxhuar
akoma më mirë edhe zërin. Kam
një qëllim më të madh për këtë
kam aplikuar në evente
ndërkombëtare. Pres të marr
përgjigje.

KOHA: Me këto projekte do
përmbyllni vitin apo do publikoni
edhe këngë tjera deri në fundvit?

GUGU: Do të jem në koncert
jashtë vendit besoj me ofertat që
më kanë ardhur. Akoma nuk është
e vendosur 100%.

LISSUS TILKA: E sigurt është
se kudo që të jem, çfarëdo të jem
duke bërë atë natë, koncerte apo
angazhim tjetër, unë do jem me
time bijë.

KOHA: Po si do e filloni vitin e
ardhshëm në aspektin artistik?

GUGU: Fillimi i vitit të ri arti-
stikisht do më gjejë me vijimin e
punës në muzikë për një bashkë-
punim tepër të rëndësishëm sur-
prizë.

LISSUS TILKA: Një libër i ri në
treg me titullin: " Vajzën, nënë!" një
film me metrazh të shkurtër mbi
trafikun e prostitucionit në rajon
"Agjentja në dhomat e kuqe", e një
këngë sërish me mesazh të fortë
për disa gra të vdekura "Sepse jam
ajo".

KOHA: Kush është Nertila si-
pas Meritës dhe kush është Merita
sipas Nertilës?

GUGU: Nertila është engjëlli
mbrojtës që më ka sjellë mama,
baba e Zoti. Është besnikja ime,
është ortakja më e mirë, është e
vetmja që mund ti kërkoja dhe falje
ndonjëherë pa dyshime. 

LISSUS TILKA: Gugu është Me-
rita që luan fort me tokën e mëka-
tarëve, arrin qëllimet duke vesh
lëkurën e tyre për të superuar të ke-
qen që vjen jo nga ajo, por jo nuk
shet shpirtin e saj për ti lejuar të
njohin cila është vërtetë. Gugu është
"sekreti" im me i madh, më i bukur
e më i "rrezikshëm" në atë pjesë të
shoqërisë tonë hipokrite.

Bisedoi: Blerand REXHEPI

KOHA: Jetën private deri pak
vite më parë e ruanit me fana-
tizëm, pse?

Sepse nuk ka të bëj me atë që
unë veproj, në muzikë flet shpirti
nëpërmjet muzikës krijon një
marrëdhënie me publikun e që
nuk ka të bëj jeta private me të.

KOHA: Jeni një familje arti-
stë, bëni ndonjëherë gara bren-
da familjes thjesht për qejf se
kush këndon më mirë nga ju? 

Gara nuk bëjmë, mirëpo kur
mblidhemi krijojmë një atmosferë
shumë të këndshme në shtëpi.

KOHA: Ka ndonjë këngëtar,
me të cilin do të këndonit në
duet?

Gjithmonë kam pasur dëshirë
të kem një duet me Elsa Lilën, më
ka pëlqyer shumë që në fillimet e
saja me modestinë skenike dhe
zërin unik, mbase nuk i dihet ndo-
shta ndonjëherë mund edhe ta bëj
të mundur.

KOHA: Nëse ndonjëherë zihe-
ni me burrin për gjëra të thjeshta
kuptohet, cili toleron i pari?

Hmm...është normale dhe të
zihemi por kemi mirëkuptim dhe
pse të dytë jemi kokëfortë por me
kohë ia mësuam teket njëri tjetrit
dhe relativizohet gjendja kritike
menjëherë, është interesante se
nuk mbajmë shumë inat gjatë.

KOHA: Leonora fëmijë, a ka
qenë një vajzë interesante?

Si fëmijë kam qenë e urtë në
shkollë, në rrethin familjarë, sho-
qëri, por kam pasur egon kur kam
interpretuar ndonjë gjë ose imi-
tim jam transformuar plotësisht
në tjetër person gjë që e kam edhe
sot e kësaj dite.

KOHA: Kujt ia rrëfeni sekre-
tet tuaja?

Sekretet i flas me njerëz të
afërt, nuk mbaj brenda fshehtësi
sepse nuk i frikësohem askujt.

KOHA: E planifikoni ditën,
apo e lini të rrjedhë? 

Nga natyra, gjithmonë kam bë
plane dhe asnjëherë nuk janë rea-

lizuar si kam dashur e kur kam
njohur me Andin, me pati thënë
njëherë nëse do me e shti Zotin
me qesh, thuaj dikujt kam plane, e
gradualisht fillova ta praktikoj, po
i lë gjërat të rrjedhin vetë.

KOHA: Kur keni dalë për herë
të fundit tek farefisi juaj?

Zakonisht kur shkoj në Shkup,
e lëmë takimin dalim diku me fa-
refis e çmallemi.

KOHA: Mbani mend qortimin
e fundit më të rreptë që iu ka bërë
nëna juaj dhe ju ja bëni vajzës
tuaj? 

(Qesh), mbaj mend njëherë
kur kam qenë në klasë të 5 dhe
shkova te një shoqe prej shkolle e
u vonova, nëna ime ishte mësuese
në të njëjtën dhe nuk kishte si mos
kuptonte. U nisëm për në shtëpi,
nuk foli asnjë fjalë dhe kur ar-
ritëm, në gjuhën popullore nja dy-
tre shuplaka (qesh) dhe më
asnjëherë nuk ka ndodhur. Ando-
ra është ende e vogël, por edhe kur
të rritet nuk besoj se do e qortoj.

KOHA: Kush ka ndikim më të
madh mbi ju për t'ju bindur për
diçka?

Ndikime gjithmonë ka pas,
jam tolerante dhe shumë e hapur
për sugjerime, por gjithmonë kam
vendosur vetë për çfarëdo çështje
në jetë.

KOHA: Cila ka qenë ëndrra
më e bukur që keni parë? 

Ëndrra shoh shpesh të mira, të

këqija, por shumë gëzohem kur
në ëndërr takoj njerëzit që i kam
dashur më së shumti e që më nuk
janë.

KOHA: Nga kush turpërohe-
ni më shumë?

Nga vetja më së shumti nëse
ndodh që gaboj me ndonjë veprim
timin e që kam bërë të ndihet keq
dikush tjetër atëherë më vjen turp,
por rrallë ndodh sepse mun-
dohem të jem e vetëdijshme në
përditshmëri.

KOHA: Meqë po flasim për
turpin, keni bërë ndonjëherë
diçka kur keni qenë pak më i
vogël, nga e cila tani do t'ju vinte
turp? 

Ndoshta dhe kam bërë, por
nuk më kujtohet sepse edhe si fë-
mijë kam qenë gjithmonë në sy të
tjerëve, gjë që të bën të mbash
përgjegjësi edhe në atë moshë.

KOHA: Nëse edhe një herë do
të mundnit të rifillonit karrierën
tuaj, do të ndryshonit diçka? 

(Qesh), e mendoj shpesh por
ndoshta nuk do ja filloj fare për
shkak se është diçka e rrejshme
është mashtrim për veten sepse
rritesh dhe zhvillohesh duke qenë
në piedestal zhvillohet egoja poa-
shtu e në momentin kur e kupton
se je vetëm një njeri i thjeshtë që
ke talent dhe do të ndash me tjerët
e në fakt të bën të ndihesh perso-
ni më i vetmuar në botë.

KOHA: Jeni dehur ndonjëherë

edhe pa pirë fare alkool, p.sh thje-
sht nga qejfi? 

Jo.
KOHA: Kush i menaxhon të

hollat që fitoni? 
Kur kam qenë më e re, gjith-

monë punën e parave ua kam be-
suar prindërve, kanë qenë njerë-
zit më relevant që kanë ditur të
menaxhojnë se unë fort nuk kam
ditur ti ruaj (qesh) dhe sot vazhdoj
mos të di të ruaj.

KOHA: Përveç muzikës, me
çka tjetër do t'ju pëlqente të mer-
reni dhe pse? 

Shumë më pëlqen të gatuaj, e
bëj me shumë dashuri, kam qejf të
krijoj receta të reja poashtu edhe
fëmijët i dua shumë e ndoshta
ndonjë profesion që ka të bëj me
ata.

KOHA: Ju, këngëtarët, zako-
nisht thoni se i duam të gjitha
këngët njësoj. Këtë e dimë. Ne
duam të mësojmë nga ju se cilën
nga këngët tuaja tani do të dë-
shironit ta fshinit fare? 

(Qesh), kur i dëgjoj ndonjëherë
ose i shikoj klipet qeshem, nuk më
besohet por pastaj them për atë
kohë ka qenë ok, njeriu ndryshon
e shija poashtu andaj për atë kohë
ashtu jam ndier dhe automatiki-
sht nuk e gjykoj as veten e as
këngët.

KOHA: Me siguri qe i lexoni
gazetat dhe i shikoni TV. Çfarë ju
pëlqen në këto media e çfarë jo? 

Të them të drejtën, 100% të
kohës e kaloj me vajzën, shohim e
dëgjojmë këngë për fëmijë, ajo
është gjëja më e rëndësishme për
mua, jam shkëputur nga mediat
dhe nuk i përcjelli si dikur.

KOHA: Do të pranonit të kën-
donit ndonjë këngë folklorike me
çifteli dhe ju të ishit e veshur me
veshje kombëtare? 

Po, pse jo shumë ide interesan-
te e që se paskam menduar më
parë.

KOHA: Do ta ndërronit Prish-
tinën me ndonjë vend tjetër për
të jetuar?

Me Shkupin (qesh).

LEONORA POLOSKA
Përkushtimi
momental është
ndaj vajzës, 
ju tregoj duetin që
më ka mbetur peng

Emri i saj tashmë është shumë i njohur për publikun mirëpo mungesa e projekteve të Leonorës po ndihet me të
madhe, njihet si një prej vokalisteve më të mira që ka skena shqiptare por që këngëtarja shkupjane tashmë është
shkëputur paksa nga muzika për t’ju përkushtuar më shumë vajzës. Zhvendosja në Prishtinë pas martesës më
Andin e ka bërë këngëtaren të frymojë më shumë. Nuk e dimë nëse do të rikthehet me ndonjë projekt muzikorë
por që në një bisedë për InfraRed të gazetës KOHA, Leonora Poloska vjen ndryshe 
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Kur në vitin 2003, në Selanik, Ballkanit
Perëndimor iu ofrua perspektiva Europia-
ne, qëllimi ishte qëndrueshmëria afatgjatë
e rajonit. Por që nga ajo kohë kanë kaluar 15
vjet dhe përparimet e arritura në këtë pro-
ces janë të vogla. Marrëveshja mes Maqe-
donisë dhe Greqisë për çështjen e emrit, e
cila ende nuk është përmbyllur përfundi-
misht, ka gjasë të jetë një histori e tillë suk-
sesi.

“Por na nevojiten më shumë të tilla”,
kërkoi Christian Hellbach, i ngarkuari i
Gjermanisë për Europën Juglindore, Tur-
qinë dhe vendet EFTA-s, të mërkurën në
Berlin, në aktivitetin e Instituti Aspen.

Argumenti i tij: Pa histori suksesi, është
e vështirë të binden qeveritë dhe parla-
mentet e vendeve anëtare të BE-së që të
angazhohen për zgjerimin. Edhe pse në
fakt, siç do të thoshte diplomati me për-
vojë – ndër të tjera ish-ambasador në Sa-
rajevë – Ballkani Perëndimor nuk është në
skaj, por në mes të Europës dhe angazhimi
për të është në interes të drejtpërdrejtë të
sigurisë së BE-së.

DEBAT PËR TAKSAT NDAJ SERBISË DHE
BOSNJË-HERCEGOVINËS

Por vendime të tilla, si ai i qeverisë së
Kosovës për t’u vënë taksa prodhimeve nga
Serbia dhe Bosnja-Hercegovina, e vështirë-
sojnë shumë punën bindëse me skeptikët
ndaj Ballkanit, siç mësoi DW nga qarqet
diplomatike të mërkurën në Berlin. Hapi i
Kosovës, si përgjigje e drejtpërdrejtë ndaj
fushatës së Serbisë kundër kandidaturës
së Kosovës në Interpol, sipas mendimit të
diplomatëve, është i nxituar dhe nuk e
nxjerr Kosovën aspak në një dritë pozitive,
sidomos tani që ajo ka kryesinë e CeftA-s.
“Çështjet tregtare duhen zgjidhur brenda
CeftA-s,” – tha edhe ambasadori Hellbach

gjatë bisedës në Aspen.
Zëvendësministri i Bosnjë-Hercego-

vinës, Josip Brkiç, e quajti vendimin e qeve-
risë Haradinaj për taksat ndaj vendit të vet
“luftë tregtare që nuk përputhet me meka-
nizmin e Cefta-s”. Unë nuk e di se si mund
të flasim për bashkëpunim dhe stabilitet në
këto kushte, u ankua ai. Për kryenegociato-
ren e Serbisë me BE-në, Tanja Miščević, ven-
dimi i taksave vetëm sa e vështirëson dialo-
gun për normalizimin e marrëdhënieve
Serbi-Kosovë.

KOSOVA DHE SHQIPËRIA
KRITIKOJNË SERBINË DHE BOSNJË-

HERCEGOVINËN
Zëvendësministri i Kosovës për inte-

grim, Lirak Çelaj, e mori në mbrojtje vendi-
min e qeverisë së vet për rritjen e taksave :
“Si Serbia, ashtu edhe Bosnja – Hercegovi-
na kanë kaq vite që po na vënë pengesa. Kjo
nuk është fqinjësi e mirë dhe nuk na lejon
të jemi të barabartë. Me këtë hap, që u
detyruam ta bëjmë, shpresojmë që Serbia
dhe Bosnja –Hercegovina të ndryshojnë
sjelljen e tyre ndaj Kosovës”, tha Çelaj.

Zëvendësministri i jashtëm i Shqipëri-
së dhe njëherazi kryenegociatori i Shqipë-
risë me BE-në, Gent Cakaj, kujtoi në këtë
kontekst qëndrimin bllokues të Serbisë në
marrëveshjen për tarifat roaming të celu-
larëve, që është një nga pikat kryesore të
agjendës digjitale të BE-së për Ballkanin
Perëndimor. Sipas Cakajt, Serbia jep shka-
qe teknike, por në fakt bllokada është ven-
dim politik, për të penguar kështu pjesë-
marrjen e Kosovës në këtë marrëveshje.
Gent Cakaj, vetë 28 vjeçar, që ka kaluar një
pjesë të jetës në Kosovë, tha se qytetarët e
Kosovës e kanë më të lehtë të shkojnë në
New York se në Sarajevë, për shkak të regji-
mit të vizave kundër tyre. Cakaj, si përfaqë-

sues i Shqipërisë, nuk donte të komenton-
te vendimin e qeverisë së Kosovës, por
kërkoi më shumë sinqeritet në komunikim
mes vendeve të Ballkanit Perëndimor.

NË PRITJE TË ZGJEDHJEVE PËR
PARLAMENTIN EUROPIAN

Siç mëson DW nga qarqet politike dhe
diplomatike nga Berlini, çështja e liberali-
zimit të vizave, sikurse edhe ajo e zgjerimit
të Bashkimit Europian me vendet e Ballka-
nit, është e vështirë t’i ofrohet elektoratit, së
paku deri në zgjedhjet e Parlamentit Evro-
pian, në maj të vitit 2019.

Kjo është data që po presin të gjitha
vendet për të vazhduar edhe zyrtarisht pro-
cesin e integrimit në BE. Objektivat ndry-
shojnë nga vendi në vend: Shqipëria dhe
Maqedonia duan të çelin negociatat, Ko-
sova të shijojë heqjen e vizave, Mali i Zi dhe
Serbia të hapin kapitujt e rinj, Bosnja-Her-
cegovina të fitojë statusin e kandidatit.

Por a mund të garantojë Komisioni Eu-
ropian që kjo agjendë do të mbetet e tillë?
Genoveva Ruiz Calavera, drejtoreshë e drej-
torisë së Komisionit të BE-së për politikat
ndaj vendeve fqinje dhe për negociatat e
zgjerimit, është e qetë dhe optimiste, se
politika nuk ka për të ndryshuar: Tekefun-
dit, agjenda europiane ka mbijetuar tre
legjislatura, tre komisione, kujton ajo. Cal-
vera thotë se do t’i duhet sërish ta bindë
shefin e saj të ri për domosdoshmërinë e
kësaj agjende

Instituti Aspen organizon çdo vit një
konferencë me përfaqësues nga rajoni i
Ballkanit, Gjermania dhe BE-ja në Berlin
për të diskutuar në atmosferë të qetë për
çështjet aktuale politike. Konferenca zako-
nisht është me dyer të mbyllura, ndërsa
tradicionalisht njëri prej paneleve hapet
edhe për publikun e gjerë./DW

Sipas dëshirave
serbe
“SHBA dhe BE mund ta detyrojnë Ko-
sovën të tërheq taksën doganore”
Ministri i Brendshëm serb, Nebojsha
Stefanoviq ka thënë se fuqitë e mëdha
si SHBA dhe BE mund të shtyjnë Prish-
tinën të tërhiqet nga vendimi për tak-
sën doganore.
Stefanoviq ka theksuar për ‘Pink TV’ se
pas mesazheve që erdhën nga Ua-
shingtoni dhe Brukseli që vendimi i
autoriteteve të Prishtinës duhet të
tërhiqet, ai pret që të shoh hapa konk-
ret dhe të mos mbesin vetëm në letër.
“Nëse SHBA dhe BE me të vërtet i
bëjnë presion Prishtinës atëherë ky
vendim mund të tërhiqet”, ka dekla-
ruar Stefanoviq, transmeton lajmi.net.
Tutje, ministri serb ka thënë se është
shkel marrëveshja e CEFTA-së dhe ka
pyetur BE-në se si ka lejuar të shkelet
kjo marrëveshje.
Ai ka shtuar se vendimi i autoriteteve
të Prishtinës është i dëmshëm për biz-
nesin privat në Serbi si dhe për të huajt
që zotërojnë fabrika në Serbi dhe ven-
dosin mallra në Kosovë.
Ndërsa, sa i përket vazhdimit të dialo-
gut Prishtinë-Beograd, Stefanoviq ka
thënë se kjo do të jetë e vështirë pasi
nuk ka dallime thelbësore mes poli-
tikanëve të Prishtinës.

Petritsch: Tarifat e
Kosovës, një “luftë
tregtare”
Kjo është një “luftë e vogël tregtare”,
tha ish-i dërguari i BE-së për Kosovën,
Volfgang Petritsh, pas vendimit të qe-
verisë së Prishtinës për të rritur taksat
për mallrat nga Serbia dhe Bosnja në
100 për qind.
“Kjo masë duhet të tërhiqen sa më sh-
pejt që të jetë e mundur”, tha ai për
mediat e Beogradit dhe vuri në dukje
se vendimi është në kundërshtim të
plotë me rregullat e CEFTA-s, si dhe
parimet e BE-së.
Ai shtoi se ishte shumë i shqetësuar,
sepse për të kjo është “luftë tregtare”.
“Ne tashmë kemi mjaft probleme me
Kinën, SHBA dhe Evropë. Këto masa
janë absolutisht kundërproduktive në
Ballkanin Perëndimor, e cila duhet të
zgjidhë çështjet e fundit të jashtë-
zakonshme, që në radhë të parë
nëpërmjet dialogut, të vjen me një
zgjidhje mes Serbisë dhe Kosovës”, ka
thënë Petritsch.

INTEGRIMI I BALLKANIT NË BE

Nevojiten më shumë
histori suksesi

Diskutimi për publikun në Institutin Aspen në Berlin me përfaqësues të Ballkanit e BE-së
e Gjermanisë u bë nën hijen e acarimit të marrëdhënieve për shkak të taksave të Kosovës
ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës.
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Përdorimi i teknologjive ba-
shkëkohore, edhe më tej do t`i for-
cojë kontrollet në kufijtë e jashtëm
të Shengenit. Shtetet Shengen do
të vendosin një sistem të ri infor-
macioni të përbashkët, për të ka-
pur të dhënat nga udhëtarët nga
vendet e treta, që hyjnë në zonën
Shengen për një qëndrim të
shkurtër, informon Albinfo.ch.

Në të njëjtën kohë, do të jetë e

mundur të futen kontrolle të auto-
matizuara udhëtarësh, në kufijtë e
jashtëm të Shengenit. Në
mbledhjen e 21 nëntorit 2018, Kë-
shilli Federal miratoi një mesazh
për këtë qëllim.

Në vitin 2021 do të futet sistemi
i hyrjes/daljes (Entry/Exit-System,
EES), i cili do të mundësojë
marrjen e të dhënave në kufijtë e
jashtëm nga shtetas të vendeve të
treta, që hyjnë në zonën Shengen
për një qëndrim të shkurtër ose që

e lënë atë. Sistemi do të përfshijë
gjithashtu çdo refuzim eventual të
hyrjes. EES do të operojë në kufijtë
e jashtëm të Shengenit dhe në ra-
stin e Zvicrës, në aeroporte. Kon-
trollet e automatizuara ofrohen
edhe përmes përdorimit të tekno-
logjive bashkëkohore. Këto inova-
cione do të forcojnë më tej kon-
trollet e kufirit të jashtëm.

Këshilli federal zhvilloi një kon-
sultim për këtë projekt, nga 14
shkurti deri më 21 maj 2018, tran-

smeton Albinfo.ch. Pjesa më e
madhe e pjesëmarrësve shprehën
mbështetjen e tyre për projektin,
të cilin Këshilli Federal megjithatë
e plotësoi në disa pika në bazë të
opinioneve të shprehura. Ai speci-
fikoi se sa kosto do t`i vien në barrë
Konfederatës, kantoneve dhe ope-
ratorëve të aeroportit.

Shtetet Shengen gjithashtu
kanë mundësinë, nëse ata dëshi-
rojnë, për të futur një program
kombëtar për lehtësimin e forma-
liteteve nëpër kufinj (National Fa-
cilitation Programme, NFP)) për
udhëtarët e shpeshtë. Sekretariati
Shtetëror për Migrim (SEM) reali-
zoi një studim për të parë nëse kjo
mundësi ishte me interes për Zvi-
crën, njofton Albinfo.ch. Studimi në
fjalë, megjithatë tregon se një pro-
gram i tillë nuk do të justifikohej,
për shkak të kostove të personelit
që do të shkaktonte për Konfede-
ratën si dhe për kantonet. Prandaj,
Këshilli Federal, për momentin ka
vendosur të heqë dorë.

Presidenti i Shteteve të Ba-
shkuara, Donald Trump, dhe kreu
i Gjykatës Supreme të SHBA-së,
John Roberts, patën një shkëmbim
të pazakonshëm mbi pavarësinë e
gjyqësorit në SHBA. E gjitha nisi
pasi Trump e kritikoi një gjykatës,
i cili e refuzoi politikën e tij të azi-
lit, duke e quajtur “gjykatës i
Obamës”.

Roberts, udhëheqës i gjyqëso-
rit federal, i emëruar nga repu-
blikanët, i kundërshtoi komentet
e Trumpit dhe e mbrojti pavarë-
sinë e gjyqësorit.

“Ne nuk kemi gjyqtarë të
Obamës, as gjyqtarë të Trumpit, as
gjyqtarë të Bushit dhe as gjyqtarë
të Clintonit”, tha Roberts.

“Ajo që kemi është një grup i
jashtëzakonshëm i gjyqtarëve të

përkushtuar që të bëjnë më të
mirën për ata që dalin para tyre.
Gjyqësori i pavarur është diçka për
të cilën të gjithë duhet të jemi
mirënjohës”, shtoi Roberts.

Trump u përgjigj në Twitter,
duke thënë se Roberts po gabon.

“Gjykatësit e Obamës kanë një
pikëpamje shumë më ndryshe se
njerëzit që janë të ngarkuar me si-
gurinë e vendit tonë”, tha Trump.

Është jashtëzakonisht e rrallë
që një anëtar i lartë i gjyqësorit të
përplaset me një president ame-
rikan.

Kolegu i gjykatësit Roberts,
Ruth Bader Ginsburg, ka qenë kri-
tik edhe më i zëshëm i Trumpit. Në
vitin 2016, ai ka kërkuar falje pasi e
ka quajtur Trumpin “mashtrues”.

Trump, në të kaluarën, ka sul-
muar disa gjyqtarë federalë që
kanë vendosur kundër politikave
të tij. Në vitin 2017, ai e ka quajtur
një jurist federal, i cili ka anuluar
urdhrin e tij kontrovers për nda-
lim të udhëtimit, “gjykatës të ash-
tuquajtur” me opinione “qesha-
rake”.

Gjatë fushatës presidenciale,
Trump po ashtu e kritikuar
gjykatësin Roberts për votën ven-
dimtare më 2012, për të ruajtur
planin e presidentit Obama për
rregullimin e kujdesit shëndetë-

sor.
Këtë javë, gjykatësi federal në

San Francisko, Jon Tigar, e bllokoi
urdhrin e lëshuar nga presidenti
Trump për t’iu mohuar azilin mi-
grantëve që kalojnë kufirin jugor të
SHBA-së në mënyrë të paligjshme.

Trump e nënshkroi urdhrin e
tij më 9 nëntor, në përgjigje të një
karvani migrues që po lëviz drejt
kufirit.

Por, gjykatësi Tigar, në vendi-
min e tij, shpjegoi se legjislacioni
aktual e bën të qartë se çdo i huaj
që hyn në SHBA, “pavarësisht nëse
është apo jo në një port të caktuar
të mbërritjes”, mund të aplikojë
për azil.

Trump reagoi me zemërim,
duke thënë se ai është “gjykatës i
Obamës”.

Trump ka përdorur retorikë të
ashpër rreth karvanit të migrantë-
ve, duke e cilësuar atë si “pushtues”.

Po vijnë
vinjetat
elektronike 
në Zvicër
Vinjetat “klasike”, ato që ngji-
ten, në të ardhmen do të zë-
vendësohen me vinjeta elek-
tronike dhe do të vazhdojnë
të kushtojnë sikur deri tash,
40 franga. Këshilli Federal ka
vendosur në parim për vinje-
tat elektronike që do të përdo-
ren për të paguar rrugët na-
cionale. Megjithatë, planet e
Këshillit Federal janë për të
ngritur një sistem kamerash
për të kontrolluar vinjetat
elektronike nëpërmjet targa-
ve të veturave. Kishte gjitha-
shtu shqetësime rreth privatë-
sisë, shkruan albinfo.ch.
Në këtë sfond, Këshilli Federal
ka autorizuar Departamentin
e Financave që të përgatisë
një model për vinjetat elek-
tronike nga mesi i vitit 2019.
Pronarët e automjeteve duhet
të jenë në gjendje të zgjedhin
nëse do të vazhdojnë të ven-
dosin një etiketë ngjitëse në
automjetin e tyre ose nëse
duan të paguajnë taksën në
mënyrë elektronike.
Kushdo që zgjedh variantin
elektronik, do të duhej të
regjistrojë targat e automjetit
nëpërmjet një aplikacioni në
sistem. Kontrollet duhet të
vazhdojnë të kryhen nga poli-
cia dhe doganat. Rritja e çmi-
mit nuk është planifikuar

Rreth 6.6 milionë sirianë janë
shpërngulur gjatë luftës tetë vjeça-
re në këtë vend, ndërsa 5.6 milionë
të tjerë kanë marrë statusin e re-
fugjatit, tregojnë të dhënat e Ko-
misionerit të Lartë për Refugjatë
të Kombeve të Bashkuara (UNH-
CR). Gazetari i Anadolu Agency
(AA) nga burimet lokale mëson se
forcat besnike të presidentit sirian,
Bashar al-Assad dhe mbështetësit
e tij marrin pasurinë të cilën e lënë
civilët. Gjatë kohës së fundit u

bëjnë thirrje sirianëve që të
kthehen në vatrat e tyre, ndërsa

nga ana tjetër u konfiskojnë pa-
surinë, i sulmojnë dhe i plaçkitin

me qëllim të parandalimit të kthi-
mit të civilëve. Këto metoda të pu-
shtetit të regjimit dhe përkrahësve
kryesisht i përdorin në Damask,
Halep, Homs dhe Hama. Raporti i
Human Rights Watch (HRW) i 16
tetorit, duke përdorur imazhe sa-
telitore, theksoi se imazhet e mar-
ra nga prona e shkatërruar mund
të shihen në Kabun, Damask, dhe
se asnjë kompensim apo zgjidhje
për shtëpitë e tyre nuk u ofrohet
civilëve.

Debat i pazakontë mes Trumpit dhe shefit të drejtësisëËshtë jashtëzakonisht e
rrallë që një anëtar i lartë
i gjyqësorit të përplaset
me një president
amerikan. Këtë javë,
gjykatësi federal në San
Francisko, Jon Tigar, e
bllokoi urdhrin e lëshuar
nga presidenti Trump për
t’iu mohuar azilin
migrantëve që kalojnë
kufirin jugor të SHBA-së
në mënyrë të paligjshme.

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

Rreth 6.6 milionë sirianë të shpërngulur gjatë luftës
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Teknologji bashkëkohore për kontroll
në kufijtë e jashtëm të Shengenit

Në vitin 2021 do të futet
sistemi i hyrjes/daljes
(Entry/Exit-System,
EES), i cili do të
mundësojë marrjen e
të dhënave në kufijtë e
jashtëm nga shtetas të
vendeve të treta, që
hyjnë në zonën
Shengen për një
qëndrim të shkurtër
ose që e lënë atë
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Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, pika 1 dhe neni 23 nga Ligji për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare nr. 
154/14- tekst i pastruar), neni 76-a, 76-b, 77-a paragrafi 1 dhe paragrafi 2, neni 77-b, 77-v, 77-g dhe 77-d nga 
Ligji për kulturë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 
47/11, 51/11, 136/12,  23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15,  39/16 dhe 11/18), ndërsa në lidhje me Vendimin 
për publikim të shpalljes publike nr. 04-1191/2 të datës 22.11.2018 dhe 02-1192/2 të datës 22.11.2018, neni 
13 nga Statuti i IN Muzeu i Maqedonisë - Shkup dhe Pajtimi nga Ministria e financave nr. 18-13109/2 të 
datës 06.11.2018 publikon:  
 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
 
IN Muzeu i Maqedonisë - Shkup, ka nevojë për punësim të 2 personave për kohë të pacaktuar në dy vendet e 
punës:  
 
1. Arkitekt me 240 kredi sipas SETK ose shkallë VII/1 arkitekturë të mbaruar me ose pa përvojë pune në 
pozicionin me shifrën KUL 0304D03008, niveli i III (D3) për kohë të pacaktuar me orar të plotë të punës, 
(40 orë punë në javë nga e hëna deri të premten nga ora 08:00 deri 16:00) me neto rrogë fillestare 20.533,00 
denarë.  
 
Kandidati duhet ti plotësojë kushtet e përgjithshme në vazhdim: 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe 
- me venim gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  
Krahas kushteve të përgjithshme për vendin e punës - arkitekt, kandidati duhet ta plotësojë edhe kushtin e 
veçantë në vijim: 
- së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar për arkitekturë.  
 
2. Kustos të ikonostaseve me 240 kredi sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar grupi historia e artit ose 
historia e artit me arkeologji, me ose pa përvojë pune, në pozicionin me shifrën KUL 0304D03002, niveli i 
III (D3) për kohë të pacaktuar me orar të plotë të punës (40 orë punë në javë nga e hëna deri të premten nga 
ora 08:00 deri 16:00) me neto rrogë fillestare 19.022,00 denarë.  
 
Kandidati duhet ti plotësojë kushtet e përgjithshme në vazhdim: 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe 
- me vendim gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 
detyrës.  
Krahas kushteve të përgjithshme për vendin e punës -kustos të ikonostaseve, kandidati duhet ta plotësojë 
edhe kushtin e veçantë në vijim: 
- së paku 240 kredi të fituara sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar grupi historia e artit ose historia e artit 
me arkeologji.   
 
Kandidatët në bashkëngjitje me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë: 
- biografi të shkurtë 
- kopje nga letërnjoftimi 
- certifikatë për shtetësi (jo më të vjetër se 6 muaj) ose kopje e shtetësisë (jo më të vjetër se 6 muaj) 
- certifikatë për arsim të mbaruar adekuat në origjinal ose kopje e vërtetuar në noter 
- vërtetim që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të 
vjetër se 6 muaj) 
- vërtetim mjekësor për aftësi të përgjithshme shëndetësore të kandidatit (jo më të vjetër se 6 muaj)  
 
Shpallja publike zgjat 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor. Procedura për selektim për 
punësim përbëhet nga selektimi administrativ për kontrollim të besueshmërisë të dhënave dhe dëshmive të 
parashtruara për shpalljen publike nga ana e Komisionit për selektim të kandidatëve.  
Përzgjedhja bëhet në afat prej 8 (tetë) ditë pas skadimit të afatit për aplikim.  
Fletëparaqitjet me dokumentet e duhura të parashtrohen deri tek arkivi i IN Muzeu i Maqedonisë - Shkup në 
rr. Josif Mihajloviç nr. 7, 1000 Shkup. Dokumentet e jo kompletuara dhe të vonuara nuk do të mbikëqyren.  

 
IN Muzeu i Maqedonisë - Shkup 

Në bazë të nenit 192 nga Ligji për furnizime publike ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13,
28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/2015, 192/2015, 27/16, 120/16, 165/17 dhe 83/18) SHA për prodhimin e energjisë elektrike "Elektranat e
Maqedonisë" Shkup, në pronësi të shtetit, publikon:

THIRRJE PUBLIKE Nr. 01 200/2018
për grumbullimin e ofertave për furnizim të mazutit

1. DISPOZITAT E PËRGJITHSHME

1.1 Blerës sipas thirrjes publike nr. 01 200/2018 është SHA "Elektranat e Maqedonisë" Shkup, me seli në rr. 11 Oktomvri nr.9, Shkup

1.2. Lënda e furnizimit është:
Mazut për nevojat e Filialeve të SHA ELEM Shkup, me kualitet në pajtim me kualitetin e përcaktuar në dokumentacionin

tenderues.
1.3 Shpallja është publike dhe anonime, me të drejtë në pjesëmarrje për të gjithë subjektet fizike juridike të huaj apo vendor të regjistruar
për këtë veprimtari dhe të cilët i përmbushin kushtet nga dokumentacioni tenderues.
1.4 Hapja e ofertave do të bëhet në prezencën e ofertuesve të interesuar.

2. MASA E FURNIZIMIT

2.1 Masat për furnizim janë: 18.000ton për Filialet e SHA ELEM me shpërndarje të dhënë nga dokumentacioni tenderues.
2.2 Mazuti do të dorëzohet vazhdimisht në periudhë deri në shfrytëzimin e tërësishëm të kornizës financiare, sipas nevojave të blerësit.
Dinamika e dorëzimit do të zhvillohet sipas urdhrit të blerësit ku afati i fillimit të dërgesave individuale nuk mund të jetë më i gjatë se 48
orë.
2.3 Është e nevojshme të ofrohet lloj i mazutit i cili sipas rregullave të shtetit momentalisht është i miratuar për shitje dhe shfrytëzim.
2.4 Nuk është e lejuar ofertë e pjesshme.

3. PËRMBAJTJA E OFERTËS

3.1 Oferta duhet të përmban emrin, adresën dhe selinë e ofertuesit.
3.2 Prejardhja e vajit për djegie mazut M1.
3.3 Vaji për djegie i ofruar, mazuti duhet të përmbushë kualitetin e kërkuar dhe karakteristikat teknike, në pajtim me MKS B.H2.430 dhe
Rregullorja për kualitet të karburanteve të lëngëta. (Gz. zyrtare nr. 88 të datës 13.07.2007)
3.4 Oferta parashtrohet në formularin e ofertës të dhënë në dokumentacionin tenderues.

4. TËRHEQJA E DOKUMENTACIONIT TENDERUES

4.1 Dokumentacionin tenderues, ofertuesit e interesuar mund ta tërheqin me kërkesë, në adresën në vijim:
blagica.markovik@elem.com.mk
4.2 Kontakt tel: 02/3149 126; fax: 02/3149/125

5. DOKUMENTACIONI I DUHUR

5.1 Dokumentacionin të cilën ofertuesit e parashtrojnë, është i theksuar në dokumentacionin tenderues.

6. KRITERET PËR ZGJEDHJE TË OFERTËS MË TË VOLITSHME

6.1 Vlerësimi i ofertave do të bëhet në pajtim me kriteret në vijim:
Çmimi më i ultë 100 pikë

7. MËNYRA DHE AFATI I PARASHTRIMIT TË OFERTAVE

7.1 Ofertuesit ofertat e tyre duhet ti parashtrojnë deri tek adresa në vijim SHA "ELEKTRANAT E MAQEDONISË", rr. 11Oktomvri nr. 9, Shkup.
7.2 Oferta parashtrohet në zarf të mbyllur me shenjën "mos e hap", oferta për "shpallje publike për furnizim të vajit për djegie, mazut M1",
me thirrje në numrin e thirrjes.
7.3 Oferta parashtrohet përmes postës ose në arkivin e Blerësit.
7.4 Afati për parashtrimin e ofertave më së voni është deri në ditën dhe orën e hapjes publike të ofertave.
7.5 Hapja publike e ofertave do të bëhet më 30.11.2018 në ora 09:30 në hapësirat e SHA "Elektranat e Maqedonisë", rr. 11 Oktomvri nr. 9,
Shkup në prezencën e përfaqësuesve të autorizuar të ofertuesve.

8. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

8.1 Çdo ofertues mund të merr pjesë me vetëm një ofertë, që do të thotë edhe pamundësi për jepje të alternativave në ofertë.
8.2 Ofertat të cilat nuk do të parashtrohen deri në afatin e përcaktuar dhe ato të cilat nuk janë të përpunuara sipas kërkesave të shpalljes,
si dhe ato të cilat nuk e posedojnë dokumentacionin e plotë e cila kërkohet në shpallje, nuk do të mbikëqyren.
8.3 Përfaqësuesit e ofertuesve duhet të parashtrojnë autorizim me shkrim për pjesëmarrje në hapjen publike të ofertave.
8.4 Gjuha e shpalljes dhe procedurës është gjuha maqedonase.

Komisioni për furnizime publike

Shkrimtarja Diana Çuli ishte e
ftuar për të folur për letërsinë shqi-
pe në kuadër të projektit “Shkrim-
tarë nga e gjithë bota”, të martën
më 20 nëntor në Bibliotekën “Fi-
renzuola” në Firence.

Dhjetëra lexues iu bashkuan
bisedës me shkrimtaren shqiptare
duke shuar kureshtjen mbi letër-
sinë dhe artet përtej kufirit. Njohë-
se e mirë e letërsisë dhe kulturës
italiane, Çuli foli dhe për ndikimin
që kjo letërsi ka pasur në vendin
tonë.

Vetëm disa ditë më parë shk-
rimtarja promovoi romanin e saj
më të ri “Vrasje në kryeministri” ku
morën pjesë personalitete të

njohura të kulturës në vend. Pirro
Misha vlerësoi stilin e Çulit duke e

quajtur atë një shkrimtare që e
njeh mirë gjuhën dhe skeletin e

një romani.
Shkrimtari Virgjil Muci e quaj-

ti letërsinë e Çulit tepër ba-
shkëkohore në mënyrën e rrëfimit,
duke evidentuar faktin që thrilleri
është një gjini shumë pak e për-
dorur nga shkrimtarët shqiptarë.

Që me librin e saj të parë “Jeho-
nat e jetës” më 1980-tën, Diana
Çuli numëron në librari më shumë
se 10 romane, të cilat janë pritur
mirë nga lexuesi. “Zëri i largët”,
“Dreri i trotuareve”, “Rekuiem”,
“Dhe nata u nda në mes”, “Diell në
mesnatë”, “Engjëj të armatosur”,
“Gruaja në kafe”, “Hoteli i drunjtë”
janë disa nga romanet më të
lexuara të saj ndër vite.

Botohet në Francë
një tjetër libër me
prozë nga Ylljet
Alicka
Ylljet Alicka është botuar sëri-
sh në Francë. Libri me tregime,
“Tregime te dikurshme”, bo-
tuar nga shtëpia botuese Pyra-
midion et Chapitre douze ka
hedhur në treg shkrimtarin
shqiptar. Ne daljen e këtij libri
botuesi shkruan ndër të tjera:
“Me ketë vëllim të ri Ylljet
Alicka na zbulon çaste nga jeta
e përditshme , ardhur nga një
Shqipëri që kërkon të shkëpu-
së lidhjet e saja shpirtërore e
politike me komunizmin.
Një model i përsosur humori e
sarkazme te një populli që bal-
lafaqohet thuajse për ditë me
absurdin.. Ky është është libri i
tretë në Francë që pason boti-
min e “Parrullave me gurë”.

Bukuritë e Romës Antike nuk
do të jenë më luks i rezervuar
vetëm për vizitorët e kryeqytetit
italian, pasi rrënojat e vjetra do t’i
çelin virtualisht dyert e tyre edhe
pjesës tjetër të botës falë një
projekti digjital të vënë në jetë sot
pas dekadave përgatitje.

Turi “Roma Reborn” (Roma e ri-
lindur) është projekti i parë që u
ofron përdoruesve të saj kudo në
botë për të vëzhguar mbi 7 000
ndërtesa dhe monumente siç ishin

në vitin 320, me ndihmën e syzeve
të realitetit virtual ose një kompju-
teri të thjeshtë.

Ky nuk është projekti i parë që
na kthen pas në Romën Perando-
rake, por deri më tani, ata që dëshi-

rojnë të eksplorojnë Domus Aurea
të Nero-s ose Ujërat termale të Ca-
racalla-s, mund të udhëtojnë vir-
tualisht në këto vende mbre-
sëlënëse. “Ideja e këtij projekti më
erdhi ndërmend që në vitin 1974.
Isha i vendosur të gjeja një mënyrë
për t’i treguar mbarë botës këto
monumente të mrekullueshme,
por nuk ekzistonte ende tekno-
logjia”, deklaroi për median, drej-
tori i projektit Bernard Frischer,
arkeologu digjital 69 vjeç.

Publicitet

Projekti rijetëson lavdinë e Romës Antike në realitet virtual
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Diana Çuli prezanton letërsinë shqipe në Itali
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Fisnik NUHIU

Shkup, 22 nëntor - Të enjten janë
zhvilluar takimet e javës së 15 në
Ligën e Parë futbollistike të Ma-
qedonisë.  Në këto ndeshje kanë
dominuar skuadrat vendase të ci-
lat triumfuan në tri nga pesë nde-
shjet e kësaj jave. Kampioni ak-
tual Shkëndija ka shënuar fitore
të thellë ndaj Sileksit me rezulta-
tin 5:0. Ishte Valmir Nafiu ai që
hapi rezultatin në minutën e 25 të
takimit, ndërsa të 28 Izari Emini
rriti epërsinë në 2:0. Me këtë re-
zultat të dyja ekipet shkuan në pu-
shim. Në pjesën e dytë “kuqë-
zinjtë” shënuar edhe tre herë në
portën e ekipit nga Kratova. Në
minutën e 64 ishte përëri Izair
Emini Shefit që shënoi për 3:0,
ndërsa pesë minuta më vonë She-

fit Shefit shënoi një supergol. Dy
minuta para përfundimit të taki-
mit Shkëndija me anë të Samir
Fazli shënoi edhe golin e pestë në
portën e Sileksit. Me këtë fitore
ekipi i Shkëndijës ruan pozitën e
parë me 34 pikë të tubuara. Nga
ana tjetër, ekipi i Shkupit ka marr
barazim në terrenin e vështirë të
Makedonija Gj.P duke luajtur 2:2.
Në minutën e 15 të përballjes ishin
nikoqirët që kaluan në avantazh
me golin e Bobo Bozhinovskit nga
pika e bardhë. Ekipi nga Çairi në
minutë e 24 arriti të barazon shi-
frat 1:1 me anë të Viktor Angelov,
ndërsa vetëm katër minuta më
vonë me një gol të bukur të shë-
nuar nga Suhel Muharem kaluan

në avantazh. Skuadra e Shkupit
në minutën e 43 mbeti edhe pa
mbrojtësin Zango i cili u ndëshkua
me karton të kuq, ku dhe shkaktoi
penalti, ndërsa Bobo Bozhinovski
nuk arriti të shënon në portën e
portierit, Igor Aleksovski. Make-
donija Gj.P arriti që të barazon re-
zultatin në minutën e 87 të për-
balljes me antë të Robson da Silva.
FC Shkupi pas këtij barazimi
radhitet e nënta në tabelën e kla-
sifikimit me 16 pikë të tubuara.
Derbi i javës u zhvillua në stadiu-
min “Boris Trajkovski” në Maxhari,
ku u takuan rivalët Vardari dhe Ra-
botniçkit. “Romantikët” me golin e
shënuar në minutën e 57 të taki-
mit me anë të Oliver Peev, arritën

që të marrin fitoren në derbin e
javës së 15.  Ekipi i Renovës ka pë-
suar disfatë ne terren mysafir nga
Bellasica me rezultatin 3:1. Në mi-
nutën e 9 nikoqirët shënuan go-
lin e parë me anë të Filip Ivanov-
skit, ndërsa para përfundimit të
pjesës së parë, Renova arriti të ba-
razon rezultatin në 1:1 me anë të
Nenad Mishkovski. Ndërkaq, eki-
pi  i Bellasicës me anë të Zoran
Baldovaliev arriti të kalon në
avantazh në minutën e 80, ndër-
sa në minutat shtesë të ndeshjes
ishte Pepi Georgiev që vulosi re-
zultatin përfundimtar 3:1. Akade-
mija Pandev ka arritur të merr fi-
tore duke mposhtur Pobedën me
rezultatin 2:1.

Përfaqësuesja e Kosovës bëri hi-
stori në Ligën e Kombeve duke e ka-
luar fazën e grupeve pa e pësuar
asnjë humbje, duke i radhitur 4 fito-
re e 2 barazime. “Dardanët” e reali-
zuan një ëndërr, por këtu nuk për-
fundon gjithçka. Ata duan ta
vazhdojnë këtë ëndërr të ëmbël.
Trajneri Bernard Challandes ndihet
i lumtur me arritjen e ekipit të tij, i
cili ishte pjesë e Grupit 3, Liga D, të
cilin e mbylli me 14 pikë të grumbul-
luara, duke shënuar 15 gola dhe
duke i pësuar vetëm dy. “Unë kam
ëndërruar për këtë kualifikim në
gjysmëfinale, ishte një ëndërr për
mua. Ishte e mundshme për mua, e
kam parë grupin dhe kam menduar
se nuk do të jetë e lehtë, por që
është e mundshme për ta kaluar
grupin. Në mars gjatë grumbulli-
mit në Francë u kam treguar të
gjithëve që ky është synimi, edhe
pse prioritet imi është loja e mirë”,
ka thënë fillimisht trajneri zviceran.

CHALLANDES: JEMI DY NDESHJE
LARG EVROPIANIT

Përfaqësuesja e Kosovës nuk
ka qenë kurrë më afër kualifikimit

në Kampionat Evropian. Për këtë
është i vetëdijshëm edhe trajneri
Challandes, i cili nuk dëshiron ta
lëshojë këtë rast të artë, i cili mund
të mos i vijë më Kosovës. Ai e di
fort mirë se përmes kualifikimeve
të rregullta është një mision
pothuajse i pamundur kualifikimi
në “Euro 2020”, prandaj është i
fokusuar që këtë ta bëjë përmes
Ligës së Kombeve, ku Kosova është
kualifikuar në gjysmëfinale, ku do
të luajë me Maqedoninë. “Ne e
kemi rastin të luajmë në gjysmëfi-

nale, jemi dy ndeshje larg Evropia-
nit. Do të isha idiot nëse nuk do të
thosha se është e mundshme.
Është e qartë se nuk do të jetë e
lehtë me Maqedoninë, por është
një ndeshje gjysmëfinale, nuk i
dihet. Gjithçka është e mundsh-
me, ne kemi ekip të mirë. Për mua
gjëja më e rëndësishme është se e
kemi një vit në dispozicion për të
përparuar, për t’u munduar që të
jemi më të mirë”, ka shtuar Chal-
landes, i cili nuk ka pësuar ende
humbje me Kosovën prejse e mori

në dorë në fillim të këtij viti. “Në
fund të muajit do të shkojmë për
shortin e Evropianit në Dublin dhe
ndoshta na bie të luajmë me
Francën, ose me Gjermaninë, ose
me dikë tjetër të fortë. Pra, do të
jetë një ndeshje e vështirë ajo me
maqedonasit, por ne synojmë të
bëjmë progres. Nuk mund të them
se kualifikimet do të jenë përga-
titje për gjysmëfinale të Ligës së
Kombeve, por nëse e kemi një
shans të vogël për t’u kualifikuar
në Evropian, ai është përmes Ligës
së Kombeve, më shumë sesa për-
mes kualifikimeve të rregullta”, ka
përfunduar Challandes.

1.5 MILION EURO PËR FFK-NË,
BONUSE NGA UEFA

Përfaqësuesja e Kosovës e ka
pasuruar Federatën e Futbollit të
Kosovës. Në fakt, në bazë të Rre-
gullores Financiare të UEFA-s, shtë-
pia e futbollit kosovar i përfiton
750 mijë euro për pjesëmarrjen e
Përfaqësueses në Ligën e Kombeve
dhe 750 mijë që e kaloi grupin në
këtë eveniment. Kjo nënkupton se
në arkat e FFK-së do të derdhen 1.5

milion euro nga shtëpia e futbollit
evropian. Gjithashtu Qeveria e Ko-
sovës e aprovoi kërkesën e Mini-
strisë së Sportit të mërkurën që për
Përfaqësuesen të ndahen 500 mijë
euro si shpërblim për suksesin e
arritur së fundmi.  Gjithashtu pasi
Kosova në edicionin e ardhshëm
do të garojë në Ligën C të Ligës së
Kombeve, FFK-ja do t’i arkëtojë 1.13
milion euro. E nëse Përfaqësuesja
e kalon përsëri fazën e grupeve Ko-
sova do t’i përfitonte edhe 1.13 mi-
lion euro të tjerë.

Përparon Kosova, kalon në va-
zon e pestë

Përfaqësuesja e Kosovës ua ka
parë hairin paraqitjeve brilante në
Ligën e Kombeve. Në fakt, të
mërkurën janë përcaktuar vazot
për shortin e eliminatoreve të
Kampionatit Evropian dhe Kosova
ka shënuar ngritje nga vazoja e
gjashtë në të pestën. Ndërkohë,
Kombëtarja shqiptare ka përfun-
duar në vazon e katërt. Vazoja e
pestë: Armenia, Azerbajxhani,
Bjellorusia, Gjibraltari, Kazakista-
ni, Kosova, Luksemburgu, Maqe-
donia, Moldavia dhe Ishujt Faroe.

Duka zbulon
arsyen pse e
“votëbesoi”
Panuçin
Presidenti i FSHF-së, Armand
Duka, e ka “votëbesuar” trajnerin
Kristian Panuçi pas fitores në mi-
qësoren me Uellsin. Kreu i fut-
bollit shqiptar ka dhënë edhe ar-
syet pse nuk veproi ndryshe,
sikurse disa media nxituan të pa-
ralajmërojnë, madje duke
hedhur në “treg” edhe emrat për
zëvendësuesin e italianit: “Nuk
është koha për vendime të nxi-
tuara. Panuçi ka të mirat e të kë-
qijat e veta. Nuk kemi luksin të
ndërrojmë trajner. Ne jemi
skuadër modeste. Që të bëjmë
mirë, duhet të jemi të gjithë po-
zitivë. S’kemi menduar për traj-
ner tjetër, i japim mbështetje
maksimale Panuçit. Eksperimen-
tet u bënë, fituam Ismajlin dhe
Uzunin. Kombëtarja e konsoli-
duar për kualifikueset e Europia-
nit është tashmë në mendjen e
stafit. Në takimin e fundit që
pata me trajnerin biseduam se si
t’i bëjmë më mirë gjërat organi-
zative, sepse anën teknike e ka
vetë në dorë vetë Panuçi”, ka dek-
laruar Duka.

Ëndrra e ëmbël e Kosovës vazhdon

LIGA E PARË - JAVA E 15

Shkëndija deklason
Sileksin, barazon Shkupi

Është zhvilluar java e 25-
të në Ligën e parë
futbollistike të
Maqedonisë në futboll.
Kampioni aktual dhe
lideri aktual Shkëndija,
me fitoren e thellë ndaj
Sileksit me 5-0 dhe me
disfatën e Vardarit nga
Rabotniçki, është
shkëputur edhe më
shumë në tabelën e
klasifikimit dhe tani ka
gjashtë pikë më shumë
se Vardari. Shkupi nuk ka
arritur të rruajë epërsinë
prej 1-2 ndaj Makedonija
Gj.P., dhe në fund u desh
të pajtohet me një pikë

Koha

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



20 MARKETING
Koha, e premte, 23 nëntor 2018 

Në bazë të nenit 42 paragrafi 2 të Ligjit për peshkim dhe akuakulturë (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 7/08, 67/10, 47/11, 53/11, 95/12, 164/13, 116/14, 154/15, 193/15,  39/16 dhe 83/18) dhe Vendimit për fillim të 
procedurës për ndarjen e koncesionit për peshqit për organizim të peshkimit rekreativ në rivierën për peshkim “Treska 1 – të Kërçovës” nr. 44-5257/1 të datës 17.07.2018, Vendimit për fillim të procedurës për ndarjen e koncesionit për peshqit 
për organizim të peshkimit rekreativ në rivierën për peshkim “Crna Reka – të Demir Hisarit” nr. 44-5257/2 të datës 17.07.2018, Vendimit për fillim të procedurës për ndarjen e koncesionit për peshqit për organizim të peshkimit rekreativ në 
rivierën për peshkim “Zletovska Reka" nr. 44-5257/3 të datës 17.07.2018, Vendimit për fillim të procedurës për ndarjen e koncesionit për peshqit për organizim të peshkimit rekreativ në rivierën për peshkim “Crn Drim 2" nr. 5257/4 të datës 
17.07.2018, Vendimit për fillim të procedurës për ndarjen e koncesionit për peshqit për organizim të peshkimit rekreativ në rivierën për peshkim “Ohridski Slliv” nr. 44-5257/5 të datës 17.07.2018  , Vendimit për fillim të procedurës për ndarjen 
e koncesionit për peshqit për organizim të peshkimit rekreativ në rivierën për peshkim “Akumulimi Matka” nr. 44-5257/6 të datës 17.07.2018 , Vendimit për fillim të procedurës për ndarjen e koncesionit për peshqit për organizim të peshkimit 
rekreativ në rivierën për peshkim “Liqeni i Ohrit” nr. 44-5257/5 të datës 17.07.2018, Vendimit për fillim të procedurës për ndarjen e koncesionit për peshqit për organizim të peshkimit rekreativ në zonën rekreative “Liqeni i Dojranit” nr. 44-
5257/8 të datës 17.07.2018, (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 134/18), Komisioni për zbatimin e procedurave për koncesionimin e peshqve për organizim të peshkimit rekreativ në zonat rekreative të themeluara nga Qeveria e 
Republikës së Maqedonisë, me Vendimin nr. 44-8509/2,3,4,5,6,8, dhe 10 nga 2 tetori 2018, publikon  

 
THIRRJE PUBLIKE 

Për ndarje të koncesioneve për peshq për organizim të peshkimit rekreativ në rivierat për peshkim dhe zonat për peshkim 
 

I LËNDA E KONCESIONIT 
Lëndë e koncesionit është shpërndarja e peshqve për organizimin e peshkimit rekreativ për një periudhë prej gjashtë 

vjetësh në: 
1. Riviera për peshkim Crna Reka – e Demir Hisarit  – përfshinë pjesën e lumit Crna Reka prej burimit deri te 

ura në f. Buçinë (ura është kufiri) me të gjitha degët në Crna Reka në atë pjesë dhe mikroakumulimi "Strugovo" në 
komunën Demir Hisar.  

2. Riviera për peshkim “Crn Drim 2”, që përfshinë ujërat e lumit Crn Drim edhe atë prej digës së liqenit 
artificial - akumulimi Globoçica, në drejtim të grykëderdhjes në liqenin artificial hidrocentrali liqeni i Dibrës (Shpilje), 
500m në drejtim nga ura e cila gjendet në veri të hidrocentralit "Gliboçicë". Si pjesë e rivierës bëjnë pjesë edhe 
lumenjtë: Lumi i Jabllanicës, nga burimet deri në grykëderdhjen e Crn Drim dhe Modriçka Reka, nga burimet deri tek 
grykëderdhja në Crn Drim. 

3. Riviera për peshkim Ohridski Slliv – përfshinë rrjedhën e lumenjve Sateska deri në objektin rregullator në veri 
nga f. Vollino, Kanali i lumit Sateska, nga objekti rregullator në veri nga f. Vollino deri në grykëderdhjen në Liqenin e 
Ohrit, Pesoçanka Reka, nga burimi deri te grykëderdhja në lumin Sateska, Golema Reka nga burimi deri te grykëderdhja 
në lumin Sateska, Golema Reka nga burimi deri tek grykëderdhja në lumin Sateska, Matica e krijuar nga ujërat në 
fshatin Izdegllavje dhe Sllatinska reka e quajtur "Potok", nga burimi deri tek grykëderdhja në lumin Sateska, Matica e 
krijuar nga ujërat të cilat rrjedhin nga Sini Viroj, nga burimi deri tek grykëderdhja në Golema Reka, Koselska Reka, nga 
burimi deri tek grykëderdhja në Liqenin e Ohrit, Reka Qerava, nga kufiri me Republikën e Shqipërisë deri në 
grykëderdhjen në Liqenin e Ohrit, të gjitha rrymat të cilat rrjedhin në Liqenin e Ohrit, si dhe liqenet artificialë - 
akumulime - Trbenishko dhe Slatinsko. 

4. Riviera për peshkim Zletovska Reka– përfshinë e gjithë Zletovska Reka nga diga e akumulimit 
"Knizhevo" deri tek grykëderdhja në lumin Bregallicë, përfshirë edhe të gjitha degët, akumulimi "Pishica" si dhe të 
gjitha ujërat e qeta (të vogla dhe mikroakumulimet) të cilat gjinden në këtë pjesë në të cilat mund organizohet peshkim 
rekreativ, përderisa nuk paraqet pengesë për kryerjen e punëve dhe aktiviteteve për të cilat është kryesisht i paraparë.  

5. Riviera për peshkim Treska 1 - i Kërçovës - përfshin pjesën e lumit Treskë, nga burimi deri te 
ura në rrugën e cila çon nga Kërçova deri tek f. Plasnicë (ura është kufiri) me të gjitha degët e lumit në atë pjesë të 
kursit. 

6. Zona rekreative Akumulimi Matka  – e përfshin të gjithë sipërfaqen ujore të liqenit artificial - 
akumulimi Matka përfshirë edhe pjesën e lumit Treskë i cili gjendet mes digës Sveta Petka (Matka 2) dhe grykëderdhja 
në akumulimin Matka. 

7. Zona rekreative “Liqeni i Ohrit“ - përfshin pjesët në të cilat organizohet peshkim rekreativ nga 
bregu, nga një objekt lundrues i ankoruar dhe nga një objekt lundrues në lëvizje. 

Peshkim rekreativ nga bregu organizohet në të gjithë linjën e bregut të Liqenit të Ohrit dhe kanalit 
"Studençishta", përveç në burimet te Shën Naumi.  

Peshkim rekreativ nga një objekt lundrues i ankoruar organizohet në pjesët e ujit të peshkimit edhe atë: 
- kamp Ljubanishte – pjesa e ujit të peshkimit nga grykëderdhja e lumit Çerava deri në skajin lindor të plazhit të 
kampit Ljubanishte deri 20 m thellësi;   
- kamp Gradishte - pjesa e ujit të peshkimit nga gardhi verior i objektit Kulla (lagjja përreth) deri në plazhin e 
quajtur "Orevçe" deri 20 m thellësi;  
- kamp Eleshac - në pjesën e kufijve të kampit deri 20 m thellësi;  
- Metropol - pjesa e ujit të peshkimit nga hoteli Makoteks në lagjen Lagadin deri te gardhi verior i hotelit Belvi deri 
20 m thellësi;  
- Pushimorja Universitare - nga kufiri i tij jugor deri te kufiri jugor i hotel "Sileks" deri 20 m thellësi;  
- Mazija - pjesa e ujit të peshkimit nga platforma e plazhit "Kuba Libre" deri te hoteli "Tino" deri 5 m thellësi;  
- Grashnica - pjesa e ujit të peshkimit nga grykëderdhja e lumit Grashnica, nga kisha Shën Jovan Kaneo deri te 
hoteli "Partizan" deri 20m thellësi;  
- Daljan - pjesa e ujit të peshkimit, nga gardhi lindor i hotelit "Daljan" deri te gardhi lindor i spitalit të ortopedisë 
dhe traumatologjisë "Sv. Erazmo" deri 20m thellësi;  
- Kamp AS - pjesa e ujit të peshkimit nga gardhi lindor i kampit "AS" deri tek gardhi lindor i hotelit "Evrohotel" 
deri 20m thellësi dhe 
- kamp Livadishte - pjesa e ujit të peshkimit nga grupi i shtëpive në jug nga lagjja "Elen kamen" deri te gardhi jugor 
i kampit "Livadishte" deri 20m thellësi.  

Peshkim rekreativ nga një objekt lundrues në lëvizje për gjah të troftës dhe belvicës mund të organizohet në 
të gjithë siperfaqen e liqenit të Ohrit, përveç në burimet te Shën Naumi.  

8. Zona rekreative Liqeni i Dojranit - i përfshin pjesët e liqenit të Dojranit të cilat i përkasin 
Republikës së Maqedonisë në të cilat organizohet peshkim rekreativ nga bregu në të gjithë linjën e bregut dhe nga njo 
objekt lundrues i ankoruar në të gjithë linjën e bregut të Liqenit të Dojranit në largësi deri 35 m nga brezi me kallam ose 
deri 50 m nga bregu ku nuk ka kallam, përveç në pjesën e përcaktuar për kryerjen e peshkimit tradicional si "hapësira 
për mudrinë", nga vendi i quajtur "Skeleto" deri te vendi i quajtur "Cilevo" (fundi), si dhe të gjitha ujërat të cilat direkt 
derdhen në liqenin e Dojranit dhe degët e tyre. 

 
II PERIUDHA PËR TË CILËN NDAHET KONCESIONI  
Koncesioni i peshqve për organizim të peshkimit rekreativ në rivierat për peshkim dhe zonat rekreative ndahet për 

periudhë prej gjashtë vjet. 
 
III   TË DREJTË PËR PJESËMARRJE 
Të drejtë për pjesëmarrje në Thirrjen publike për ndarje të koncesionit të peshqve për organizim të peshkimit 

rekreativ në rivierat për peshkim dhe zonat rekreative kanë subjektet juridike të vendit dhe subjektet e huaja juridike 
nëse kanë filiale të regjistruar në Republikën e Maqedonisë në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare, nuk kanë referenca 
negative për pjesëmarrje në Thirrje publike dhe kanë marrë dokumentacionin tenderues.  

Thirrja publike është e ndarë me pika. 
Një ofertues mund të parashtrojë ofertë për më shumë pika nga pjesa I e kësaj thirrje publike. Për secilën pikë 

parashtrohet ofertë e posaçme. 
 

IV AFATI DHE VLEFSHMËRIA E PARASHTRIMIT TË OFERTAVE 
Afati përfundimtar për parashtrimin e ofertave është 24 dhjetor 2018 deri në ora 10:00.  
Afati i vlefshmërisë së ofertës është së paku 120 ditë duke konsideruar nga dita e caktuar si afat përfundimtar për 

parashtrimin e ofertave.  
Të gjitha shpenzimet në lidhje me përpilimin dhe parashtrimin e ofertës bien në barrë të ofertuesit. 
 
V ADRESA PËR PARASHTRIMIN E OFERTAVE 
Secili ofertues i interesuar ofertën e vet e parashtron në adresën në vijim: Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së 

ujërave, rr. “Aminta Treti”, nr. 2, 1000 Shkup. 
Oferta parashtrohet përmes postës ose duke dorëzuar në arkivin e Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë 

së ujërave, çdo ditë pune prej ora 9:00 deri në ora 15:00. 
 
VI  HAPJA PUBLIKE E OFERTAVE 
Hapja publike e ofertave do të mbahet në hapësirat e Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave (rr. 

“Aminta Treti”, nr. 2, Shkup, Republika e Maqedonisë) më datë 24 dhjetor 2018  në ora 10:00.  
 
VII GJUHA E OFERTËS 

Oferta, si dhe e gjithë korrespodenca dhe dokumentet në lidhje me ofertën parashtrohen në gjuhën maqedonase 
 

VIII DHËNIA E DOKUMENTACIONIT TENDERUES DHE KOMPENSIMI PËR DHËNIEN  
Dokumentacioni tenderues jepet në arkivin e Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave, rr. 

“Aminta Treti”, nr. 2, 1000 Shkup.  
Për marrje të dokumentacionit tenderues, ofertuesi i interesuar është i obliguar që të paguajë mjete të pakthyeshme 

në shumë prej 500 (pesëqind) denarë. 
 
Pagesa duhet të bëhet në llogarinë në vijim: 
Emri dhe selia e pranuesit:              Ministria e financave,                  Llogaria trezore 
Banka e pranuesit:    BPRM 
Llogaria transaksione:            100000000063095 
Shuma:            500 denarë 
Llogaria pagesore:            840   03161 
Shifra e të hyrave dhe Programi:          722313 00 
Qëllimi i pagesës:    taksa administrative 
 
 Në rast të parashtrimit të më shumë ofertave prej ofertuesit të njëjtë për pika të ndryshme të pjesës së I të kësaj 

thirrje publike, ofertuesi duhet të ketë marrë dokumentacionin tenderues për secilën pikë veç e veç. 

Gjatë marrjes së dokumentacionit tenderues nga arkivi i Ministrisë së bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave 
është e nevojshme të jepen të dhëna personale, si dhe të dhëna për emrin, selinë, kontakt telefonin dhe e-mail adresën 
për subjektin për të cilën është marr dokumentacioni tenderues.  
   

IX KUSHTET PERSONALE, PROFESIONALE, TEKNIKE DHE FINANCIARE QË DUHET TË 
PËRMBUSHEN 

Për të dëshmuar kushtet personale, profesionale, financiare dhe teknike që duhet të plotësohen për pjesëmarrje në 
Thirrjen Publike, ofertuesit duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Për të dëshmuar aftësinë personale: 
- deklaratë nga personi përgjegjës i personit juridik të vërtetuar në noter, me të cilin me përgjegjësi morale, 

materiale dhe penale vërteton se në pesë vitet e fundit personi juridik ose një anëtar i organit të tij menaxhues ose organi 
mbikëqyrës nuk është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për veprat penale në vijim: korrupsionit, 
mashtrimit ose pastrimit të parave,  

- vërtetim (origjinal ose kopje e verifikuar nga ofertuesi) se nuk është hapur procedura e falimentimit e lëshuar nga 
Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga afati i fundit për dorëzimin e 
ofertave, 

- vërtetim (origjinal ose kopje e verifikuar nga ofertuesi) se nuk është hapur procedura e likuidimit e lëshuar nga 
Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga afati i fundit për dorëzimin e 
ofertave, 

- vërtetim (certifikatë) për tatime, kontributet dhe detyrat e tjera publike të paguara (origjinal ose kopja e verifikuar nga 
ofertuesi), të lëshuar nga Drejtoria e të hyrave publike jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj llogaritur nga afati i fundit për 
dorëzimin e ofertave, 

- vërtetim (origjinale ose kopje e verifikuar nga ofertuesi) nga Regjistri i ndëshkimeve për veprat e kryera penale të 
personave juridik, që nuk është shqiptuar dënim dytësor për ndalim të përkohshëm në kryerjen e veprimtarisë së caktuar 
të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më i vjetër se 6 (gjashtë) muajve të llogaritur nga afati i 
fundit për dorëzimin e ofertave, 

- vërtetim (origjinal ose kopje e verifikuar nga ofertuesi), nga Regjistri i ndëshkimeve për veprat penale të kryera 
nga personat juridik, se nuk i është shqiptuar sanksioni dytësor ndalesë për kryerjen e veprimtarisë së caktuar të lëshuar 
nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më i vjetër se 6 ( gjashtë) muaj të llogaritur nga afati i fundit për 
dorëzimin e ofertave,  

- vërtetim (origjinali ose kopja e verifikuar nga ofertuesi) se nuk është shqiptuar një vendim përfundimtar 
kundërvajtjes për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë, jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga afati i fundit dorëzimi i ofertave, 

- vërtetim (origjinali ose kopja e verifikuar nga ofertuesi) se me vendim të plotfuqishëm nuk i është shqiptuar sanksion 
kundërvajtjeje ndalesë e përkohshme për kryerje të veprimtarisë së veçantë të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë, jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj nga afati i fundit dorëzimi i ofertave  dhe 

 - certifikata për ofertuesin (origjinali ose kopja e verifikuar nga ofertuesi), nga Regjistri i ndëshkimeve për veprat penale të 
kryera nga subjektet juridike se nuk është shqiptuar një ndalim për pjesëmarrjen në procedurat e thirrjes publike, dhënien e 
kontratave të prokurimit publik dhe kontratat për partneritet publiko-privat i lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së 
Maqedonisë, jo më i vjetër se 6 (gjashtë) muaj, i llogaritur nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave.  

2.  Për të dëshmuar aftësinë profesionale: 
- vërtetim për veprimtarinë e regjistruar – peshkatari (PDR formë origjinale ose kopjen e verifikuar nga ofertuesi) 

të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj, të llogaritur nga afati i 
fundit për dorëzimin e ofertave (dorëzohen vetëm nga persona juridikë të regjistruar në përputhje me Ligji për Shoqëritë 
Tregtare),  

-   vërtetim për veprimtarinë e regjistruar – peshkatari (PDR formë origjinale ose kopjen e verifikuar nga ofertuesi) 
të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj, të llogaritur nga afati i 
fundit për dorëzimin e ofertave (dorëzohen vetëm nga personat juridikë të regjistruar në përputhje me Ligjin për shoqata 
dhe fondacione – shoqatat e peshkatarëve) dhe 

 - gjendja aktuale e lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë (origjinal ose kopje e vërtetuar nga 
ofertuesi) jo më e vjetër se 6 (gjashtë) muaj llogaritur nga afati i fundit për dorëzimin e ofertave.  

 
3.   Për të dëshmuar aftësinë financiare: 
-      Informacion për gjendjen ekonomiko-financiare të subjektit për tri vitet e fundit ose për periudhën  për të cilin 

ekzistojnë të dhënat (origjinal ose kopje të vërtetuar nga ana e ofertuesit) të dhënë nga Regjistri qendror i Republikës së 
Maqedonisë jo më të vjetër se 6 (gjashtë) muaj duke konsideruar prej afatit përfundimtar për parashtrim të ofertave. 

4.   Për të dëshmuar aftësinë teknike: 
- marrëveshje (origjinali ose kopje të vërtetuar në noter) për shumimin e peshqve në rivierën për peshkim/zonën 

rekreative të lidhur me reproqendrën e regjistruar për periudhën e kohëzgjatjes së koncesionit, me theksim të sasive të 
planifikuara për shumim të peshqve gjithsej për periudhën gjashtëvjeçare të koncesionit dhe sasive të planifikuara për 
shumim për secilin vit veç e veç, 

- Formulari M1 dhe 2 (origjinal ose kopje e vërtetuar nga ofertuesi), për së paku një të punësuar rojtar të 
peshqve, 

- deklaratë (origjinal) për pajisje dhe aftësi teknike nga personi përgjegjës në subjektin juridik me të cilën nën 
përgjegjësi morale, materiale dhe penale vërteton se posedon me pajisjen e nevojshme për kryerjen e shërbimit ruajtje të 
peshqve të vërtetuar në bazë të peshkatarisë duke parashtruar dokumentacion për të dëshmuar – pronësinë ose 
marrëveshjen për shfrytëzim, 

- deklaratë (origjinal) për shërbime të ruajtjes së peshqve nga personi përgjegjës në subjektin juridik me të cilën nën 
përgjegjësi morale, materiale dhe penale vërteton se do të formojë shërbim për mbrojtjen e peshqve dhe do të punësojë numrin e 
nevojshëm të personave për kryerjen e mbrojtjes fizike të peshqve të vërtetuar në bazë të peshkatarisë dhe 

- deklaratë (origjinal) se numri i anëtarëve nga personi përgjegjës në subjektin juridik me të cilën nën përgjegjësi 
morale, materiale dhe penale vërteton se në momentin e parashtrimit të ofertës janë anëtarësuar së paku 50 anëtarë në 
shoqatë (e parashtrojnë vetëm shoqatat e peshkatarëve). 

Krahas dokumentacionit të specifikuar në pikën IX të kësaj Thirrje publike, secili ofertues duhet të parashtrojë: 
- Formular të plotësuar të ofertës, të vërtetuar nga ana e ofertuesit dhe të nënshkruar nga personi përgjegjës i 

ofertuesit ose nga personi i tij i autorizuar, për çka e bashkëngjitur parashtrohet autorizimi i nënshkruar dhe vërtetuar 
nga personi përgjegjës i ofertuesit; 

- Model i parafin i Marrëveshjes dhe 
- Garanci bankare për pjesëmarrje në procedurë (origjinal). 

 Nëse oferta nuk është e kompletuar, gjegjësisht nuk përmban dokumentacionin e nevojshëm, e njëjta nuk do 
të jetë lëndë e vlerësimit 
    

X KRITERET PËR ZGJEDHJE TË OFERTËS MË TË VOLITSHME 
Kriteri sipas të cilit bëhet zgjedhja e ofertës më të volitshme është kompensimi më i lartë i koncesionit i shprehur në 

përqindje të ofertuar në ankandin elektronik. 
 
XI SHUMA MINIMALE E KOMPENSIMIT PËR KONCESION 
Kompensimi për koncesion të peshqve për peshkim rekreativ është së paku 10% të kompensimit të paguar për 

gjithsej lejet e dhëna në nivel vjetor. 
 
XII EMRI DHE ADRESA E ORGANIT KOMPETENT PËR VENDOSJE NË BAZË TË ANKESAVE DHE 

AFATEVE PËRFUNDIMTARE PËR PARASHTRIM TË ANKESAVE 
Organi kompetent për zgjidhje në bazë të ankesave në procedurë për ndarje të koncesionit të peshqve për organizim 

të peshkimit rekreativ në rivierat për peshkim dhe zonat rekreative është Komisioni shtetëror i ankesave në lidhje me 
furnizimet publike (bul. “Ilinden” nr. 63A, 1000 Shkup, Republika e Maqedonisë).  

Ankesa mund të shpallet në afat prej tetë ditëve nga dita e: 
- publikim të Thirrjes publike ndarje të koncesioneve të peshqve për organizim të peshkimit rekreativ në lidhje me 

të dhënat, veprimet ose lëshimet për ndërmarrje të veprimeve nga Thirrja publike,  
- hapja e ofertave, në lidhje me veprimet ose lëshimet e ndërmarrjes së veprimtare në lidhje me dokumentacionin 

tenderues, gjegjësisht procedurën për hapje të ofertave,   
- kalimin e afatit për sjellje të Vendimit për zgjedhje të ofertës më të volitshme ose Vendimit për anulim të 

procedurës në lidhje me pamundësisë për sjellje të vendimit për zgjedhje ose anulim të procedurës në afatin përkatës,  
-      pranimi i vendimit me të cilin vendoset për të drejtë individuale nga procedura për ndarje të koncesionit të 

peshqve për organizim të peshkimit rekreativ në rivierat për peshkim/zonat rekreative, në lidhje me përcaktimin e 
aftësisë së fletëparaqitjeve për pjesëmarrje ose evaluimin e ofertave dhe vendimit, ose 

-  për njohurit për mbajtje të paligjshme të procedurës për ndarje të marrëveshjes për koncesion për peshqit për 
organizim të peshkimit rekreativ në rivierat për peshkim/zonat rekreative, më së voni në afat prej një viti nga dita e 
përfundimit të procedurës së realizuar. 

 
Komisioni për realizimin e procedurave për ndarje të koncesioneve të peshqve për organizim të peshkimit rekreativ
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Koha, e premte, 23 nëntor 2018 

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor 
 

SH P A LL J E 
A  – Leje  e integruar ekologjike 

Për: DPPU Hromos-Pesticidi, Zoran Dogazanski e tj. 
DOO import-eksport Shkup 

rr. Dame Gruev nr. 5/3 
1000 Shkup, Republika e Maqedonisë 

Instilacioni Shoqata për prodhimi, tregti dhe shërbime HROMOS – PESTICIDI, Zoran 
Dogazanski e tj. DOO import eksport Shkup, ka paraqitur  kërkesë deri te MMJPH për 
marrjen e A- lejes për harmonizim me planin operativ.  Pas zbatimit të procedurës ligjore 
MMJPH, ka dhënë A – Leje për harmonizim me planin operativ nr. 11-1389/2 nga data 
31.01.2017 
 
Sipas njoftimit të marrë për realizimin e tërësishëm të planit operativ (  
Në përputhje me nenin 138 paragrafi 6 dhe 7  të Ligjit mjedisin jetësor ( Gazeta zyrtare e 
RM 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 , 
42/14, 44/15, 129/15, 192/15 dhe 39/16),  nga  Inspektorati shtetëror  i mjedisit. Ministria 
e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor   nr. 11-2091/2 nga data 10.05.2017 v,  si 
edhe  nga Procesverbali i vizitës përfundimtare nr. 11-2091/4 nga data 18.09.2017 

Drejtoria e Mjedisit Jetësor pranë MMJPH përgatiti 
A  – Leje  të integruar ekologjike   

Për: DPPU Hromos-Pesticidi, Zoran Dogazanski e tj. 
DOO import-eksport Shkup 

 
Instilacioni sipas Rregullores për përcaktimin e aktiviteteve të instilacioneve, bien nën 
aktivitetet nga Shtojca I, Pika: 
4.4 Instilacione kimike për prodhimin e prodhimeve bazë për mbrojtjen e bimëve dhe 
biocideve. 
 
Leja do të jetë e shpallur , në Ueb faqen zyrtare të Ministrisë së mjedisit jetësor dhe 
planifikimit hapësinor www.moepp.gov.mk 
Ankesa kundër vendimit për lejen mund të dorëzohen nga ana e personave juridik dhe 
fizik, si edhe nga ana e shoqatave të qytetarëve të themeluara për përparimin dhe 
mbrojtjen e mjedisit jetësor , deri te  Komisioni Shtetëror për vendimmarrje në 
procedurën administrative dhe procedurën e marrëdhënies së punës në shkallën e dytë, 
brenda 15 ditëve nga data e publikimit të Lejes  në shtypin ditor.           

Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/15 – tekst i
pastruar), neni 60 paragrafi 2 i Ligjit për arsim të mesëm dhe Pëlqimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nr.
12 12004/3 të datës 05.11.2018, SHMQSH "Georgi Dimitrov" – Shkup publikon:

SHPALLJE PUBLIKE

Për punësim të kuadrit mësimor për kohë të caktuar
për vitin shkollor 2018/2019

1. Mësimdhënës të fizikës – 1 realizues me 20 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 22.000,00 denarë.
2. Mësimdhënës të matematikës – 1 realizues me 20 orë mësimore, (si zëvendësim për drejtorin) neto

pagesa bazë prej 22.000,00 denarë.
3. Mësimdhënës të matematikës – 1 realizues me 12 orë mësimore, (si zëvendësim për ndihmës drejtorin)

neto pagesa bazë prej 13.200,00 denarë.
4. Mësimdhënës të matematikës – 1 realizues me 20 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 22.000,00

denarë.
5. Mësimdhënës të matematikës – 1 realizues me 20 orë mësimore, (si zëvendësim për pushim mjekësor

deri në kthimin e punonjësit) neto pagesa bazë prej 22.000,00 denarë.
6. Mësimdhënës të gjuhës angleze – 1 realizues me 14 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 15.400,00

denarë.
7. Mësimdhënës të informatikës – 1 realizues me 4 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 6.600,00 denarë.
8. Mësimdhënës të historisë – 1 realizues me 6 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 6.600,00 denarë.
9. Mësimdhënës të pedagogjisë – 1 realizues me 6 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 6.600,00 denarë.
10. Mësimdhënës të lëndëve profesionale nga drejtimit pyjor përpunimi i drurit – 4 realizues me 20 orë

mësimore, neto pagesa bazë prej 22.000,00 denarë.
11. Mësimdhënës të gjeografisë – 1 realizues me 20 orë mësimore, (si zëvendësim për pushim mjekësor deri

në kthimin e punonjësit) neto pagesa bazë prej 22.000,00 denarë.
12. Mësimdhënës të gjuhës italiane – 1 realizues me 6 orë mësimore, neto pagesa bazë prej 6.600,00

denarë.
13. Mësimdhënës të gjuhës maqedonase – 1 realizues (si zëvendësim për mësimdhënësen në pushim të

lindjes), neto pagesa bazë prej 22.000,00 denarë.

Kandidatët të cilët do të paraqiten në shpallje, krahas kushteve themelore të parapara me Ligjin për
marrëdhënie pune, duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme të parapara me nenin 59 të Ligjit për
arsim të mesëm dhe Normativin për kuadër mësimor në arsim të mesëm për lëndën që ligjërojnë.
Orari i punës është rregulluar në pesë ditë pune nga dita e hënë deri ditën e premte, në pajtim me

Orarin e orëve për vitin shkollor 2018/2019.
Orari ditor i punës zhvillohet në dy ndërrime edhe atë: Ndërrimi i parë prej 0730 deri më 1305 dhe Ndërrimi i dytë
prej 1400 deri në ora 1935.

Dokumentet e nevojshme për paraqitje në shpallje:
- Lutje (fletëparaqitje),
- CV,
- Diplomë ose certifikatë për arsim të mbaruar përkatës, Certifikatë për derikualifikim pedagogjik

psikologjik për kandidatin për vendin e punës me numër rendor 10,
- Certifikatë e shtetësisë

Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor.
Vendimi për zgjedhje konkrete do të realizohet në afat prej 30 ditëve pas kalimit të afatit për paraqitje

në shpallje.
Dokumentet e nevojshme parashtrohen në adresë të shkollës rr. Varshavska nr. 3, 1000 Shkup ose direkt

në arkivin e shkollës.
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara pas afatit nuk do të merren parasysh për shqyrtim.

SHMQSH “Georgi Dimitrov”
Shkup

Në bazë të nenit 59, 60 dhe 62 të Ligjit për arsim të mesëm (Gazeta Zyrtare e RM nr. 44/1995;24/1996; 34/1996; 35/1997; 
82/1999; 29/2002; 40/2003; 42/2003; 67/2004; 55/2005; 113/2005; 35/2006; 30/2007; 49/2007; 81/2008; 92/2008; 33/2010; 
116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011; 51/2011; 6/2012; 100/2012 dhe 24/2013 – tekst i konsoliduar), nenit 22 paragrafi 1 
pika 1 dhe neni 23 e Ligjit për marrëdhënie pune – teksti i pastruar (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015), nenit 7 të 
Marrëveshjes kolektive për Arsimin e mesëm në RM dhe nenit 132 të Statutit të SHMK “Mavrovë-Rostushë” – Rostushë, 
ndërsa pas pëlqimit të marrë për financim të vjetër nga MASH nr. 12-10359/4 nga data 01.11.2018, drejtori i shkollës në 
vijim publikon: 

 

SHPALLJE PUBLIKE 
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS PËR VITIN SHKOLLOR 2018/2019 

 
Mësimi në gjuhën maqedonase 

1. Mësimdhënës të kimisë............................................................1 realizues për 12 orë mësimore 
2. Mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase................1 realizues për 12 orë mësimore  
3. Mësimdhënës të fizikës............................................................1 realizues për 12 orë mësimore 
4. Mësimdhënës për hyrje në drejtësi..........................................1 realizues për 4 orë mësimore 
5. Mësimdhënës për lëndë ekonomike........................................1 realizues për 14 orë mësimore 
6. Mësimdhënës të artit figurativ..................................................1 realizues për 6 orë mësimore 

      7.   Mësimdhënës të gjuhës gjermane ----------------------------------1 realizues për 16 orë mësimore 
 
Të punësuarit sipas kësaj shpallje do të pranohen për kohë të caktuar të punës nga data 01.12.2018 deri më 31.08.2019. 
Orari i punës së mësimdhënësve do të realizohet në një ndërrim prej ora 08:00 deri në ora 14:10. 
Pagesa mujore e mësimdhënësit me orar të plotë të punës është 22,582.00 denarë (për mësimdhënësit me kohë më të 
vogël se orari i plotë i punës pagesa mujore ulet në mënyrë procentuale sipas numrit të orëve mësimore). 
 
KUSHTET: 
            Kandidati përveç kushteve të përgjithshme duhet të plotësojë edhe kushtet e parapara me Ligjin për arsim të 
mesëm, Ligjin për marrëdhënie pune dhe Marrëveshjes kolektive për arsim të mesëm.  
           Shpallja publike zgjat 5 (pesë) ditë pune nga dita e shpalljes në gazetë ditore dhe Agjencinë për punësim e 
Republikës së Maqedonisë, ndërsa zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 5 (pesë) ditëve duke llogaritur nga 
dita e kalimit të shpalljes.   
           Dokumentet e kompletuara të dorëzohen në adresën: 
SHMK “Mavrovë-Rostushë” Rostushë 1254 f. Rostushë tel.042/478-103 mob.078-200-115, personi për kontakt: Ismet 
Abduli  
Dokumentet e pakompletuara dhe të vonuara nuk do të shqyrtohen. 
VËREJTJE: 
Nëse në vendet e punës të theksuara nuk lajmërohen kandidatë adekuat që i plotësojnë kushtet nga normative për kuadër 
arsimor në arsimin fillor, në kohë të caktuar do të pranohen edhe kandidatët e paraqitur me arsimim joadekuat.  

 
SHMK “MAVROVË-ROSTUSHË” – Rostushë 

 
DREJTOR 

                                                                                        Ismet Abduli   

Në bazë të nenit 17 paragrafi 1 nga Rregullorja për mënyrën e realizimit të  ekskursioneve shkollore dhe aktivitete 
tjera të lira të nxënësve të shkollave fillore nr. 07-9992/2 të datës 05.06.2014, miratuar nga MASH, SHF "Panajot 
Ginovski" publikon:  

SHPALLJE PUBLIKE 
për grumbullimin e ofertave 

 
 SHF "Panajot Ginovski" Butel, Shkup, rr. Ferid Bajram nr. 30, tel. 2621-416, organizon ekskursione dhe 
aktivitete tjera të lira për nxënësit për vitin shkollor 2018/19 në pajtim me Programin për aktivitetet e theksuara 
edhe atë: 
- piknik njëditor vjeshtor dhe pranveror për nxënësit prej klasës së I deri në të IX; 
- ekskursion njëditor për nxënësit e klasës së III; 
- mësim në natyrë për nxënësit e klasës së V; 
- ekskursion dyditor për nxënësit e klasës së VI; 
- ekskursion treditor për nxënësit e klasës së IX; 
- transport për aktivitete tjera të lira të nxënësve. 
Kushtet minimale të cilat duhet t’i plotësojë ofertuesi janë:  
-të jetë i regjistruar në pajtim me dispozitat pozitive në Republikën e Maqedonisë për kryerje të veprimtarisë 
përkatëse turistike. 
- të ketë të realizuar në mënyrë të suksesshme së paku 3 ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira në 3 vitet 
e fundit. 
-të përmbushë kushtet për udhëtim të grupeve të nxënësve në pajtim me Ligjin për siguri në komunikacion rrugor 
dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilët udhëtojnë grupet e fëmijëve. 
dhe Rregulloren për kërkesat e posaçme teknike të makinave me të cilët udhëtojnë grupet e fëmijëve. 
Kriteri për ndarje të marrëveshjes për realizim të ekskursioneve dhe aktiviteteve tjera të lira është çmimi më i lirë. 
Në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes, ofertuesi i zgjedhur parashtron garanci bankare për realizim kualitativ të 
ekskursioneve ehe aktiviteteve tjera të lira në shumë prej 5% e vlerës së marrëveshjes.  
Ftohen ofertuesit e interesuar të parashtrojnë oferta sipas dokumentacionit i cili mund të merret në lokalet e 
shkollës çdo ditë pune prej ora 09:00 deri në ora 15:00. 
Të gjithë ofertuesit e interesuar të parashtrojnë ofertë në origjinal, të nënshkruar dhe të vulosur nga ana e personit 
përgjegjës të ofertuesit me dokumentacion të bashkëngjitur të nënshkruar dhe të vërtetuar nga ana e organit 
kontraktues, në zarf të mbyllur me shenjë MOS HAP në këndin e epërm të djathtë, deri te komisioni për organizim 
të ekskursioneve për nxënës dhe aktiviteteve tjera të lira në adresën SHF "Panajot Ginovski" – Butel, Shkup, rr. 
"Ferid Bajram" nr. 30 ose në arkivin e shkollës. Oferta e ofertuesit që nuk përmbushë kushtet minimale do të 
refuzohet nga ana e komisionit.  
Shpallja zgjatë 5 (pesë) ditë pune. Ofertat të cilat do të arrijnë më vonë se termini i theksuar nuk do të merren 
parasysh.  

  SHF “Panajot Ginovski” 
                                Komisioni për ekskursione për nxënës dhe aktivitete tjera të lira të nxënësve  

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor 
e Republikës së Maqedonisë 

 
SHPALL 

Kërkese për dhënien e Lejes për lëshimin në lumin recipient Vardar nga sistemi për grumbullimin, 
kullimin, pastrimin dhe lëshimin e ujerave të ndotura urbane. 

Sipas nenit 80 paragrafit 1 te Ligjit për Ujëra ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 87 /08, 
09/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 146/15 dhe 52/16), në Ministrinë e Mjedisit Jetësor 
dhe Planifikimit Hapësinor ka dorëzuar një kërkese për dhënien e Lejes për lëshimin në lumin recipient 
Vardar nga sistemi për grumbullimin, kullimin, pastrimin dhe lëshimin e ujërave të ndotura urbane me 
një pikë shkarkimi të PK nr. 914/1 KK Jurumleri jashtë zonës kuf. vendbanimi Jurumleri, Gazi Babë. 

Parashtrues i kërkesës:: 
Komuna e Gazi Babës 
 
Lokacioni i pikës së lëshimit në lumin recipient Vardar sipas sistemit shtetëror të koordinatave është 
me koordinatat në vijim: 
Y=7545968; X=4646476. 
 
Informacione në lidhje me kërkesën, publiku i interesuar mund të marrë në Ministrinë e Mjedisit 
Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në e-mail d.naumoska@moepp.gov.mk 
 
Publiku i interesuar, në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të kërkesës, ka të drejtë të paraqesë 
mendime dhe komente me shkrim në Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në 
adresën Sheshi "Presveta Bogorodica" nr. 3, 1000 Shkup. 

S H P A L L J E

Shitet tokë në f. Brnjarci e cila gjendet në PK 455, vendi quajtur RASKRSNI-
CA, me sipërfaqe prej 3834 m2, e regjistruar në fletë pronësi nr. 404 për KK

Brnjarci, në pronësi të Zhivko Dimovski. 

Të gjithë ata që kufizohen me parcelën në fjalë, personat që pretendojnë për-
parësi të blerjes dhe persona tjerë të interesuar, ofertat e tyre mundë t`i

paraqesin në zyrën e Noterit Naser Zyberit, rr. Xhon Kenedi nr. 9A, Shkup.
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Jose Mourinho do ta kishte fi-
tuar dy, ose tri herë titullin e Pre-
mier League, në qoftë se do të ish-
te trajner i Manchester City. Këtë e
thotë ish-sulmuesi i njohur, Didier
Drogba. 40-vjeçari, i cili kohët e
fundit njoftoi tërheqjen nga fut-
bolli, beson se problemet e “Djajve
të Kuq” nuk janë për shkak të traj-
nerit të tyre portugez. Për të duhet
të fajësohet ndryshimi (zvogëlimi)
i financave, që nga largimi i Sir Alex
Ferguson. Drogba është gjithashtu
i bindur se Mourinho do të kishte

fituar më shumë tituj të Premier
League te Manchester City se Pep
Guardiola, nëse ai do të ishte
përgjegjës për drejtimin e fqinjëve
të Manchester United. “Unë men-
doj që, nëse Mourinho do të drej-
tonte Manchester City, do ta kish-
te fituar Premier League dy herë,
ndoshta edhe tri herë. Ju merrni
kritika, sepse keni vendosur një
standart fitimi, ndërsa tani nuk

keni më të njëjtat rezultate. Jose
është ende në stolin e Manchester
United”, ka deklarur Drogba. Ju
duhet të shikoni të gjithë trajnerët
që kanë drejtuar “Djajtë e Kuq”
gjatë viteve të fundit. Kur pason në
këtë rol Sir Alex Ferguson nuk
është e lehtë. Pastaj, financat që
ishin atëherë, nuk janë të njëjta
me ato që ky klub ka tani. Njerëzit
iu kushtojnë vëmendje vetëm të

mirëve dhe Mourinho është një i
tillë. Kjo arsyeja pse ai e merr
gjithë këtë vëmendje, gjithë këto
kritika”. Mourinho E solli Drogba
në Angli në vitin 2004, kur mori në
dorë frenat e drejtimit të Chelsea
për herë të parë, me këtë duet që
fitoi tre tituj të Premier League, një
“FA Cup” dhe tri Kupa të Ligës gjatë
dy eksperiencave të portugezit në
“Stamford Bridge”.

Unë vij nga
planeti Zlatan
Perspektiva e veçantë e Zlatan
Ibrahimovicit për jetën ka bërë
që suedezi ta shohë veten si një
super njeri dhe të pretendojë se
ai vjen nga një planet tjetër, pla-
neti Zlatan. Ibrahimovici është
tani duke luajtur në ligën ame-
rikane të futbollit, Major League
Soccer, me LA Galaxy. Ai kurrë
nuk ka qenë i turpshëm dhe
vazhdimisht ka bërë deklarata
që e kanë sjellë atë në qendër të
vëmendjes. Ai i ka shënuar më
shumë se 440 gola gjatë kar-
rierës së tij, si dhe i ka shënuar
62 të tjera në 116 paraqitje për
Kombëtaren e Suedisë. Gjatë
karrierës së tij, ai ka udhëtuar
që nga Malmo në Los Angeles,
duke luajtur për Ajaxin, Juven-
tusin, Interin, Barcelonën, Mila-
nin, Paris Saint-Germainin dhe
Manchester Unitedin. “Unë vij
nga planeti im personal, me
diçka që askush nuk e ka parë
më herët. Unë jam një djalosh
nga kjo zonë që ata mendojnë
se është zonë gangsterësh. Ata
më shohin mua ndryshe, ata
nuk më bënë mua të ndihem i
mirëseardhur”, ka thënë Ibrahi-
movic. “Ata nuk më bënë mua të
ndihem si gjithë të tjerët, por
unë kam ardhur me diçka ndry-
she dhe tani ata duhet t’i
ndjekin hapat e mi. Unë erdha
nga planeti im, planeti Zlatan.
Bashkëshortja ime nuk më
lejon të kem fotografi të mia në
shtëpi. Ajo thotë: ‘Ka mjaftue-
shëm diskutime për ty dhe unë
nuk dua të të shohë edhe në
mure, mjafton që të shoh në
jetën reale’. Por, kam një foto të
këmbëve të mia në shtëpi. Unë
e luaj këtë sport të bukur me
këmbët e mia. Edhe nëse janë të
shëmtuara, nuk na intereson. E
kemi vendosur në mur për të na
i rikujtuar se ne ushqehemi falë
këtyre këmbëve, kështu që ti
duhet t’i puthësh këto këmbë
çdo ditë. Jo, po bëj shaka.
Këmbët e çdo futbollisti në botë
janë të shëmtuara”, ka deklaruar
Ibrahimovic.

Inter do të kthehet të luajë në
kampionat të shtunën në
mbrëmje pas humbjes befasuese
të pësuar në javën e fundit të Seri-
së A kundër Atalanata-s. Në një in-
tervistë të dhënë për “Corriere del-
la Sera”, trajneri Spalletti ka folur
për momentin e ekipit dhe për të
ardhmen. “Kur kam ardhur unë ar-
miku m ë i madh i skuadrës ishte
mungesa e besimit në vete”, ka
zbuluar Spalletti. “Jam munduar
t’i shpjegoj lojtarëve se të gjithë
kishim të njëjtën pengesë dhe se
do të mund ta kalonim si Inter, jo si
Perisic, Icardi ose Miranda. Kuali-
fikimi n ë Champions ka transfor-
muar dorëzimin në entuziazëm”.
“Presioni? Pas Empoli-t kam marrë
Ancona-n, që vinte nga 13 humbje.
Frikën e ndiej që nga ekipi i parë që
kam drejtuar dhe shpresoj ta ndiej
për një kohë të gjatë. Kur nuk e ke

më këtë ndjesi, nuk mund të japë-
sh më asgjë”, ka va zhduar Spallet-
ti. “Sa Modric duhen për të kapur
Juventus-in? Flasim për një nivel
lojtarësh të kompletuar, të cilët u
mësojnë i mësojnë të tjerëve si
luhet. Marrja e një lojtari të këtij
niveli është rruga më e shkurtër
për të arritur në nivele të larta si
skuadër. Ambicia ime? Dua të

bëhem trajneri i një skuadrave më
të forta të historisë së Inter-it”.
Spalletti ka folur edhe për Marot-
ta-n, i cili pritet të bëhet shumë sh-
pejt pjesë e zikaltërve. “Më ka
shkarkuar dy herë te Venezia?
Është dhe mbetet miku im, një
njeri që bashkon grupin dhe bën
më të fortë. Ai është një fantazist”,
ka përfunduar tekniku i Inter.

Botërori 2022
do të sjellë paqe
në Lindjen e
Mesme
Presidenti i FIFA-s Gianni Infan-
tino ka thënë se ndeshjet e
Kupës së Botës në Katar në vi-
tin 2022 mund të ndikojnë që
të sjellin paqe në Lindjen e Me-
sme. Infantino ka propozuar që
të rritet numri i pjesëmarrësve
të kombëtareve nga 32 në 48.
Nëse ky ndryshim ndodhë,
atëherë Infantino ka bërë të di-
tur se FIFA do të detyrohej t’ia
ndante Katarit të drejtën e or-
ganizimit të turneut me vendet
fqinje, për shkak se do të ne-
vojitej hapësirë më e madhe.
Sipas tij futbolli mund të ndih-
mojë në përmirësimin e
marrëdhënieve politike, pasi
Arabia Saudite, Emiratet e Ba-
shkuara Arabe, Bahraini dhe
Egjipti kanë zbatuar disa bl-
lokada ekonomike ndaj Katarit.
“Ndoshta futbolli është rruga
për të ndërtuar ura”, ka thënë
Infantino.

Sulmuesi i Parmas, Gervinho,
e ka pranuar se i ka munguar Ita-
lia gjatë kohës sa luante në Kinë.
Gervinho ishte lojtar i Romës për
dy stinore e gjysmë para se të
transferohej në Hebei China For-
tune, mirëpo u rikthye në Serie A
gjatë verës. “Më ka munguar
shumë Italia”, ka thënë Gervinho.

“Futbolli në Itali tani është më
konkurrues dhe teknikisht më
mirë. Mendoj se Juventusi do ta
fitojë titullin përsëri”. “Kam një
kontratë deri në vitin 2021 dhe
dua ta respektojë. Jam shumë i
lumtur këtu”. Në tetë paraqitjet e
tij në Seria këtë stinor, Gervinho i
ka shënuar katër gola.

Gervinho: Më ka munguar Italia
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Spalletti zbulon armikun më të madh të zikaltërve
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mourinho do të kishte
fituar tre tituj te City

“Unë mendoj që,
nëse Mourinho do të
drejtonte
Manchester City, do
ta kishte fituar
Premier League dy
herë, ndoshta edhe
tri herë. Ju merrni
kritika, sepse keni
vendosur një
standart fitimi,
ndërsa tani nuk keni
më të njëjtat
rezultate. Jose është
ende në stolin e
Manchester United”,
ka deklarur Drogba
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Mensur
Mamuti

KËNGËTARJA
AMERIKANE

NË FOTO
AUTORI

YNË, APOLLONI

RREGULLI NË 
TË NGRËNË

-----------------------------
QYTETI I LINDJES 
SË KËNGËTARES 

NË FOTO
D ISH FUTBOLLISTI 

FRËNG, MANUEL

ORGANIZATË 
E FSHEHTË 

KONTRABANDE
------------------------------

AKACIE

B

JODI

FUTBOLLISTI 
I KAMERUNIT, 

SEMJUEL
------------------------------

BASHKIM, NJËSI

HËNOR

BOJË
(ANG.)

OKSIGJENI
------------------------------

QYTET
NË JAPONI

DEPO DRITHËRASH 
TË COPËZUARA

-------------------------------
VIJ PAPRITUR,

IA BEH

Ç
FUQI,

FORCË
(BISED.)

PJELLA E PARË 
E DHISË 

APO DELES
(SH.)

RADIO
TELEVIZIONI

POSEDON
-----------------------------

KALITJA 
ME ÇEKIÇ

PJESËTAR KOHA
VENDI I NGRITUR 

PËR REFERAT
------------------------------
PJESA QENDRORE 

E SISTEMIT NERVOR
K

ISH BOKSIERI 
MEKSIKAN, 
HOZE LUIS

URANIUMI

PJESË E CAKTUAR 
E NJË PAGESE, 

KUOTË
-----------------------------
COPAT E HOLLA TË 
PRERA TË DRURIT

ÇIKLISTI HOLANDEZ, 
AD

------------------------------
HIT I

KËNGËTARES 
NË FOTO

QYTET NË BRAZIL,
PAOLO

RAJON I LASHTË 
INDIAN 

(GUXHARAT)
------------------------------

AKTIVISTI YNË, 
VOKSHI

KOHA
HIT I

KËNGËTARES 
NË FOTO “TOPI...”

------------------------------
TOPI JASHTË 

FUSHE

BANOR 
I UJDHESËS AKA

-------------------------------
MAKINË BUJQËSORE 

PËR PRASHITJE

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

“VERSIONI”

DIBRAN 
TAHIRI

------------------------------
ZERO

K

KOHËMATËSI
ALUMINI

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

AKTORJA
KROATE,

RINA

PJESË E
VENEDIKUT

(URA)

ZGJIDHJET: D, MAFIA, BAGREM, J, ETO, LUNAR, INK, O, SILOS, ÇATIS, JENAT, RT, KA, K, U, CAKA, 
TAK, SAO, ANARTA, SHKATËRRUES, AKAS, TA, DT, KULTIVATORI, TAJMERI, AL, ITA, RIALTO.

Shumë i lehtë: 617423895, 852619743, 943857162, 186372459, 435981276, 729564381, 
378296514, 564138927, 291745638. Mesatar: 592678143, 341952687, 867143925, 
615389274, 728514396, 439726518, 986431752, 154267839, 273895461.
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Mensur ARJA ORI

B

TË

Mamuti
KËNGËTTA
AMERIKANE

ONË FOT
AUT

YNË, APOLLON

ORGANIZAAT
E FSHEHTË
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----------------------------
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RREGULLI NË

D ISH FUTB
TË NGRËNË

-----------------------------
QYTETI I LINDJES
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ONË FOT
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HËNOR
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SEMJUEL

--------------------------
BASHKIM, NJËS
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QYTET
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-----------------------------
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RADIO

PJESË E CAKTUA

I

TELEVIZIONI

URANIUMI

 NË BRAZIL,
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E NJË PPA
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AGESE

-------------------------
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DASHI 21. mars - 20. prill
Besojini më shumë intuitës suaj, pasi do të jetë siguria dhe

vendosmëria juaj ajo që do ju lejojë që të kaloni një pengesë e cila po
ju bllokon prej kohësh. Në dashuri duhet të jeni më të kujdesshëm.

DEMI 21. prill - 21. maj
Mos ju kushtoni shumë rëndësi kritikave dhe polemika-

ve të të tjerëve, pasi në këtë moment duhet të përqendroheni në ak-
tivitetin tuaj, në mënyrë që të mos humbni ritmin dhe të mos e çoni
dëm kohën tuaj.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Keni një intuitë të mprehtë për të marrë në dorë gjithë

projektet që keni lënë pezull gjatë muajve të fundit. Parashikohet
një e enjte, e cila hap një fazë e cila do ju lejojë që ti kushtoni më
shumë vëmendje dashurisë. Do të jeni romantik dhe do të befaso-
ni partnerin/en.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Mos bëni krahasim mes disa situatave të së kaluarës me

një fazë tranzitore që po jetoni në këtë moment, pasi mund të
dekurajoheni më kot. Përballuni me çdo sfidë me guximin më të
madh, pasi parashikohen mundësi të mira për t’ia dalë mbanë në
çdo nismë tuajën.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Nuk do të jeni imun nga sharmi i personave misterioz, të

cilët mund të vënë në dyshim bindjen tuaj lidhur me dashurinë. Bëni
kujdes, sidomos me disa shkëndija të cilat mund t’iu zhgënjejnë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Shmangni dilemat lidhur me projekte të cilat mund të re-

zultojnë të thjeshta për tu realizuar. Do të jeni shumë dembelë, por
kjo gjë nuk duhet t’iu pengojë në rrugën drejt fitoreve. Kjo e enjte do
jetë mjaft e dobishme për tu rrethuar nga aleatë të rinj.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Nëse keni strategji të reja në mendje, ky është momen-

ti më i mirë për të vepruar, pasi parashikohen mundësi të mira për
të arritur një destinacion që i keni vendosur vetes. Në dashuri
duhet të jeni të gatshëm për takime integruese.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Parashikohet një ditë mjaft intensive dhe e mbushur

me emocione. Do të merrni konfirmime dhe përgjigje të rëndësi-
shme nga pikëpamja profesionale. Ndërsa në dashuri do t’iu duhet
të merrni një vendim të rëndësishëm.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Në dashuri dhe në familje mos u tregoni shumë

tekanjoz, pasi ka disa çështje të cilat duhet ti rishihni mirë, para se
të merrni vendime të rëndësishme. Në vendin e punës mos u nxi-
toni, pasi shpërqendrime të vogla mund të çojnë në probleme të
mëdha.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Të gjitha sforcimet e bëra gjatë javëve të fundit do të

shpërblehen mjaft mirë me projektet tuaja të së ardhmes. Duhet
vetëm që të jeni të sigurtë se jeni të rrethuar nga aleatë të vlef-
shëm, para se të përfshiheni në nisma të reja.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Kjo është një periudhë mjaft e rëndësishme për kontak-

tet profesionale, sidomos nëse jeni gati që të hidhni një hap ven-
dimtar për karrierën tuaj. Udhëtimet dhe transferimet janë mjaft
të favorshme. Horoskopi i kësaj të enjte hap një fundjavë intere-
sante për gjithë ata që janë në kërkim të shpirtit binjak.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Do të lini përshtypje të mirë por do të luani një lojë të

keqe, sidomos nëse po bashkëpunoni në një projekt të rëndësi-
shëm me persona kokëfortë. Do të silleni me mjaft diplomaci për
të mirën e projektit. Nëse në dashuri keni pasur periudha luhatje,
ky është një moment shumë i mirë, për të përforcuar lidhjen.
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380 - Teodori I bën hyrjen e tij for-
male në Konstantinopojë.

1434 - Ngrihet Lumi Temza.
1759 - Shpërthimi i Vullkanit të Ve-

zufit.
1859 - Çarls Darvini boton “Origji-

na e Specieve”.
1914 - Benito Musolini largohet

nga Partia Socialiste e Italisë.
1915 - Udhëheqësit serb arrijnë në

Shqipëri.
1935 - Mbreti Gjorgji II kthehet në

Greqi pas 12 viteve.
1948 - Irlanda voton për pavarësi

nga Britania e Madhe. 
1949 - Britania nacionalizon indu-

strinë e saj të çelikut dhe hekurit.
1954 - Franca dërgon 20,000 ush-

tar në Algjeri.
1958 - Mali shpallet shtet autonom

në kuadër Komunitetit francez.
1966 - Nju Jorku përjeton ditën më

me pluhur në historinë e tij.

Në politikë asgjë nuk ndodh aksi-
dentalisht, nëse ndodh të jeni të
sigurt se është planifikuar në atë

mënyrë. (Francklin Roosevelt)

Në vitin 2013, një suedez
u arratis nga burgu
një ditë para liri-
mit të tij, për të
shkuar tek një
dentist, dhe më
pas u rikthye pasi
mjekoi dhëmbin që
i shkaktonte dhimbje.

Pavarësisht se është një gjest që
kryhet për meritat e
tyre, të gjithë ak-
torët e
përzgjedhur
duhet të pa-
guajnë një ta-
rifë prej 30 mijë
dollarësh, për të pa-
sur yllin e tyre në Shëtitoren e Famës
në Hollivud.

Shkencëtarët në qendrën e vëzhgi-
mit hapësinor “Allen
Telescope Array”,
mbajnë gjithnjë
shampanjë në
frigoriferin e
tyre, në rast se
gjejnë shenjat e
jetës jashtëtokësore.
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Biondja e zgjuar…
- Në cilin trup qiellor ke dëshirë të
shkosh? - e pyet profesori studenten
bionde!
- Në diell! - përgjigjet biondja!
- Në diell? Po nuk e di ti se sa te
afrohesh atje do te digjesh e shkrihe-
sh nga nxehtësia?
- Pse budallaqe jam unë, sigurisht që
atje do të shkoj natën!

Lënda për "inteligjencë artificiale", e cila
zbatohet si projekt pilot në shkollat në
Kinë, nga viti i ardhshëm do të fillohet të
ofrohet si lëndë me zgjedhje ose obligati-
ve. Sipas lajmit të Radios Ndërkombëtare
Kineze, nga viti i ardhshëm në shumë
shkolla të vendit tekstet shkollore që mbu-
lojnë aftësitë inteligjente artificiale do të
ofrohen si lëndë me zgjedhje ose obligati-
ve.

Gjashtë nga 10 librat që janë përgatitur
për shkollat fillore dhe të mesme janë të
gatshme për arsim, ku me këto libra për-
veç aftësive kompjuterike, inxhinierisë, shk-
rimi i teknologjisë nxënësve do të jepen
informacione sistematike rreth inte-
ligjencës artificiale. Pang Ciensin, zëvendë-
skryetari i kompanisë për inteligjencë arti-

ficiale dhe robotikë UBTECH, e cila ndih-
moi në krijimin e librave shkollore, theksoi
se edhe pse qeveria kineze mbështet arsi-
min e inteligjencës artificiale, janë duke u
përballur me vështirësitë si mungesa e më-
suesve, mungesa e burimeve mësimdhënë-
se si dhe atë plan programit nëpër shkolla.
Inteligjenca artificiale është duke u ofruar si
mësim në disa shkolla si projekt pilot në
rajonin Ciading të Shangajit.

Këshilli Shtetëror i Kinës me udhërrëfye-
sin e publikuar në korrik të vitit të kaluar i
përbërë prej 3 hapave synon që deri në vitin
2030 sektori i inteligjencës artificiale në fu-
shat civile e deri në ato ushtarake të arrijë në
shifrën 150 miliardë dollarë. Vlera e sektorit
të inteligjencës artificiale vitin e kaluar ish-
te rritur në 28 miliardë dollarë.

I konfiskohet
patenta e shoferit
vetëm 49 minuta
pasi e mori
Një adoleshent ka humbur të
drejtën për vozitje vetëm 49
minuta pasi e fitoi atë, ka njof-
tuar policia në Gjermani. 18-
vjeçari ishte duke u kthyer nga
testi i suksesshëm i vozitjes, kur
policët në Hemer e zunë duke
shkelur rregullat. Ai po udhë-
tonte me shpejtësi dy herë më
shumë se limiti i lejuar - 95 kilo-
metra për orë në zonën ku
lejohej vetëm deri në 50 kilo-
metra për orë. “Disa gjëra zgja-
sin përgjithmonë - disa as një
orë”, ka thënë Policia e Gjerma-
nisë. Djaloshi kishte katër
shokë në veturë dhe u spekulua
se ai po donte të impresiononte
miqtë me aftësitë e tij të vo-
zitjes, raporton BBC. Tani për-
ballet me dënim të rëndë. Zyr-
tarisht i është ndaluar vozitja
për katër javë, ndërsa policia ka
thënë se mund t’ia kthejë pa-
tentën e shoferit vetëm pas një
“ritrajnimi të shtrenjtë”. Ai për-
ballet edhe me gjobën prej 200
eurosh, dy pikëve në patentë
dhe periudha e testimit si sho-
fer i ri është zgjatur nga dy në
katër vjet.

Çaji ose lëngu i qepës për-
gatitet nga lëkurat e qepës.

Shtresa e jashtme e saj është
shumë e pasur me një pig-

ment të njohur si kuercetinë.
Ky pigment mban rrugët e
gjakut të pastra, ul tensionin e
lartë dhe trajton pagjumë-
sinë. Lëkurat e qepëve janë
gjithashtu të pasura me an-
tioksidantë dhe në vlera
kundër kancerit dhe mykut.
Kuercetina që gjendet tek
lëkurat e qepëve shkatërron
radikalet e lira. Studimet, të
cilave i referohet AgroWeb.org
kanë treguar se ekstraktet e

qepës parandalojnë shpërn-
darjen masive të qelizave kan-
cerogjene. Lëkurat e qepëve
janë të pasura me fibër që pa-
stron zorrën e trashë. Fibra eli-
minon toksinat e akumuluara
në zorrë dhe parandalon for-
mimin e qelizave kancerogje-
ne. Lëkura e qepës lufton edhe
diabetin e tipit 2, sëmundjet
kardiovaskulare, sëmundjet e
sistemit tretës, si dhe mbipe-
shën.

“Drejtohet” Kulla e Pizës,
humbet 4 cm pjerrësi

Kulla e Pizës është e qëndrueshme dhe po e zvogëlon pjerrësinë
e saj, edhe pse me një lëvizje shumë të ngadaltë. Në këtë përfundim
kanë arritur profesorët Salvatore Settis, Carlo Viggiani e Donato Sabia,
të cilët kanë mbikëqyrur për më shumë se 17 vjet lëvizjet e monumen-
tit të famshëm. Në 20 vjet, kulla e kambanës ka humbur rreth 4 cm të
pjerrësisë dhe gjendja e saj është shumë më e mirë se parashikimet
e komitetit ndërkombëtarë të koordinuar nga Michele Jamiolkowski
midis viteve 1993 dhe 2001. Pesha e kullës së Pizës është rreth 16 mijë
tonë, me një lartësi prej 55.86 m nga toka në anën më të ulët dhe 56,70
m në anën më të lartë. Gjerësia e murit në bazë është 4.09 m dhe në
krye 2.48 m. Kulla ka 294 ose 296 hapa, kati i shtatë ka 2 hapa me pak
ne veri. Para se të niste puna për restaurimin e kullës, e kryer midis 1990
deri në 2001, kulla kishte një pjerrësi prej 5.5 gradë.

Lëngu i qepës kundër katër sëmundjeve
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“Inteligjenca artificiale” 
lëndë mësimore në shkollat e Kinës


