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Shkup, 7 dhjetor - Në fund të vitit 2020 në
Shkup pritet të hapet lagja e re urbane, e cila
njëkohësisht do të jetë pasqyra moderne e
kryeqyteti. Kompleksi multifunksional në vetë
do të përmbaj vende për shoping, zbavitje, ba-
nim, punë dhe biznes. “Shkupi East Gate”, siç
tha drejtori i Igor Davkov, kompleksi i parë i til-
lë në rajon. “East Gate do të jetë një hapësirë
moderne e shtrirë vetëm tre kilometra nga she-

shi ‘Maqedonia’. Investimi i plotë pritet të arrijë
350 milion euro dhe të zë një hapësirë prej 500
mijë metra katror, i përbërë nga tre pjesë, duke
filluar nga qendra tregtare me hapësirë prej 53
mijë metra katror, e përbërë prej 250 shitoreve,
kompleks rezidencial prej 10 ndërtesave (me
1600 banesa) dhe pesë qendra biznesi”, thonë
nga grupacioni “Balfin”, pronë e plotë e afaristit
Saimir Mane, nga Shqipëria. 

“ShkupiEast Gate”, në prill të 2019 fillon ndërtimi 
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Relativizimi 
i anës tjetër 
të medaljes

Në kushte të reja, fituesit e rinj
duhej ta shkruanin të vërtetën e
tyre. Dhe nga kjo, dolën në sipër-
faqe një numër jo i vogël i autorë-
ve që do të mohojnë gjithçka që
kanë bërë komunistët (interna-
cionalistët) dhe do të lartësojnë
gjithçka që kanë bërë nacionali-
stët, shpesh duke i heshtur anët
problematike...
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“Faleminderit
shef”, bashkë-
partiakët i
duartrokitën
dhjetë minuta
Merkelit

Do të rritet
inflacioni

Shtrenjtimi 
i bukës 
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Zëvendës kryeministri për Çështje Evropiane Bujar Osmani u shpreh se viti 2018 ishte shumë i
vështirë por me një përkushtin të madh që kjo Qeveri punoi për gjatë gjithë këtij vitit duke hapur
të gjithë rrugët që Maqedonia të bëhet anëtare e NATO-së dhe të fillon bisedimet me BE-në për
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Vuçiq: Pas
shqiptarëve
qëndron
gjithmonë
Amerika
Presidenti i Serbisë, Aleksandar
Vuçiq, nuk është i lumtur me dek-
laratat e ambasadorit amerikan në
Prishtinë, Philip Kosnett, se formi-
mi i ushtrisë së Kosovës është hap
pozitiv.
Vuçiq gjithashtu ka thënë se është
i vetëdijshëm se Serbia nuk mund
të ndryshojë qëndrimin e Ame-
rikës, për të cilën pavarësia e Ko-
sovës është gjë e kryer.
Vuçiq tha se “shqiptarët nuk bëjnë
asgjë vetëm” dhe se “pas tyre qën-
dron gjithmonë SHBA-ja”.
“Këtë nuk mund ta themi gjith-
monë hapur. Kanë ata [shqiptarët]
edhe aleatë të tjerë në Evropë”, tha
Vuçiq.
Të enjten, ambasadori Amerikan,
Kosnett, ka thënë se Uashingtoni e
mbështet transformimin e Forcës
së Sigurisë së Kosovës në forcë me
kapacitete ushtarake.
Deklarata është bërë pasi sekretari
i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stol-
tenberg, ka paralajmëruar pasoja
për Kosovën nëse formon ushtrinë.
Autoritetet e Kosovës kanë para-
lajmëruar se më 14 dhjetor, në Ku-
vendin e Kosovës do të votohen
projektligjet që e transformojnë
FSK-në në ushtri.
Presidenti i Serbisë, Aleksandar
Vuçiq, e ka bërë të qartë, të prem-
ten, se shteti që ai udhëheq nuk e
ka ndërmend të futet në luftë me
Kosovën, pasi këtë të fundit, sipas
tij, e mbron Amerika.
E Serbia, sipas tij, e di shumë mirë
çfarë do të thotë të luftosh kundër
Amerikës.
“Ne nuk mund ta mposhtim ush-
tarakisht Amerikën. Njëherë e
kemi provuar dhe e dimë mirë si
kaloi e gjitha. Megjithatë, nuk
mendoj se atëherë Serbia ishte faj-
tore, ajo ishte e sulmuar, por, hajde
le t’i ruajmë jetët e njerëzve”, ka
thënë Vuciq gjatë një një vizite në
qytetin e Kragujevcit, ku përuroi
një fabrikë me emrin Mind Park,
përcjellë klankosova.tv raportimet
e mediave serbe.
Vuçiq ka thënë që Serbia,
megjithatë, nuk do të pushojë së
angazhuari për të mbrojtur popul-
lin serb në Kosovë, pasi shqiptarët,
sipas tij, po sillen ashpër.
“Është e vërtetë ajo që ka thënë
Haradinaj, cfarëdo që ndodh,
amerikanët përgjithmonë do të
jenë në anën e tyre dhe është koha
e fundit që ne të pajtohemi me
këtë fakt. Ne jemi të shtyrë në qo-
she. A mos po mendoni se ndoshta
Serbia do ta detyrojë Amerikën të
ndryshojë qëndrim?

(REEL, 7 dhjetor)

MEDIACitate

Vendet e Bashkimit Evropian si: Franca, Holanda dhe
Belgjika, këto ditë po ballafaqohen me protesta të dhun-
shme nga e cila më së shumti është ndikuar Franca. Vala
e protestave në Francë, në lidhje me rritjen e çmimit të
karburantit dhe standardeve të ulëta të jetesës, ka
krijuar probleme edhe në vende të tjera, duke shkaktuar
pengesa për kamionistët në Britani dhe Spanjë, e duke
çuar në arrestime në Belgjikë

Në Belgjikë, si në Francë, protestat organizohen nëpërmjet rrjete-
ve sociale dhe për të njëjtat arsye, njoftojnë agjencitë e lajmeve.
Dhjetëra persona u arrestuan në Belgjikë, afër kufirit me Francën,
ndërsa Spanja përjetoi bllokime trafiku në kufirin me fqinjin e saj
verior.

Qeveria spanjolle ka dërguar një notë proteste tek autoritetet
franceze dhe ka njoftuar edhe Komisionin Evropian. Nnumri i
protestuesve në Francë ka shënuar rritje që nga fundjava, inci-
dentet kanë vijuar edhe të shtunën.

Tri rafineritë të naftës janë bllokuar në Belgjikë. Demonstruesit
nëpërmjet rrjeteve sociale thanë se qëllimi ishte të shkaktonte
mungesa të karburantëve, në mënyrë që të detyronin udhëheqë-
sit politikë të reagonin.Sipas mediave belge, efektet tashmë janë
ndjerë, sepse pompat e benzinës pranë Liqenit kanë mbetur pa
karburant.

Siç u tha, kërkesat e demonstruesve belgë janë pak më të gjerë se
sa në Francë. Qytetarët e vendit ankohen për rënie në fuqinë blerë-
se dhe të kërkojë për të ulur TVSH-në e produkteve esenciale të til-
la si lëndët djegëse, ushqimore etj.

Kurse në Holandë protestuesit kundërshtojnë reformat e reja në
fushën e ekonomisë. Vendi që më së shumti është ndikuar nga këto
protesta është Franca. Për më shumë se dy javë, protestuesit të ve-
shur me “jelekët të verdha” kanë bllokuar rrugët e Francës, kundër
taksës kontraverse të naftës, për të cilën presidenti Emmanuel
Macron, ka deklaruar se do ta shtyjë përpara.

Departamenti Policor i Parisit konfirmoi se të paktën 63 persona
janë arrestuar në përleshjet e dhunshme ndërmjet  protestuesve
dhe policisë në demonstratat gjithëkombëtare kundër taksave
në rritje dhe politikave të presidentit Emmanuel Macron.

Autoritetet e rendit në Francë kanë hedhur gaz lotsjellës top-uji
dhe plumba gome në drejtim të protestuesve në Paris, të cilët
tentuan të thyejnë kordonin në sheshin Champs Elysee.

Macron po kalon në periudhën më të vështirë të presidencës. Një
javë më parë, mijëra protestues, të cilët janë pa lider, janë organi-
zuar përmes rrjeteve sociale dhe kanë kthyer Champs Elyseenë në
zonë lufte me policinë.

Rreth 84 për qind e francezëve mbështesin “Jelekët e Verdhë”

Që prej disa kohësh ndaj Macron janë bërë kritika se që kur ka
marrë detyrën e deri tani ai me reformat që ka ndërmarrë ka bërë
edhe më të pasur të pasurit dhe se ka vështirësuar jetën e njerëz-
ve me të ardhura të mesme dhe të ulëta.

Sipas një anketimi të bërë në Francë rreth 84 për qind e francezë-
ve mbështesin “Jelekët e Verdhë”, dhe gjithashtu theksohet se
shumica e protestuesve vijnë nga grupi me të ardhura të mesme.

Ndryshe bilanci i të lënduarve ka arritur ne 456 kurse 63 të tjerë
janë arrestuar. Rrjeti i Shoqërisë Civile në Paris ka bërë thirrje që
policia ta zbut mënyrën e ndërhyrjes ndaj protestuesve pasi që si-
pas tyre dhuna e ashpër ndaj protestuesve veçse e nxit ata më
shumë. 

Mesazhi i protestave
europiane

ANALIZË ||||||||||||||||||||||| KEQINTERPRETIMI I INTERVISTËS SË
AMBASADORIT AMERIKAN

“Intervista e ambasadorit amerikan në
Kosovë, Philip Kosnett, në disa media dhe nga
shumë individë, është duke u keqinterpretuar
me të madhe. Nga individët ky
keqinterpretim bëhet për qëllime politike
kurse në media edhe për shkak të nivelit
joprofesional të gazetarisë ose qëllëmisht për
ta kundërshtuar (pa të drejtë) idenë e
shkëmbimit të territoreve në mes Kosovës
dhe Serbisë.
Shumica e mediave, sidomos gazeta ‘Zëri’, e
ka huqë komplet transmetimin e mesazhit të
ambasadorit Kosnett. Artikullit i mungojnë
informatat kryesore (psh. kur dhe ku ose nga
kush është intervistuar ambasadori) që nga
titulli i cili nuk e spjegon aspak brendësinë e
tekstit apo intervistës.
Janë dy porosi themelore që dëshiron t’i
përqoj ambasadori amerikan në këtë
intervistë për qytetarët dhe skenën politike të
Kosovës. E para është fakti që Kosova vazhdon
ta gëzoj mbështetjen e politikës amerikane
edhe nga administrata e Trumpit e cila gjë
shihet edhe me rastin e formimit të ushtrisë
së Kosovës. Me porosinë e dytë ambasadori
dëshiron të bëjë me dije se administrata
amerikane nuk është ideatore e as skenariste
e idesë së ndërrimit të territoreve. Pra, kjo ide
nuk është në përputhje me deklaratat që
shpesh i lëshon Hashim Thaçi, i cili dëshiron
ta portretizoj veten si i mbështetur nga
SHBA-të për veprimet e tij.
Por, ambasadori amerikan nuk është
shprehur as kundër idesë së ndërrimit të
territoreve. Ai bënë me dije se për SHBA-të do
të jetë e pranueshme çdo marrëveshje që sjell
rezultat të pranueshëm nga palët negociuese.
Mbi të gjitha, për herë të parë para nesh vjen
një deklaratë zyrtare amerikane që e çmon
lart sovranitetin e shtetit të Kosovës. Aq lart sa
që deklarohet se SHBA-të janë të gatshme ta
mbështesin Kosovën gati pa asnjë kusht dhe
në të gjitha rrethanat. Nëse intervista
dëgjohet apo lexohet me kujdes do të shohim
se SHBA nuk do ta imponoj ndonjë opcion të
vetin në bisedimet Kosovë – Serbi dhe kjo gjë
duhet të vlerësohet si shumë positive.
Prandaj, spjegimi i domethënies së kësaj
interviste tejet të rëndësishme nuk është
relacioni SHBA – Thaçi por është SHBA –
Kosova. Tashti, a ka kuptim që këtë intervistë
ta ulim aty ku nuk ka më poshtë dhe ta
shfrytëzojmë kundër Thaçit për shkak se ai
nuk na pëlqen?
Disa ‘media’ dhe ‘analistë’ nuk janë duke e
kuptuar dallimin në mes Thaçit dhe shtetit të
Kosovës. Natyrisht që as ky tipi (Thaçi pra)
nuk duket që i dinë këto dallime por ne duhet
t’i dijmë”, ka shkruar një status të gjatë në
Facebook, studiuesi dhe publicisti në Londër,
Daut Dauti.

MUNDEMI ME IA 
PA HAJRIN HARADINAJT 
“Nëse partite tjera nuk e rrezojne nga posti i
kryeministrit, atëherë mundemi me ia pa
hajrin Haradinajt. 
Mundemi me pas rrymë 24 ore. 
Haradinaj po paralajmeron shkeputjen e
kontrates me KEDS-in, nëse vazhdon mos me
zbatu kontraten. Ky kembengule dhe e
realizon kete. Nuk eshte pak me iu kundervu
nje korporate, e cila e ka blere gati gjysmen e
skenes politike. Respekt per secilin prej
qeveritarëve e deputetëve që ka guximin me
iu thanë pronarëve te KEDS-it: Ose zbatojeni
kontraten, ose ecni në ship”, ka shkruar një
status në Facebook, gazetari nga Prishtina,
Parim Olluri. 
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Zejnulla VESELI 

Shkup, 7 dhjetor – Në ditën  e tretë të
debatit publik për  draft amenda-
mentet për ndryshimin e Kushte-
tutës së Maqedonisë që u zhvillua
në Akademinë e Shkencave dhe Ar-
teve të Maqedonisë (ASHAM), krye-
tari i ASHAM-it Taki Fiti kërkoj nga
propozuesit e 4 amendamenteve,
partitë politike në vend, institucio-
net shtetërore, organizatat qyteta-
re dhe ASHAM-i të fokusohen në
gjetjen e një zgjidhjeje dhe kom-
promisi se si institucioneve shtetë-
rore të mos  ndryshohet emri siç pa-
rashihet me Marrëveshjen e
Prespës, dhe të mbetet “Akademia e
Shkencave dhe Arteve Maqedona-
se”. “Neni i parë i Marrëveshjes jep
indikatorë se do të duhet të ndry-
shohet emri i disa institucioneve të
rëndësishme në Maqedoni, përf-
shirë edhe Akademinë e Shkencave
dhe të Arteve të Maqedonisë. Insti-
tucionet shtetërore duhet të emër-
tohen me referencë mbiemri të sh-

tetit, d.m.th. Akademia e Shkenca-
ve dhe Arteve Maqedonase, ashtu
siç e ka Akademi Serbe, Akademi
Franceze, Akademi Austriake, Aka-
demi Bullgare, dhe kështu me
radhë. Për shembull e kemi Institu-
tin e Gjuhës Maqedonase, si ajo do
të ndryshohej? Ndoshta për këtë do
të duhej të diskutohej, që të jepen
mendime ekspertësh që të gjendet
një kompromis apo zgjidhje me
Greqinë. Sepse ASHAM-i nuk është
institucion tipik buxhetor, por ne
jemi formuar me ligj, funksionojmë
me mjete të buxhetit, por mjetet
tjera që i fitojmë me donacione, i
japin kuptim tjetër Akademisë”, tha
akademiku Fiti. Sipas tij lehtë është
të kritikohen dhe të kundërshtohen
Marrëveshja e Prespë por shumë e
pakuptimtë është se si ata që e
kundërshtojnë marrëveshjen e arri-
tur midis Maqedonisë dhe Greqisë
nuk japin asnjë propozim tjerë se si
do të bëjnë një marrëveshje të nëse
dështon ratifikimi i kësaj marrëve-
shje. “Nëse tani Maqedonia nuk ar-
rin të mbyllë kontestin e emrit që
gati 30 vite e ka më Greqinë që ish-
te pengesa e vetme për anëtarësi-
min e Maqedonisë në NATO dhe
BE, një marrëveshja tjetër që do të

ketë  mbështetjen e të gjithë
ndërkombëtareve nuk do të mund
të ndodhë edhe 30 vite”, tha akade-
miku Taki Fiti duke shtuar se pjesa
më e madhe e anëtarë ve të
ASHAM-t janë pro marrëveshjes së
Prespës. 

Zëvendës kryeministri për Çë-
shtje Evropiane Bujar Osmani u sh-
preh se viti 2018 ishte shumë i vësh-
tirë por me një përkushtin të madh
që kjo Qeveri punoi për gjatë gjithë
këtij vitit duke hapur të gjithë
rrugët që Maqedonia të bëhet anë-
tare e NATO-së dhe të fillon bisedi-
met me BE-në për anëtarësim të
plotë në BE. “Në historinë e Maqe-
donisë viti 2018 do të shkruhet si vit
i artë sepse vendimet që i miratoi
gjatë këtij viti Qeveria  aktuale tre-
goi se si zgjidhjen problemet në
mënyrë evropiane, duke mbyllur të
gjitha mosmarrëveshjet ndëretnike
brenda shtetit dhe marrëdhënieve
të mira ndër fqinjësore me shtetet
fqinje. Maqedonia ka nevojë për një
lëvizje të vazhdueshëm për zhvilli-
min ekonomik të vendit, dhe stabi-
litetit ekonomik dhe garanci për të
gjitha këto është mbështetja e fortë
nga Bashkësia Ndërkombëtare që
po i jep Maqedonisë në rrugën për

në NATO dhe BE” u shpreh Bujar
Osmani zëvendës kryeministër Qe-
verisë së Maqedonisë. 

Ministri i Punëve të Jashtme i
Maqedonisë, Nikolla Dimitrov, i cili
po ashtu ishte prezent në debatin
publik dhe njëherit si nënshkrues i
marrëveshjes së Prespës, deklaroi
se arritja e marrëveshjes dhe ndry-
shimet kushtetuese bëhen për gje-
neratat e ardhshme dhe se derisa
Maqedonia ende po pret, shtetet
tjera të Ballkanit Perëndimor po
anëtarësohen në Bashkimin Evro-
pian. “Në këtë proces kemi hyrë me
përgjegjësi ndaj gjeneratave të
ardhshme. Ne deri sa presim, shte-
tet shkojnë përpara dhe anëtarë-
sohen. Proceset bëhen të vështira,
dhe në rajon sërish kemi një
konkurrencë ndërmjet shteteve.
Prandaj nuk e kemi atë luks që të
presim që dikush ta kryejë këtë
punë. Prandaj nuk duhet të presim
që dikush tjetër ta marrë këtë
përgjegjësi”, tha ministri i Punëve
të Jashtme Nikolla Dimitrov. Nëse
nuk miratohen ndryshimet kush-
tetuese deri në fund të muajit
shkurt të vitit 2019 dhe nuk rati-
fikohet Marrëveshja e Prespës nga
Greqia atëherë  shtrohet me të
drejtë pyetja kush do të ketë dëme
më të mëdha për mos zgjidhjen e
emrit me Greqinë. “Për mos
zgjidhjen e emrit nuk do të kenë
dëme as SHBA-ja, as Rusia, as Evro-
pa, as Gjermania por as Greqia.
Humbësi më i madh do të jetë vetë
Maqedonia. Me mbyllje e kontestin
me për emrin me Greqinë do të
mbyllet përgjithmonë kjo çështje
e cila do të përforcon identitetit
kombëtar të maqedonasve dhe
gjuhë maqedone”, tha Nikolla Di-
mitrov. 

Shkup, 7 dhjetor - Në fund të vitit
2020 në Shkup pritet të hapet lagja
e re urbane, e cila njëkohësisht do
të jetë pasqyra moderne e kryeqy-
teti. Kompleksi multifunksional në
vetë do të përmbaj vende për sho-
ping, zbavitje, banim, punë dhe
biznes. “Shkupi East Gate”, siç tha
drejtori i Igor Davkov, kompleksi i
parë i tillë në rajon. “East Gate do të
jetë një hapësirë moderne e shtrirë
vetëm tre kilometra nga sheshi
‘Maqedonia’. Investimi i plotë pritet
të arrijë 350 milion euro dhe të zë
një hapësirë prej 500 mijë metra
katror, i përbërë nga tre pjesë, duke
filluar nga qendra tregtare me
hapësirë prej 53 mijë metra katror,
e përbërë prej 250 shitoreve, kom-
pleks rezidencial prej 10 ndërtesa-
ve (me 1600 banesa) dhe pesë qen-
dra biznesi”, thonë nga grupacioni
“Balfin”, pronë e plotë e afaristit Sai-
mir Mane, nga Shqipëria. 

Projekti ideor i këtij kompleksi
është realizuar nga arkitekti i
mirënjohur, Kerem Jazben.
Ndërkohë, drejtori Davkov, shtoi se
një kompleks i tillë është vendosur
të ndërtohet pasi paraprakisht janë
bërë dy studime fizibiliti. Procesi i
ndërtimi të “Shkupi East Gate”,
mendohet të zhvillohet në pesë
faza, i cili do të zgjasë nga pesë deri
ne shtatë vite. Mirëpo, qendra treg-

tare  pritet të ndërtohet brenda 18
apo 19 muajve të ardhshëm, e cila
do të vihet në funksion në vjeshtën
e vitit 2020.“Malli është një magnet
natyral i zhvillimit të kompleksit
rezidencial”, theksoi Davkov. Finan-
cimi i këtij investimi me rreth 60
për qind të mjeteve do të bëhet nga
bankat lokale, ndërsa 40 prej
shumës totale do të jetë investim i
aksionarëve. Ky projekt njëherazi

pritet të hape vende pune për 2
mijë qytetar, të cilët do të shpërn-
dahen nëpër shitore dhe shërbi-
met për mirëmbajtjen e komplek-
sit.“Brenda vitit mendohet të ketë
profit prej 115 deri në 120 milion
euro në dhe në këtë mënyrë të
ndikoi në zhvillimin ekonomik të
Shkupit. Presim që edhe turistët e
huaj të ndalen këtu gjatë rrugëti-
mit të tyre për Greqi”, shtoi drejto-
ri Davkov. Ndryshe, për herë të parë
në këtë kompleks prite vijnë edhe
mbi tridhjetë brende të reja të
njohura botërore, të cilët deri më
tani nuk kanë qenë prezent në Ma-
qedoni, e që përfshinë fushën e
zbavitjes dhe restoranteve. Ndër-
timi i këtij kompleksi pritet të filloj
në pranverën e vitit të ardhshëm
dhe të gjitha aktivitet ndërtimore
do ti zhvillojnë firma vendore, duke
mos anashkaluar kompanitë e
huaja në pjesën e ekspertizës. (Z.V)

Dyzetetetë vullnetar
amerikanë i
bashkëngjiten
Korpusit paqësor 
Shkup, 7 dhjetor – Dyzetetetë vull-
netar të rinj amerikan në Korpu-
sin paqësor sot dhanë betimin
zyrtar para ambasadorit ame-
rikan Xhes Bejli. Ky është grupi i
njëzet e tretë i vullnetarëve të
cilët jetojnë dhe veprojnë në Ma-
qedoni, nga hapja e zyrës në
vend në vitin 1996. Vullnetarët e
rinj do të kyçen në grupin e
përbërë prej 750 vullnetar, të
cilët deri tani kanë shërbyer në
Maqedoni. “Vullnetarët jo vetëm
që përfaqësojnë më të mirën që
SHBA-ja i ofron botës, por
kthejnë edhe më të mirën që
Maqedonia mund t’i ofroj botës
dhe SHBA-së, duke ndërtuar urrë
të gjatë të bashkëpunimit mes
njerëzve”, tha Bejli.
Si pjesë e trajnimit përgatitor
vullnetarët kanë jetuar në fa-
milje nikoqir duke e mësuar
gjuhën maqedonase dhe shqipe
si dhe kulturën. Ata kanë
mundësi dhe për trajnime prak-
tike duke ligjëruar në shkollat
lokale dhe duke ju ndihmuar or-
ganizatave joqeveritare. Pas dhë-
nies së përbetimit, nga e shtuna
vullnetarët e rinj të Korpusit pa-
qësor do të fillojnë shërbimin e
tyre dy-vjeçar në komunitetet në
35 komuna të ndryshme në Ma-
qedoni. Ata do të punojnë si ar-
simtar të gjuhës angleze në
shkolla, në sferën e zhvillimit të
komuniteteve në organizatat jo-
qeveritare dhe komuna, si dhe
defektolog në qendrat ditore për
personat me aftësi të kufizuara.
Ministrja e Punës dhe Politikës
Sociale Mila Carovska potencoi
se ky institucion dhe Korpusi pa-
qësor kanë bashkëpunim të
shkëlqyer disavjeçar si pjesë e
Programit për zhvillimin e komu-
niteteve. Ky bashkëpunim, shtoi
ajo, përfshin mbështetje të gru-
peve të cenueshme, persona dhe
fëmijë me aftësi të kufizuara të
strehuar në qendrat ditore dhe
qendrat që drejtohen nga orga-
nizatat e shoqërisë civile. Në këtë
ngjarje fjalim mbajtën edhe mi-
nistrat e Arsimit dhe Shkencës
dhe i Vetëqeverisjes Lokale,
Arbër Ademi dhe Suhejl Fazliu.
Ademi theksoi se një pjesë e vull-
netarëve do të përfshihen në
punën e shkollave fillore dhe të
mesme, që, siç tha, të kontri-
buojnë në përmirësimin e arsi-
mit, qëllim në të cilin është foku-
suar Qeveria. Ndërsa ministri i
Vetëqeverisjes Lokale, theksoi se
pjesëmarrja e vullnetarëve është
veçanërisht e rëndësishme për
komunitetet lokale sepse Korpu-
si paqësor më shumë se dy deka-
da me aktivitetet e veta jep kon-
tributin e madh në përforcimin e
miqësisë dhe bashkëpunimit mi-
dis Maqedonisë dhe SHBA-së.

“ShkupiEast Gate”, në prill të 2019 fillon ndërtimi 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DEBATI KUSHTETUES 

AkademikËt kundËr emËrtimit "Veriore"
Zëvendës kryeministri
për Çështje Evropiane
Bujar Osmani u shpreh se
viti 2018 ishte shumë i
vështirë por me një
përkushtin të madh që
kjo Qeveri punoi për
gjatë gjithë këtij vitit
duke hapur të gjithë
rrugët që Maqedonia të
bëhet anëtare e NATO-së
dhe të fillon bisedimet
me BE-në për anëtarësim
të plotë në BE

Koha
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Boshnjakovski:
Ndërmerren masa
konkrete për të
zvogëluar ndotjen  e ajrit
Shkup, 7 dhjetor - Qeveria për herë të
parë në historinë e Republikës së
Maqedonisë si prioritet strategjik e
ka vendosur ndotjen e ajrit dhe
luftën kundër ndotjes së ajrit. Në
koordinim me të gjitha komunat e
Shkupit në bazë ditore ndërmerren
masa konkrete që të ulet ndotja e
ajrit. Në këtë moment këto janë
masa intervenuese afatshkurtra.
Inspektorati shtetëror dhe Inspek-
torati i qytetit janë në terren, kom-
plekset industriale në Shkup moni-
torohen vazhdimisht, ato punojnë
me filtra.
Këtë sot e theksoi zëdhënësi i Qe-
verisë, Mile Boshnjakovski, i cili
përmendi se paratë të cilat janë
përcaktuar për zgjidhjen e proble-
mit me ndotjen e ajrit nuk janë
afatgjata, ndërsa masat të cilat i
ndërmerr janë të dukshme ço ditë.
Ai paralajmëroi se deri në fund të
vitit edhe disa institucione në
pronë të shtetit dhe shkollave do të
kalojnë në ngrohje me karburante
natyrore që më pak ndotin.

Renovohet shkolla
fillore "Jeromim De
Rada" në fshatin Çerkez
Kumanovë, 7 dhjetor - Ministri i Fi-
nancave Dragan Tevdovski, amba-
sadori i BE në Maqedoni  Samuel
Zbogar, drejtori i Zyrës të Bankës
Botërore Marko Mantovanelli dhe
kryetari i komunës së Kumanovës
Maksim Dimitrievski sot vizituan
shkollën fillore "Jeromim De Rada"
në fshatin Çerkez, komuna e Ku-
manovës. Më shumë se 500 nxënës
të kësaj shkolle fituan kushte më të
mira për arsim përmes Projektit të
Përmirësimit të Shërbimeve Komu-
nale të MF, me mbështetjen e BE-së
dhe Bankës Botërore.

Anketë e OSBE-së: 75 për
qind e qytetarëve
ndjehen të sigurt
Shkup, 7 dhjetor - Anketa e OSBE-së
që sot ishte prezantuar në Shkup
me rastin e shënimit të Ditës së Pa-
randalimit, tregoi se shtatëdhjetë e
pesë për qind të qytetarëve të Ma-
qedonisë ndjehen shumë apo krye-
sisht të sigurt. Rezultati tregon se
shumica e njerëzve nuk frikësohen
për sigurinë personale, që është me
rëndësi kyçe për mirëqenien e
përgjithshme të shoqërisë dhe qy-
tetarëve. Sipas kësaj analize,
ndjenja e sigurisë mundet duk-
shëm të përmirësohet  nëse ndër-
merren aktivitete të koordinuara
në më shumë institucione së ba-
shku me policinë, sepse ata qyte-
tarë të cilët janë prononcuar për të
pasigurt si pjesë të shkaqeve i thek-
sojnë ndriçimin e dobët të rrugëve
dhe qentë endacakë, punë të cilat
nuk janë në kompetencë të polici-
së. Qytetarët janë prononcuar edhe
se nevojitet prani më e madhe e
policisë, ndërsa si një ndër proble-
met kryesore e theksojnë ngasjen e
shpejtë dhe të pakujdesshme. Në
prezantim mori pjesë edhe ministri
i Punëve të Brendshme Oliver Spa-

sovski i cili potencoi se anketat dhe
analizat e këtilla  janë ndihmë e
madhe për përmirësimin e vazh-
dueshëm të punës së policisë
gjegjësisht planifikimin e priorite-
teve për veprim në periudhën e
ardhshme. Ai u përqendrua edhe
në mundësitë dhe përfitimet e sh-
frytëzimit të këshillave lokalë për
parandalim të cilët mundësojnë
qasje multidikasteriale në trajti-
min e çështjeve të sigurisë dhe për
përforcimin e konceptit të punës së
policisë në komunitet.

Mbytet në lumin Vardar
një grua në Gostivar
Gostivar, 7 dhjetor - Një grua e hum-
bi jetën pasi ra në ujërat e Vardarit
në Gostivar.Sipas të dhënave para-
prake, trupi i gruas është nxjerrë
nga shtrati i lumit në afërsi të urës
tek thertorja. Gruaja është tran-
sportuar në spitalin e Gostivarit ku
është bërë reanimacioni i saj, por
tentativat e mjekëve kanë qenë të
pasuksesshme.

Parandalohet
kontrabandimi i dy
kilogramëve kokainë në
Aeroportin e Shkupit
Shkup, 7 dhjetor - Në Aeroportin e
Shkupit, Drejtoria Doganore në ba-
shkëpunim me Ministrinë e Punëve
të Brendshme, ka parandaluar ten-
timin për kontrabandimin e 2 kilo-
gram kokainë. “Më 5.12.2018 rreth
orës 20:30 me fluturim nga Cyrih,
në hyrje të Maqedonisë është kon-
trolluar në mënyrë të detajuar një
shtetas i Venezuelës. Në bagazhin
e tij janë gjetur rreth 2 kilogram
materie e bardhë, e cila gjatë testit
ka rezultuar të jetë “cocaine hydro-
chloride””, thonë nga Drejtoria e
Doganave. Vlera e drogës së konfi-
skuar në tregun e zi në Maqedoni
arrin vlerën e 140 mijë eurove,
ndërsa në shitje me pakicë do të ar-
rinte vlerën deri 570 mijë euro.
Drejtoria Doganore kundër të dy-
shuarit ka ngritur padi penale për
veprën “posedim dhe lëshim në
treg të lëndëve narkotike”.

MPB-ja përgënjeshtron
deklaratën e Mickoskit
në FB
Shkup, 7 dhjetor - Ministra e Punëve
të Brendshme e mohon dezinfor-
matën e parashtruar nga lideri i
VMRO-DPMNE-së Kristijan Micko-
ski përmes rrjetit social “Fejsbuk”
se janë bërë kontrolle në shtëpitë e
aktivistëve të kësaj partie për
shkak, siç citohet, pakënaqësisë së
tyre nga ajo që po ndodh në vend.
“Policia pas ndryshimit të udhëhe-
qjes në vitin 2017 punon në mënyrë
profesionale dhe vetëm duke zba-
tuar ligjet. Në pajtim me kompe-
tencat ligjore ndërmerren aksione
të ndryshme, por asnjëra nuk është
e motivuar nga motive politike, por
vetëm për sanksionimin e veprime-
ve të caktuara kriminale, me qëllim
të përmirësimit të sigurisë të qyte-
tarëve”, thuhet në reagimin e
sotëm nga MPB-ja.
Nga ky institucion konfirmojnë se
do të vazhdojnë të punojnë në këtë
mënyrë, me qëllim që qytetarët të
ndjehen sa më të sigurt.

SHKURTIMISHT

Shkup, 7 dhjetor - Sopotasit kanë paditur shtetin.
Institucioni Avokati i shtetit ka nisur procedurën.
, kurse seanca e parë është caktuar më 24 dhjetor.
Njoftimi i Avokatit të shtetit në këtë dikaster
është dërguar më 28 nëntor. Megjithatë Mini-
stria e Drejtësisë akoma nuk ka dhënë mendi-
min institucional lidhur me padinë edhe pse
seanca është caktuar. Dikasteri i Renata Desko-
skas njofton se në kabinetin e ministres nuk ka ar-
ritur asnjë shkresë dhe në momentin që do të
kenë, do të njoftojnë opinionin. Drejtësia shkel
afatet ligjore pasi që mendimi i kërkuar nga insti-
tucioni Avokati i shtetit obligon institucionet që
në afat prej 5 ditëve të përgjigjen në përputhje

me ligjin.
Ndërkohë Avokati i shtetit në Qeveri ka dorë-

zuar kërkesë për marrëveshje mes palëve me qël-
lim anashkalimin e procesit gjyqësor dhe harxhi-
meve gjyqësore. Nga Qeveria thonë se kërkesa
akoma nuk ka arritur, por nuk përjashtojnë
mundësinë që të ndodhet në arkivin e organit
ekzekutiv dhe se deri të hënën mund të pranohet
nga kabineti i kryeministrit.

Pas mohimit të kërkesës për dëmshpërbli-
min nga ministria e Drejtësisë, Sopotasit vendo-
sën të gjejnë zgjidhje gjyqësore. Avokati mbrojtës
i tyre ka kërkuar dëmshpërblim prej 12 mijë de-
narëve për një dit të kaluar në burg.

Shkup, 7 dhjetor - Edhe pse biznesmenët nuk janë
të gatshëm për tatimin e ri progresiv që duhet të
fillojë vitin e ardhshëm, Drejtoria e të Ardhurave
Publike është e gatshme. Drejtoresha e këtij Insti-
tucioni Sanja Llukarevska thotë se pasi të mira-
tohet ligji dhe aktet nënligjore, duhet të bëhen
korrigjime të caktuara të softuerëve edhe tek
obliguesit tatimor. Ajo njoftoi edhe punësime të
reja për zbatimin e reformave tatimore.

“Për reformat e reja dhe për të gjitha proceset
e mëtejshme, në sektorin e IT-së – po – na mun-
gon kuadër, por presim që do të ketë edhe punë-
sime të reja adekuate, duke kërkuar ndihmën e
duhur nga sektori IT-së në Ministrinë e Financa-

ve, sepse jemi së bashku në këtë reformë”, dekla-
roi Sanja Lukarevska, drejtore e DAP.

Ligji për të ardhurat personale, me të cilin
aplikohet tatimi progresiv, ka hyrë në proce-
durë parlamentare dhe me procedurë të shkur-
tuar pritet të miratohet deri në fund të vitit.
Biznesmenët, deri në momentin e fundit, nuk
heqin dorë nga qëndrimi i tyre se reforma
duhet të shtyhet pasi që do të ketë pasoja të
mëdha për biznesin. Kundër tatimit progresiv
tashmë janë prononcuar edhe nga Oda Ekono-
mike Amerikane në Maqedoni, ndërsa kundër
janë edhe nga Oda e firmave gjermane që ve-
projnë në vend.

DAP nuk heqë dorë nga  tatimi pogresiv

Sopotasit 
padisin shtetin

Pas mohimit të kërkesës për dëmshpërblimin nga ministria e
Drejtësisë, Sopotasit vendosën të gjejnë zgjidhje gjyqësore.
Avokati mbrojtës i tyre ka kërkuar dëmshpërblim prej 12 mijë
denarëve për një dit të kaluar në burg.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Omer XHAFERI

Shkup, 7 dhjetor-Drejtoria për Siguri
dhe Kundërzbulim vazhdon të mbe-
tet institucioni më i përfolur në kon-
tekst negativ në vendin tonë. Kësh-
tu ndodhi edhe në seancën e fundit
gjyqësor për rastin e 27 prillit, ku i
akuzuari Aleksandar Vasilevski-
Ninxha, e pranoi se ka qenë pjesë e
njësive aktive operative të DSK-së,
të cilët sipas tij hap pas hapi i kanë
përcjellur dhe kanë kontribuar në
rrjedhën e zhvillimeve të dhunsh-
me që ndodhën në Parlament vitin
e kaluar. Pavarësisht fakti se Ninxha
shprehi keqardhje për ngjarjet e 27
prillit, opinioni publik u trondit nga
deklaratat e tija, kur dëgjoi se si ka
qenë i rekrutuar në strukturat e
Drejtorisë së Pestë në MPB. Me dosje
kriminele, i dyshuar për një sërë ve-
prash penale, ende pa mbaruar arsi-
min e mesëm, Aleksandar Vasilev-
ski-Ninxha, gjatë vitit 2015 tha se
është bërë pjesë e policisë sekrete.
Gjatë rrëfimit të tij për rolin në aksio-
net e DSK, tha se shefi i atëhershëm
i Drejtorisë së Pestë (Sektori për ope-
racione të mbuluara) Goran Grujoski
e kishte angazhuar që vëzhgojë per-
sona të caktuar dhe njëkohësisht të
marrë pjesë në parapërgatitjen e
terrenit në vendet ku ka qëndruar
Nikolla Gruevski.

Detaje më të hollësishme se si
Ninxha, i cili në DSK, ka qenë i
njohur me pseudonimin Samuraj,
nga rruga arriti të bëhet pjesë e një-
sive të Drejtorisë së Pestë, ditë më
parë nuk dha as kryeshefi i tij, Vlladi-
mir Atanasovski (në paraburgim), i
cili dyshohet të jetë njëri prej loj-
tarëve kyç në organizimin e dhunës
në Parlament.

Për tu njoftuar me profilin dhe
sivin e Aleskandar Vasilevskit
Ninxha, nuk të duhet ndonjë hu-
lumtim i madh. Të dhënat për ve-
primtarinë e tij kriminele janë pu-
blike dhe të përshkruara në detaje.
Megjithatë, dilema qëndron se si ai
përkundër të gjitha veprave penale

që akuzohet se i ka kryer, ka arritur të
ngjitet në maje të policisë sekrete.
Për një çast gjatë dhënies së
mbrojtjes së tij, Ninxha të enjten
përmendi se arsye kryesore se pse
nuk është dorëzuar menjëherë në
polici, pas 27 prillit, ka qenë presioni
nga shefi i tij, Goran Grujoski.

“Ata më llogaritnin ura e gjithë
ngjarjes dhe për këtë arsye kam he-
zituar të dorëzohem, deri sa vendo-
sa që personalisht të paraqitem para
gjykatësit në procedurë penale”, tha
Ninxha.  

Emri i Ninxhës përveç ngjarjes
juridiko-penale të 27 prillit, lidhet
edhe më sërë akuzash të ngritura,
por që deri më sot kanë përfunduar

me ndonjë masë kujdesi siç është
paraburgimi apo lirimi i plotë nga
hetimet e Prokurorisë.  Nën dyshi-
min se ka shtënë mbi një dëshmitar
për rastin e shumëpërfolur “Deto-
nator”, Aleksandar Vasilevski-
Ninxha në vitin 2012 u arrestua nga
policia, me çka Gjykata i shqiptoi
masën e paraburgimit 30 ditor. Por,
disa vite më vonë, në rrethana ende
të paqartë, po i njëjtë u bë pjesë e
DSK-së. Megjithatë, përpos kësaj
masë ende nuk dihet si ai arriti të
dal i liri nga akuza për “tentim vra-
sje”. Jo zyrtarisht dyshohet se Sa-
muraji i DSK-së i ka kryer punët e
“pista” të pushteti të kaluar, duke fil-
luar nga sulmet ndaj gazetarëve, siç

ishte rasti me Sasho Politikën dhe
rrahjen brutale të kryetari të LSDM-
së në Qendër, tash kryetari të kësaj
Komunë, Sasha Bogdanoviq.  Arsye
shtesë se pse Ninxha ka paraqitur
interes për organet e caktuara të
MPB-së, ka qenë rrethi i gjerë i
njerëzve që i ka pasur nën kontroll,
me ndihmën e të cilëve mendohet
se janë kryer shumë detyra. Kështu
që pjesë e shoqërisë së Ninxhës, ka
qenë edhe Nikolla Mitrevski Koljo,
po ashtu i akuzuar për ngjarjet e 27
prillit. Sipas dëshmitarit Stefan Ml-
ladenovski, i cili haptazi foli kundër
shokëve të tij në procesin gjyqësor
për 27 prillin, tha se Ninxha dhe
Koljo, kanë pasur kartela të identi-
fikimit të DSK-së, fakti ky i cili u vër-
tetuar edhe nga veti i akuzuari
Ninxha.Ndryshe, edhe pas ndërri-
mit të pushtetit opinioni vazhdon
të ketë bindjen e DSK është një or-
gan plotësisht i politizuar dhe që ve-
pron në bazë të qëndrimeve indivi-
duale, duke mos pasur kritere të
qartë për vlerësim të sigurisë. Një
rast i tillë ndodhi edhe në shkurt të
këtij viti, kur pas përfundimit të kon-
trollit të sigurisë mbi disa të punë-
suar në Aeroportin e Shkupit, drejto-
ria e aviacionit nuk ua vazhdoi
kontratat. Por, pas publikimit dhe
elaborimit të rastit, zëvendës mini-
stri i Punëve të Brendshme, Agim
Nuhiu, e pranoi se në DSK nuk di-
sponon me kritere të qartë për vlerë-
simin e kontrollit të sigurisë mbi një
person. Sidoqoftë, pas një kohë të
punësuarit e përjashtuar u kthyen
në detyrë, megjithatë traumat dhe
stresi i përjetuar u mbetën si shpër-
blim për angazhim 30 vjeçar të tyrin
në Aeroportin e Shkupit.

Shkup, 7 dhjetor - Komiteti Drejtues
i Instrumentit të Kornizës Investue-
se për Ballkanin Perëndimor – WBIF
(Western Balkas Investment Fra-
mework - WBIF), mori vendim që
Republikës së Maqedonisë t’i apro-
vojë tre aplikime për projekte infra-
strukturore në vlerë të përgjithsh-
me nga 24 milion euro grante (të
pakthyeshme) mjete për ndihmë
teknike dhe investime, thuhet në
komunikatën për shtyp të Sekreta-
riatit për Çështje Europiane. Apliki-
mi i miratuar për ndërtim të Auto-
stradës A2 Gostivar- Kërçovë për
aksin Bukojçani- Kërçovë, gjatësi
prej 12.7 km, si pjese e korridorit 8,
ku edhe janë siguruar mbi 20 mi-
lion euro (20.348.000 euro). Mjetet
e përgjithshme për ndërtimin e ak-
sit të autostradës Bukojçan-Kërçovë
kanë vlerë prej diku rreth 105 mi-
lion euro. Mjetet tjera do të sigu-
rohen nga BERZH si hua në vlerë
prej 79,2 milion eurosh dhe pjesë-

marrja e NPRRSH nga mjetet e veta
me vlerë prej 6 milion euro-
sh.Aplikimi i miratuar për grand in-
vestuese për mjete ndërtimore për
rehabilitim dhe rindërtim të rrugës
shtetërore aksit A2, aksi Kriva Pa-
lankë – Deve Bair (kufiri me Bulga-
rinë), si pjesë e korridorit 8, me të
cilën janë siguruar vlerë prej mbi dy
milion e gjysmë euro (2.570.000
euro për investime dhe 50.400 euro
për ndihmë teknike). Me këtë inve-
stim planifikohet rehabilitim dhe
zgjerim të aksit rrugor në gjatësi të

përgjithshme prej 13 km, që është
pjesë e rrugës lindore Pan- evropia-
ne të korridorit 8, dhe me të, përfiti-
met nga realizimi i projektit nuk do
të ishin vetëm Nacional, por edhe
të interesit rajonal. Respektivisht,
për realizimin e këtij projekti në
20.09.2018 lidhën marrëveshje për
hua dhe marrëveshje për garanci,
me të cilën nga Banka Evropiane për
rindërtim dhe zhvillim u sigurua
hua në vlerë prej 10 milion eurosh,
ndërkaq pjesëmarrja e NPRRSH
nga mjetet e veta është 1,37 milion

euro. Në fund, në kuadër të thirrjes
së 20 të WBIF u aprovua aplikacioni
për grand mjete për ndihmë teknike
në vlerë prej 1 milion euro për përga-
titjen e studimit Fizibilitetit dhe stu-
dimi për ndikim të mjedisit jetësor
dhe aspekteve sociale të projektit
HE Çebren. Me studimin e Fizibilitit
do të behet analizë e detajuar e
përgjithshme e dokumentacionit të
deritanishëm të përpunuar për
objektin dhe do të definohet
zgjidhje optimale teknike që duhet
të jetë e qëndrueshme financiarisht
dhe ekonomikisht, dhe në të njëjtën
kohë do të shqyrtohet edhe arsye-
timi strategjik i këtij investimi. Pa-
ralelisht me përpunimin e studi-
mit fizibiliti do të përpunohet edhe
studimi i vlerësimit të ndikimit të tij
në mjedisin jetësor dhe aspektet
sociale, që do të përpunohet në
përputhshmëri me standardet dhe
konventat ndërkombëtare për
objekte të këtij lloji dhe në për-

puthshmëri me legjislacionin e
brendshëm. Instrumenti i Kor-
nizës Investuese për vendet e Bal-
lkanit Perëndimor (Western
Balkans Investment Framework-
WBIF) në mënyrë zyrtare u hap në
vitin 2009, si iniciativë e përba-
shkët e Komisionit Evropian,
Banka për Zhvillim në Këshillin
Evropian, Banka Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH),
Banka Investuese Evropiane (BIE)
dhe më vonë edhe përfshirja e
Bankës Botërore dhe Bankës Gjer-
mane për Zhvillim (KfW). Mjetet
për WBIF kryesisht vinë nga buri-
met e ardhshme: Resurse të
alokuara nga pakoja rajonale e IPA-
s; Grante që ndajnë institucionet
financiare ndërkombëtare; Gran-
de që i ndajnë donatorët bilateral
përmes fondit të përbashkët për
Ballkanin Perëndimor (European
Western Balkans Joint Fund -
EWBJF).

PLOTËSOHET MOZAIKU I NGJARJEVE TË 27 PRILLIT

DSK, frymëzuese e krimit!
Detaje më të hollësishme
se si Ninxha, i cili në DSK,
ka qenë i njohur me
pseudonimin Samuraj,
nga rruga arriti të bëhet
pjesë e njësive të
Drejtorisë së Pestë, ditë më
parë nuk dha as kryeshefi i
tij, Vlladimir Atanasovski
(në paraburgim), i cili
dyshohet të jetë njëri prej
lojtarëve kyç në
organizimin e dhunës në
Parlament

VENDIM I WBIF

Maqedonisë i aprovohen 24 milion euro grante të pakthyeshme
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Maqedoni, do të ulen çmimet e karburanteve
Shkup, 7 dhjetor - Bursa në Londër ka ulur çmimin e
naftës së papërpunuar të tipit “Brent” që
importohet në Maqedoni prej 3.44% ose pothuajse
2 dollarë për fuçi duke rënë në nivelin 59.5 dollarë.
Në Maqedoni korrigjimi i çmimeve të shitjes me
pakicë të derivateve të naftës do të kryhet të hënën
dhe nëse nuk ka ndonjë lëkundje serioze të
çmimeve, pritet që karburantet të jenë më të lira.
Mesatarja për dy javët e mëparshme, e llogaritur

më 26 nëntor nga Komisioni Rregullator i Energjisë,
është 63.74 dollarë për fuçi. Kjo është për 5 dollarë
më shumë se çmimi i sotëm dhe është e qartë se
mesatarja për dy javët e kaluara do të jetë më e
ulët, sidomos nëse kemi parasysh se në asnjë ditë të
bursës, ky nivel nuk është rritur në dy javët e fundit.
Në kushte të tilla, pritet që ulja e çmimit të
derivateve të naftës në Maqedoni të ndodhë për jo
më pak se 2 denarë për litër.
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Delvina KËRLUKU

Shkup, 7 dhjetor – Mjekët të an-
gazhuar në linjën telefonike “Alo
Doktor”, nuk marrin rroga nga
muaji janar i vitit 2018. Nga baza
telefonike, një mjek thotë se kjo
linjë, me gjasë, do të mbyllet vitin
që vjen. “Për këshilla mjekësore, pa-
raqiten në linjën telefonike shumë
pacientë, por problemi është se kjo
linjë nuk do të funksionojë në të
ardhmen, për arsye se nuk kemi
marrë rrogë, që nga muaji i parë i
këtij vitit. Pra, për 342 ditë, nuk
kemi marrë asnjë qindarkë, ndonë-
se na është premtuar. Ky është një
problem i madh, për të 25 mjekët
specialist, nuk ka pagë, të cilët janë
të angazhuar për të dhënë këshilla

mjekësore”, tha, për KOHA,  një
mjek nga “Alo Doktor”. Nga Mini-
stria e Shëndtëisë thanë për ga-
zetën tonë se nuk është planifikuar
fond për këtë staf mjekësor dhe ky
problem pritet të zgjidhet me ri-
shikimin e buxhetit.

“Meqë në buxhetin e këtij viti
në Ministrinë e Shëndetësisë, nuk
ishin të parashikuara mjete për “Alo
Doktor”, Ministria e Shëndetësisë i
siguron me rrishikim të buxhetit.
Së shpejti zhvillohet një program i
vazhdueshëm, i cili do të përfshijë
fonde për këtë projekt dhe mjekët
do të paguhen deri në fund të vitit
2018”, thanë nga kjo Ministri

Në linjën telefonike “Alo Dok-
tor” në javë paraqiten rreth 5000
pacientë edhe gjatë orëve të vona

të natës paraqiten shumë. “ Ne ja-
pim këshilla për tematika të pro-
blemeve medicinale, paraqiten për
shqetësimet shëndetësore të fë-
mijës, për temperaturat e larta, kol-
litje, për tensionin e lartë, për kokë
dhimbje, ata që kanë shqetësim
nga ajri i ndotur, që kanë  rrjedhje
të hundëve, lotim të syve, me pato-
logji të ndryshme, konsultohen se
çfarë të konsumojnë, sa sasi të bar-
nave. Ata konsultohen se ku duhet
të marrin ndihmë, te cili doktor ose
klinikë, pra i udhëzojmë çfarë të
bëjnë, e ku të drejtohen. Ata, të cilët
janë në gjendje të vështirë,
menjëherë udhëzohen të kërkojnë
ndihmën e shpejtë. Shumë qyte-
tarë e konisiderojnë të dobishme
këtë linjë telefonike dhe kërkojnë

që ky shërbim të vijojë të funksio-
nojë edhe në të ardhmen.“Jam
lajmëruar shpesh, kur më është ke-
qësuar gjendja shëndetësore dhe
menjëherë më janë përgjigjur
thirrjes sime. Njëherë ka qëlluar në
ora 3 të mëngjesit dhe telefoni i
tyre është hapur menjëherë dhe
kam dëgjuar këshillat  e mjekut kë-
shillues. Unë kam probleme me
shtypjen. Kjo mënyrë e këshillimit
është shumë e dobishme, veçmas
për të moshuarit dhe për ata të cilët
jetojnë vetëm”, tha një i moshuar. 

Qytetarët thonë se është e ne-
vojshme kjo linjë dhe këshilla e
mjekut, veçmas për të moshuarit
dhe për nënat e reja. Ka nga ata qy-
tetarë, të cilët nuk janë të infor-
muar se mund të marrin këshilla
mjekësore përmes telefonit, të
tjerët thonë se kanë nevojë, por
nuk e kanë shtypur asnjëherë num-
rin e telefonit, për tu këshilluar mbi
problemin e tyre shëndetësor.

Grup moshat të cilat më së
shumti paraqiten në numrat e te-
lefonit të “Alo Mjeku” janë më pak
moshat e reja dhe më shumë ata
mbi 50 vjeç, pensionistët. Ndryshe,
projekti “Alo Mjeku” funksionon
nga shtatori i vitit 2014. Numri i
linjës telefonike të “Alo Mjeku”
është 15123.

Tetovë, 7 dhjetor - “Prurje të reja për
gjuhën, letërsinë dhe kulturën” ish-
te tema e konferencës së pestë
ndërkombëtare e Fakultetit të  Filo-
logjisë si dhe “Teoria dhe praktika
pedagogjike në kohën e ndryshi-
meve” ishte tema e konferencës
ndërkombëtare të fakultetit peda-
gogjik që janë organizuar në Uni-
versitetin e Tetovës ku kanë marrë
pjesë studiues t ë shumtë nga ven-
di dhe rajoni. Këto dy konferenca i
shpalli të hapura rektori i Universi-
tetit të Tetovës, Vullnet Ameti, i cili
në fjalën e tij drejtuar të pranishmë-
ve theksoi se fakultetet tona si vatra
të arsimit dhe edukimit të mijëra
studentëve me punën e tyre hulum-
tuese tanimë janë kualifikuar si

qendra kryesore të studimeve në
fusha të ndryshme shkencore.

Këto dy konferenca i përshën-
detën edhe dy dekanët e fakultete-
ve që që organizojnë konferencat
të cilët nënvizuan rëndësinë e or-
ganizimit të këtyre konferencave.
Prodekanja për shkencë e Fakultetit

Pedagogjik që njëheri është edhe
dhe koordinatore e konferencës
ndërkombëtare shkencore Rabije
Murati theksoi se vet emërtimi i
konferencës “Teora dhe praktika pe-
dagogjike në kohën e ndryshimeve
tregon për nevojën dhe relevancën
si dhe domosdoshmërinë e trajti-

mit të problemeve të ndryshme pe-
dagogjike arsimore me të cilat për-
ballemi pikërisht në kohën e kërke-
save të shumta për
ndryshime.Koordinatori i konfe-
rencës së fakultetit filologjik Izmit
Durmishit tha se kjo konferencë
ndërkombëtare shkencore synon të
vendos ura bashkëpunimi me stu-
diues të fushave të ndryshme alba-
nologjike të Universiteteve simotra
nga vendi dhe jashtë. Përndryshe
në këto dy konferenca janë promo-
vuar edhe dy numrat e rinjë të revi-
statve shkencore të dy fakulteteve
përkatëse të cilat revista në për-
bajtjen e tyre përfshijnë punime
shkencore nga fusha e filologjisë
dhe pedagogjisë. (U.S)

PROPOZIME TË REJA
LIGJORE
Në të ardhmen
ndjekje penale
edhe për Presi-
dentin e shtetit
Shkup, 7 dhjetor – Ministria e
Drejtësisë ka publikuar
projekt propozim-ligjin për
Prokurorinë Speciale Sublike
në të cilat ndryshime në lidhje
me kompetencat për veprat
penale që mund të jenë lëndë
e këtij institucioni në lidhje
me vendimin aktual ligjor.
Deri tani, Prokurori Publik
special ka qenë i autorizuar
dhe kompetent që të hulum-
tojë dhe ndjekë veprat penale
që kanë të bëjnë dhe që dalin
nga përmbajtja e përgjimeve
të paligjshme të komunikimit
të realizuara mes periudhës
2008-2015, transmeton
koha.mk.
Me vendimin e propozuar pa-
rashihet PSP të mund të hu-
lumtojë dhe ndjekë veprat pe-
nale të realizuara edhe nga
Kryetari i Maqedonisë, amba-
sadorët e emëruar dhe përfa-
qësuesit tjerë jashtë vendit
dhe personat e emëruar nga
Kryetari, funksionarët e
zgjedhur dhe të emëruar në
dhe nga Parlamenti, në dhe
nga Qeveria, në gjykata,
prokurori publike, Këshillin
gjyqësor, Këshillin e proku-
rorëve publik dhe kryetarët e
zgjedhur të komunave në një-
sitë e vetëqeverisjes lokale dhe
të Qytetit të Shkupit.
Parashihet kompetencë që
PSP të mund të ndjekë edhe
vepra të kryera nga persona
përgjegjës në partitë politike
kundër zgjedhjeve dhe voti-
meve, si dhe nga sfera e mjedi-
sit jetësor dhe natyrës, trashë-
gimisë kulturore dhe
fenomeneve të rralla natyrore,
financave publike, qarkullimin
pagesor dhe ekonomisë, forca-
ve të armatosura, detyrës zyr-
tare, dhënies së paautorizuar
të informatave dhe të dhënave
të dëshmitarëve dhe veprave
të tjera nëse bëhen në lidhje
me procedurat që i udhëheqë
Prokuroria speciale publike. 

Maqedoni, do të
ulen çmimet e
karburanteve
Shkup, 7 dhjetor - Bursa në Londër
ka ulur çmimin e naftës së papër-
punuar të tipit “Brent” që impor-
tohet në Maqedoni prej 3.44%
ose pothuajse 2 dollarë për fuçi
duke rënë në nivelin 59.5 dollarë.
Në Maqedoni korrigjimi i çmi-
meve të shitjes me pakicë të de-
rivateve të naftës do të kryhet të
hënën dhe nëse nuk ka ndonjë
lëkundje serioze të çmimeve, pri-
tet që karburantet të jenë më të
lira.
Mesatarja për dy javët e mëpar-
shme, e llogaritur më 26 nëntor
nga Komisioni Rregullator i
Energjisë, është 63.74 dollarë për
fuçi. Kjo është për 5 dollarë më
shumë se çmimi i sotëm dhe
është e qartë se mesatarja për dy
javët e kaluara do të jetë më e
ulët, sidomos nëse kemi parasy-
sh se në asnjë ditë të bursës, ky
nivel nuk është rritur në dy javët
e fundit.
Në kushte të tilla, pritet që ulja e
çmimit të derivateve të naftës në
Maqedoni të ndodhë për jo më
pak se 2 denarë për litër.

Shkup, 7 dhjetor - Me rastin e shëni-
mit të 9-të dhjetorit, "Ditës së pre-
ventivës në polici" dhe në kuadër të
aktiviteteve të Njësisë për zhvillim
të policisë pranë misionit të OSBE-
së në Shkup  në bashkëpunim me
Sektorin për preventivë pranë SPB-
së Shkup, sot me Kryetarët e Ko-
munave të qytetit të Shkupit, Mini-
strin për punë të brendshme të
Maqedonisë, shefat e stacioneve
policore në Shkup, udhëheqësit fe-
tar dhe Ambasadorin e misionit të
OSBE-së në Maqedoni morrëm
pjesë në evenimentin me titull
"Preventiva në focus të interesit të
MPB-së dhe OSBE-së”.

Në këtë akt i pranishëm ka
qenë edhe kryetari i Komunës së
Çairit, Visar Ganiu i cili ka folur mbi
bashkëpunimin e komunës së Çai-

rit dhe organeve të rendit në drej-
tim të përmirësimit të situatës së
sigurisë në territorin e kësaj komu-
ne.

Në UT u mbajtën dy konferenca shkencore
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Shënohet  9 dhjetori, "Dita e preventivës në polici"
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Stafi mjekësor “Alo Doktor”, pa paga 12 muaj
Shumë qytetarë e
konisiderojnë të
dobishme këtë linjë
telefonike, veçmas për
të moshuarit dhe për
nënat e reja, dhe
kërkojnë që ky shërbim
të vijojë të funksionojë
edhe në të ardhmen 

Koha
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Remzije BILALLI

Shkup, 7 dhjetor - Sasia e ngacmi-
meve në vendin e punës nuk është
e dokumentuar mirë sepse nuk ka
të dhëna të sakta për numrin e gra-
ve të cilat janë viktimë. Bazuar nga
sondazhet që janë duke u zhvil-
luar nga Organizata për hulumtim
“Reaktor – hulumtime në veprim”
në Shkup, (OHRSH),  konstatohet
se ekziston shkallë e lartë e ngac-

mimeve seksuale ndaj grave në
punë për të cilat nuk ka mekaniz-
ma për mbrojtjen e saj.

Gjithsej 45 % e te punësuarve
janë viktimë e ngacmimeve në
punë, prej tyre 36.6 % janë gra në
krahasim me  24.6 % të cilët janë
burra. 61% e ngacmimeve ndodhin
në sektorin privat ndërsa 33.7 % në
sektorin publik.

40.6 % e viktimave ju kanë
nënshtruar shakave, gjesteve ose
zërave seksual, 16.4  % kanë rapor-
tuar incident si prekje të pjesëve

të trupit, ndërsa 15.5 % e pjesë-
marrësve kanë raportuar se ko-
legët kanë kërkuar nga ata
marrëdhënie seksuale.  64% të
këtyre akteve janë kryer nga një
burrë ku 65.2 % kanë qenë në pozi-
ta më të larta se viktimat. Viktimat
në ngacmimet seksuale raportuan
se 44.5 % e tyre nuk i kanë treguar
askujt për ngacmimet në të cilat
kanë hasur.

Ndërkaq sot, Oda Ekonomike
Amerikane në Maqedoni
(AmÇam) në bashkëpunim me

Ambasadën e Shteteve të Ba-
shkuara të Amerikës, organizoi
ngjarjen "Krijimi i një ambienti të
sigurtë pune për gratë" në Shkup,
në kuadër të fushatës "Dëgjo !, 16
ditë aktivizim kundër Dhunës me
Bazë Gjinore".

Sneshka Iliç nga OHRSH,  thek-
soi se  ngacmimit seksual në ven-
din e punës rrallë inicion kontest
gjyqësor dhe më shpesh e gjithë
puna sillet rreth asaj çfarë ka bërë
ajo dhe nëse ka provokuar. Në bazë
të ligjit gratë duhet fillimisht të

drejtohen tek punëdhënësi dhe
nëse ky problem nuk zgjidhet
atëherë ka mbrojtje gjyqësore ku
gratë mund të drejtohen, siç thek-
soi edhe Iliç këto procedura janë
të gjata dhe të shtrenjta, mirëpo
shumica e grave nuk kanë guximin
e duhur ti paraqesin këto raste për
shkak vetëdijesimit shoqëror.  

“Lidhur me ketë temë besoj se
do të organizojmë ngjarje e cila
nuk ka ndodhur deri më tani, në
drejtim të marrjes së mekanizma-
ve  për mbrojtjen e grave në punë,
çka mund të bëjmë ne dhe shteti.
Për momentin nuk kemi kërkime
gjithëpërfshirëset që tregona sa
është shkalla e ngacmimit seksual
të grave në vendin e punës në Ma-
qedoni. Duhet të bëhen hulumti-
me konkrete dhe të shqyrtohet më
pas nëse implementimi i ligjit ek-
zistues është i mjaftueshëm dhe
se a ka mekanizma të mjaftuesh-
me për mbrojtjen e grave”, tha Iliq.

Dijana Despodov, drejtor ek-
zekutiv nga Dhoma Amerikane e
biznesit në Maqedoni tha se vendi
i punës është aty ku ne kalojmë
pjesën më të madhe të kohës pran-
daj duhet të krijohet atmosferë ku
gratë mund të ndjehen të lira për
të përmbushur potencialin e tyre
dhe të jenë sa më produktive.

Fisnik Pasholli 

Shkup, 7 dhjetor – Arritje më të  sh-
pejtë  të mjeteve IPARD deri tek
qytetarët përmes investimeve, mo-
dernizimit të sektorit bujqësor apo
përmes investimeve të realizuara
kapitale të komunave përmes Pro-
gramit për zhvillim rural. 

Këtë ndër të tjerash duhet ta
mundësojë memorandumi për ba-
shkëpunim midis Drejtorisë për të
Ardhura Publike dhe Agjencisë për
Përkrahje Financiare në Bujqësi. “
Bashkëpunimi midis dy institucio-

neve do të mundësojë përpunim
më të shpejtë të aplikimeve ,  që në
fund të fundit do të mundësojë që
të hollat e tatimeve të moderni-
zojnë bujqësinë , ndërsa të hollat
të kthehen tek qytetarët”, thotë
drejtorja e Drejtorisë për të ardhu-
ra publike Sanja Llukarevska .  

Lidhur me borxhet e ndrysh-
me që kanë komunat e vogla  për
TVSH, Llukarevska thotë se është
biseduar me një pjesë të tyre,  sido-
mos për borxhet që kanë ndër-
marrjet komunale , dhe është gje-

tur zgjidhje, ndërsa me komunat e
tjera do të bisedohet me qëllim që
tu dilet në ndihmë komunave për
borxhet e trashëguara dhe të mbe-
tura.

Nga ana tjetër, bashkëpunimi
midis dy institucioneve do të  për-
shpejtojë  procedurat e këmbimit
të të dhënave për personat fizik,
kryerësit e veprimtarisë, personat
juridik si dhe komunat që paraqi-
ten kërkues apo shfrytëzues të
mjeteve IPARD për periudhën
2014-2020, ose kërkojnë mjete

përmes Programit kombëtar për
përkrahje financiare të zhvillimit
rural.

“ Këmbimin e të dhënave do
ta fillojmë përmes përpunimit të
aplikimeve të arritura nga ana e
komunave që kërkojnë mjete për
zhvillim rural për masat 321, 322
dhe 323, ku ndihma financiare
është 100 për qind, ndërsa komu-
nat vetë e mbulojnë harxhimin e
TVSH-së. Njëherazi ato komuna
që kanë projekte të përfunduara
nga vitet paraprake duhet të pa-

guajnë borxhin për tatimin e
vlerës së shtuar”, thotë drejtori i
Agjencisë për Përkrahje Financia-
re në Bujqësi, Nikollçe Babovski.
Sipas tij, më parë në mungesë të
një bashkëpunimi të tillë të ndër-
sjellë institucional ishte mjaft i
vështirësuar kontrolli i pagesës së
TVSH-së nga ana e komunave për
projektet e realizuara të viteve
2013 dhe 2015, për shkak mun-
gonte një mënyrë adekuate e kon-
trollit.

Ndryshe, nga DAP informuan
se kanë mbetur për tu regjistruar
edhe 400 mijë qytetarë  sipas rre-
gulla ve të reja të DAP-it , që para-
shikojnë që të gjithë personat fi-
zikë të cilët gjatë vitit kanë
realizuar të ardhura, duke i përf-
shirë edhe ato që i kanë marrë si
paga, do të duhet doemos deri në
fund të vitit të regjistrohen në
mënyrë elektronike në DAP në si-
stemin e ri, E-tatim personal. Të
gjithë do të duhet të kenë adresa
elektronike në të cilat, pasi të regji-
strohen, do të marrin kërkesë që
duhet ta dorëzojnë në sportelet e
Drejtorisë, e cila më pas do t’i vër-
tetojë të dhënat.(F.P.)

PËRKRAHJA FINANCIARE NË BUJQËSI

Lehtësohet pagesa e mjeteve IPARD 
Kanë mbetur për tu
regjistruar edhe 400
mijë qytetarë  sipas
rregullave të reja të
DAP-it , që
parashikojnë që të
gjithë personat fizikë të
cilët gjatë vitit që kanë
realizuar të ardhura,
duke i përfshirë edhe
ato që i kanë marrë si
paga, do të duhet
doemos deri në fund të
vitit të regjistrohen në
mënyrë elektronike në
DAP në sistemin e ri

NGACMIMET SEKSUALE NË VENDIN E PUNËS

Maqedonia pa të dhëna konkrete 
Hulumtimet të cilat po
zhvillohen tregojnë se
ka shkallë të lartë të
ngacmimit të grave në
vendet e punës dhe se
nuk ekzistojnë
mekanizma të  fortë për
mbrojtje. Viktimat e
ngacmimit seksual në
vendin e punës rrallë
iniciojnë kontest
gjyqësor dhe më
shpesh e gjithë puna
sillet rreth asaj çfarë ka
bërë ajo dhe nëse ka
provokuar.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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8 MARKETING
Koha, e shtunë, 8 dhjetor 2018 

Numri arkivit _______ 
 
Në bazë të nenit 22, paragrafi 4 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune, nenit 18 dhe 19 nga 

Marrëveshja kolektive e SHA “Posta e Maqedonisë” – Shkup – tekst i konsoliduar, Drejtori gjeneral i SHA “Posta 
e Maqedonisë” – Shkup shpall:  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

Për plotësimin e  (dy) vendeve të punës, në kohë të pacaktuar: 
 
1  Njësia rajonale – QKRP Kërçovë, rr. Marshall 
Tito nr. 46 – Kërçovë 
 
      1.1 Bashkëpunëtor për shërbime postare-
financiare dhe bankare – një (1) realizues: 
 
- Arsim i lartë shkalla VII, Fakulteti Ekonomik ose 
arsim tjetër i lartë; 
- Me ose pa përvojë pune.  
 
Paga mujore bazë: 23.381,00 denarë; 
 
Orë punuese gjatë javës: 40; Orari i punës nga ora 
08:00 deri në orën16:00; Ditët e punës: nga dita e 
hënë deri të premten. 
 

2  Njësia rajonale – QKRP Strumicë, rr. Marshall 
Tito nr.22 – Strumicë 
 
2.1 Nëpunës sporteli – një (1) realizues: 
 
- Arsim i mesëm shkalla IV, Shkollë e mesme PTT, 
ekonomike, gjimnaz apo shkollë tjetër e mesme;  
- Me ose pa përvojë pune.  
 
Paga mujore bazë: 16.969,00 denarë. 
 
Orë punuese gjatë javës: 40; Orari I punës prej orës 
09.00 deri në orën 17.00, respektivisht prej orës 
08.00 deri në orën 15.00 nga dita e hënë deri të 
premten dhe prej orës 08.00 deri në orën 13.00 ditën 
e shtunë, varësisht nga orari i punës të Njësisë së 
rrjetit postar.  

 
Afati i paraqitjes: Tre(3) ditë pune, duke filluar nga dita pasuese e ditës së publikimit në shtypin ditor.  
Afati për zgjedhje:  

- deri në 200 kandidatë të paraqitur në afat prej 45 ditëve,  
                         -prej 201 deri 500 kandidatë në afat prej 90 ditëve dhe  
                         -mbi 500 kandidatë në afat prej 120 ditëve, pas skadimit të afatit për paraqitje.  
Dokumentet që nevojiten:  

1. Fletëparaqitja (formulari merret në arkivin përkatës ose në www.posta.com.mk); 
2. CV/Biografi e shkurtër; 
3. Dëshmi për arsimin e kryer; 
4. Certifikata e shtetësisë së Republikës së Maqedonisë.  

 
Kushtet e parapara në shpalljen publike kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit. 
 
Vendi i dorëzimit:  
Fletëparaqitjet me dokumentet e nevojshme dorëzohen drejtpërdrejtë: 

- Në Arkivin e Njësisë rajonale përkatëse; ose  
- Përmes postës në adresat e lartpërmendura. 

 
Kandidatët janë të detyruar që Fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, në mënyrë dhe më të dhëna të sakta.  
Dokumentet e pakompletuara dhe të dorëzuara jashtë afatit kohor, nuk do të shqyrtohen. 
                                                                                                                             

       Drejtori gjeneral 
                                                                                                                               Ejup Rustemi  

Në bazë të nenit 77-v nga Ligji i kulturës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 31/1998; 49/2003; 82/2005; 24/2007; 
116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 39/2016 dhe 11/2018), nenit 20-g nga Ligji për të 
punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 27/14,199/14, 27/16 dhe 35/18), nenit 22 të Ligjit për 
marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 62/05, nr.106/08, nr.161/08, nr.114/09, nr.130/09, nr.149/09, nr.50/10, 
nr.124/10, nr.47/11, nr. 11/12, nr. 39/12, nr.13/13, nr.25/13, nr.170/13, nr.187/13, nr.113/14, nr.20/15, nr.33/15, nr.72/15, nr.129/15, nr.27/16 
dhe nr.120/18) dhe dispozitat e Rregullores për elementet e detyrueshme të shpalljes publike për plotësim të vendit të punës në sektorin publik 
përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për punësim, si dhe forma, përmbajtja dhe mënyra e udhëheqjes së regjistrit të personave të cilët kanë 
parashtruar të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 34/15) dhe Njoftimi nga 
Ministria e financave për sigurimin e mjeteve financiare nr. 18-16687/2 të datës 26.11.2018 dhe nr. 18-16688/2 të datës 26.11.2018, të 
vërtetuara nën numrin arkivor 03-4628/1 të datës 29.11.2018 dhe 03-4629/1 të datës 29.11.2018, Ndërmarrja kombëtare Opera dhe baleti i 
Maqedonisë publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim 
nr. 2/2018 

 
I. NK Opera dhe baleti i Maqedonisë ka nevojë për punësim të: 

1. 1 (një) personi për vendin e punës - inspicient në Balet, kategoria B - vende të punës për ofrues të shërbimeve publike, niveli B1 - 
bashkëpunëtor artistik për përgatitje të veprave skenike dhe muzikore-skenike, shifra KUL0304B02009  

Kushtet e veçanta: 
Shkalla dhe lloji i arsimit: 240 kredi SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar - artet muzikore, arsim 
Përvoja e punës: së paku një vit përvojë në profesionin 
2. 7 (shtatë) persona për vend të punës -  anëtar në ansamblin e baletit, kategoria A, niveli A6 - artistë nga grupi i katërt, shifra 

KUL0304 06004 
Shkalla dhe lloji i arsimit: 240 kredi SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar - artet muzikore, Pedagogjia e baletit ose arsim i mesëm - balet 
Përvoja e punës: deri në një vit përvoje pune  
3.          1 (një) person për vendin e punës - trumbeta e katërt me një piston të dytë, kategoria A, niveli A5 - artist të grupit të tretë, shifra 

KUL304A05013 
Kushtet e veçanta: 
Shkalla dhe lloji i arsimit: 240 kredi SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar - artet muzikore 
 (bori) ose shkolla e mesme e muzikës  
Përvoja e punës: deri në një vit përvoje pune 
 

II. Kandidati për vendin e punës duhet t`i plotësojë kushte e përgjithshme: 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe 
- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
 

III. Orari i punës: Orari ditor i punës për vendin e punës të publikuar organizohet sipas programit të punës së punëdhënësit, ndërsa në kuadër 
të orarit të punës 40 orësh në javë.  

 
IV. Rroga neto fillestare është: 

1. për vendin e punës nga p. 1 – 22.094,00 denarë 
2. për vendin e punës nga p. 2 – 20.577,00 denarë 
3. për vendin e punës nga p. 3 – 24.633,00 denarë 
 

V. Kandidatët për punësim paraqiten në shpalljen publike përmes plotësimit të fletëparaqitjes dhe parashtrimin e dëshmive për plotësimin e 
kushteve për vendin e punës. Fletëparaqitjen për punësim të kandidatëve mund ta marrin nga sporteli (arkivi) i OBM ose në ueb faqen 
www.mob.com.mk 

Fletëparaqitjet e plotësuara, bashkë me dëshmitë, kandidatët mund ti parashtrojnë personalisht në arkivin e Operës dhe baleti i 
Maqedonisë ose përmes postës në adresën: 

Ndërmarrja kombëtare Opera dhe baleti i Maqedonisë, Bul. Goce Dellçev nr. 4, Shkup 
Të drejtë në pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kushtet për konkurrim. Kandidatët me 

fletëparaqitjen duhet ti parashtrojnë dëshmitë për përmbushjen e kushteve, në formën origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 
Fletëparaqitjet dhe dokumentacioni i vonuar nuk do të mbikëqyren. Pas skadimit të afatit për paraqitje shpallja do të largohet nga internet 

faqja e NK Opera dhe baleti i Maqedonisë - Shkup. 
VI. Procedura për selektim të kandidatëve të paraqitur përbëhet nga kontrolli i besnikërisë së të dhënave dhe dëshmive të parashtruara në 

shpalljen publike. Për kandidatët të cikët me sukses e kanë kaluar procedurën e besnikërisë së dëshmive, do të realizohet audicion në të cilën 
kontrollohen aftësitë artistike të kandidatit. Për ditën, orën dhe vendin e mbajtjes së audicionit, kandidatët do të njoftohen përmes numrit të 
telefonit të cilin do ta theksojnë në fletëparaqitjen. 

 
VII. Kandidatët në bashkëngjitje me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë: 

 biografi të shkurtë, 
 dëshmi për arsim të mbaruar, 
 dëshmi për përvojën e punës, 
 dëshmi për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
 dëshmi që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 

 
VIII. Afati për parashtrim të fletëparaqitjeve me dokumentet e duhura është 15 ditë nga dita e publikimit të shpalljes në gazetat ditore 

(duke mos e llogaritur ditën e publikimit të shpalljes). 
       NK Opera dhe baleti i Maqedonisë 

Në bazë të nenit 77-v nga Ligji i kulturës ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 31/1998; 49/2003; 
82/2005; 24/2007; 116/2010; 47/2011; 51/2011; 136/2012; 23/2013; 187/2013, 44/2014, 61/2015, 154/2015, 39/2016 dhe 
11/2018), nenit 3 dhe nenit 20-g nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
27/14,199/14, 27/16 dhe 35/18),  dispozitat e Rregullores për elementet e detyrueshme të shpalljes publike për plotësim të vendit 
të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për punësim, si dhe forma, përmbajtja dhe mënyra e udhëheqjes 
së regjistrit të personave të cilët kanë parashtruar të dhëna të rrejshme gjatë punësimit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë" nr. 34/15) dhe Njoftimi nga Ministria e financave 18-11710/2 të datës 05.10.2018, Ndërmarrja 
kombëtare Opera dhe baleti i Maqedonisë publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE NUMËR - 03/2018 

 
për punësim të 2 (dy) personave për kohë të pacaktuar për vendet e punës në vijim: 

1. 1 (një ) person për vendin e punës Udhëheqës i departamentit për dokumentacion, kategoria G, niveli G2- 
bashkëpunëtor profesional në veprimtaritë nga sfera e kulturës, shifra KUL 03 04 G02 010 
Kushtet e veçanta: 

- niveli i arsimit 240 kredi SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar ose arsim të mesëm - të lartë - Shkenca organizative dhe 
menaxhim, Historia e artit, Shkenca historike/ arsim i mesëm drejtimi ekonomik- juridik, arsim të gjimnazit 

- përvoja e punës: së paku pesë vite përvojë pune në profesionin. 
Rroga neto fillestare për vendin e punës së publikuar është 25.767,00 denarë 

2. 1 (një ) person për vendin e punës, Bashkëpunëtor për marketing dhe marrëdhënie me publikun - organizator të turizmit 
kulturor, kategoria G, niveli G3 - bashkëpunëtor në veprimtaritë nga sfera e kulturës, shifra KUL 03 04 G03 013 
Kushtet e veçanta: 

- niveli i arsimit 240 kredi SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar ose arsim të mesëm të mbaruar: i lartë - Shkenca 
organizative dhe menaxhim, Turizëm dhe hoteleri/ arsim i mesëm - drejtimi ekonomik-juridik 

- përvoja e punës: së paku një vit përvojë pune në profesionin. 
Rroga neto fillestare për vendin e punës së publikuar është 19.208,00 denarë.   

Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme: 
- të jetë i moshës së rritur,
- të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe
- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë

ose detyrës.
Orari ditor dhe javor i punës është në kohëzgjatje prej tetë orë në ditë (nga ora 08:30 deri 16:30), gjegjësisht 40 orë në 
javë. 
Afati për parashtrim të fletëparaqitjeve me dokumentet e duhura është 15 ditë nga dita e nesërme nga dita e publikimit 
të shpalljes në gazetat ditore (duke mos e llogaritur ditën e publikimit të shpalljes). Kushtet e theksuara në shpallje, 
kandidatët duhet ti plotësojnë në momentin e paraqitjes. 

Fletëparaqitja për shpalljen mund të tërhiqet nga arkivi i Ndërmarrjes kombëtare Opera dhe Baleti i Maqedonisë - 
Shkup ose të shkarkohet nga internet faqja www.mob.com.mk. Kandidatët janë të detyruar që fletëparaqitjen ta plotësojnë 
plotësisht, preciz dhe me të dhëna të sakta. Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet ti parashtrojnë dokumentet e duhura 
për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta: 
- dëshmi për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- dëshmi që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- dëshmi për arsim të mbaruar, 
- dëshmi për përvojën e punës. 
Fletëparaqitjen me dokumentacionin e duhur kandidatët duhet ta parashtrojnë deri në arkivin e Ndërmarrjes 
kombëtare Opera dhe baleti i Maqedonisë - Shkup ose përmes postës në adresën në vijim: Bul. "Goce Dellçev" nr. 4 
- Shkup (me shenjën për "shpalljen publike numër - 3/2018"). 
Të drejtë në pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kushtet për konkurrim. 
Kandidatët me fletëparaqitje duhet ti parashtrojnë dëshmitë për përmbushjen e kushteve, në formën origjinal ose kopje të 
vërtetuara në noter. 
Fletëparaqitjet dhe dokumentet e vonuara nuk do të mbikëqyren. Pas skadimit të afatit për paraqitje shpallja do të 
largohet nga internet faqja e NK Opera dhe baleti i Maqedonisë - Shkup. 
Selektimin dhe intervistën e kandidatëve të paraqitur do ta realizon Komisioni kompetent i formuar për realizim të 
procedurës për punësim. Kandidatët e paraqitur do të njoftohen me kohë (përmes numrit të telefonit dhe e-mail 
adresën nga fletëparaqitja) për kohën dhe vendin e mbajtjes së intervistës. 

NK Opera dhe baleti i Maqedonisë 

 
Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gz. zyrtare e RM nr. 62/05, nr.106/08, nr.161/08, 
nr.114/09, nr.130/09, nr.149/09, nr.50/10, nr.124/10, nr.47/11, nr. 11/12, nr. 39/12, nr.13/13, nr.25/13, nr.170/13, 
nr.187/13, nr.113/14, nr.20/15, nr.33/15, nr.72/15, nr.129/15, nr.27/16 dhe nr.120/18), nenit 3, 20-g dhe 20-d 
paragrafi 3 nga Ligji për të punësuarit në sektor publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 
27/14,199/14, 27/16 dhe 35/18), dispozitat nga Rregullorja për elementet e detyrueshme të shpalljes publike për 
plotësim të vendit të punës në sektorin publik përmes punësimit dhe fletëparaqitjes për punësim, si dhe forma, 
përmbajtja dhe mënyra e udhëheqjes së regjistrit të personave të cilët kanë parashtruar të dhëna të rrejshme gjatë 
punësimit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 34/15) dhe Njoftimi nga Ministria e 
financave nr. 18-11710/2 të datës 05.10.2018, Ndërmarrja kombëtare Opera dhe baleti i Maqedonisë publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR - 01/2018  
 

për punësim të 2 (dy) personave ndihmës-teknik për kohë të pacaktuar për vendin e punës në vijim me shifrën: 
1. Garderober - shifra KUL 04 05 B01 001 - (dy) realizues 

Kushtet e përgjithshme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- në mënyrë aktive të përdorë gjuhën maqedonase, 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë gjendje të përgjithshme të shëndoshë për vendin e punës dhe 
- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose 

detyrës. 
 

Kushtet e veçanta: 
- Përgatitje e mesme profesionale, drejtimi tekstil-lëkurë, drejtimi ekonomik-juridik ose arsim të gjimnazit; 
- me dhe pa përvojë pune 

 
Orari ditor dhe javor për vendin e punës të publikuar është me kohëzgjatje prej tetë orë në ditë (nga ora 08:30 deri 16:30, 
gjegjësisht sipas nevojave të programit për prova dhe shfaqje), gjegjësisht 40 orë në javë. 
Pagesa themelore neto për vendin e punës të publikuar është: 13.599,00 denarë. 
Afati për parashtrim të fletëparaqitjeve me dokumentet e duhura është 5 (pesë) ditë pune, llogaritur nga dita e 
nesërme të publikimit të shpalljes (duke mos e llogaritur ditën e publikimit). Kushtet e theksuara në shpallje, 
kandidatët duhet ti plotësojnë në momentin e aplikimit. 
Fletëparaqitja për shpalljen mund të tërhiqet nga arkivi i Ndërmarrjes kombëtare Opera dhe Baleti i Maqedonisë - 
Shkup ose të shkarkohet nga internet faqja www.mob.com.mk. Kandidatët janë të detyruar që fletëparaqitjen ta plotësojnë 
plotësisht, preciz dhe me të dhëna të sakta. Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet ti parashtrojnë dokumentet e duhura 
për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta: 
- Certifikatë të shtetësisë; 
- Vërtetim për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; 
- Vërtetim/Certifikatë që me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, 
veprimtarisë ose detyrës; 
- Dëshmi - Diplomë/Certifikatë për arsim të mbaruar. 
Fletëparaqitjen me dokumentacionin e duhur kandidatët duhet ta parashtrojnë deri në arkivin e Ndërmarrjes 
kombëtare Opera dhe baleti i Maqedonisë - Shkup ose përmes postës në adresën në vijim: Bul. "Goce Dellçev" nr. 4 
- Shkup (me shenjën për "shpalljen publike numër - 1/2018"). 
Të drejtë në pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i përmbushin kushtet për konkurrim. 
Kandidatët me fletëparaqitje duhet ti parashtrojnë dëshmitë për përmbushjen e kushteve, në formën origjinal ose kopje të 
vërtetuara në noter. 
Fletëparaqitjet dhe dokumentet e vonuara nuk do të mbikëqyren. Pas skadimit të afatit për paraqitje shpallja do të 
largohet nga internet faqja e NK Opera dhe baleti i Maqedonisë - Shkup. 
Selektimin dhe intervistën e kandidatëve të paraqitur do ta realizon Komisioni kompetent i formuar për realizim të 
procedurës për punësim. Kandidatët e paraqitur do të njoftohen me kohë për kohën dhe vendin e mbajtjes së 
intervistës. 
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet në afatin e përcaktuar në nenin 23 paragrafi 2 nga Ligji për marrëdhëniet e 
punës. 
Vërejtje: Sipas Planit vjetor për punësim në institucionin për vitin 2018 punësimet janë të parapara për 1 (një) 
Shqiptar/e dhe 1 (një) Rom/e. 

NK Opera dhe baleti i Maqedonisë 



9EKONOMI
Koha, e shtunë, 8 dhjetor 2018 

Ndërtimi i tubacionit Trans-
Adriatik (TAP) do të lehtësojë kali-
min nga qymyri në gaz në Ballka-
nin Perëndimor. Kjo deklaratë
është theksuar në raportin e fundit
të Bankës Evropiane për Rindër-
tim dhe Zhvillim (BERZH).

Aktualisht, termocentralet me
qymyr përbëjnë një pjesë të rëndë-
sishme të energjisë elektrike të
rajonit dhe, si rezultat, dioksidi i
karbonit është tre herë më i lartë se
mesatarja e BE. Ballkani Perëndi-
mor duhet të kalojë nga qymyri tek
hidroenergjia, energjia e rinovue-
shme dhe gazi për të reduktuar
kontaminimin.

“Ndërtimi i Gazsjellësit Trans

Adriatik (TAP), i cili do të sjellë
rreth 10 miliardë metra kub gaz
nga Azerbajxhani, do të hapë
mundësi të reja për kalimin e rajo-
nit nga qymyri në gaz,” theksoi ra-
porti.

Trans-Anatolia (TANAP) dhe
Trans-Adriatic (TAP) Tubacionet
janë projekte me më pak emetim
të karbonit. Tubacionet TANAP
dhe TAP janë hartuar në përputhje
me kërkesat e Bashkimit Evropian
dhe BERZH ka ndaluar financimin
e projekteve të qymyrit nën stra-
tegjinë e re. Gazi natyror tashmë
është bërë një zgjedhje e mirë me
lançimin e projekteve TANAP dhe
TAP për vendet që nuk kanë pasur
akses në këtë burim të energjisë,
citon artikulli.

Kostoja totale e TAP vlerësohet
në 4.5 miliardë euro, ndër të cilat
3.1 miliardë euro janë shpenzuar
në TAP deri në fund të korrikut
2018. Në atë muaj, Bordi i Drejtorë-

ve i BERZH-it miratoi një kredi deri
në 500 milionë euro për TAP.
Projekti, tashmë ka tërhequr 1.5
miliardë euro nga Banka Europia-
ne e Investimeve (EIB), e cila mira-
toi kredinë në shkurt 2018.

TAP, së bashku me TANAP,
është pjesë e projektit të Korrido-
rit Jugor të Gazit. Projekti para-
shikon transportin e gazit nga fu-
sha e gazit Shah Deniz në
Azerbajxhan, në Greqi dhe në Ita-
linë jugore përgjatë Detit Adriatik
përmes Greqisë dhe Shqipërisë.

Marrëveshja ndërqeveritare
për projektin TAP u nënshkrua nga
Shqipëria, Italia dhe Greqia në
shkurt të vitit 2013. Tubacioni TAP
prej 878 kilometrash (Greqia 550
kilometra, Shqipëria 215 kilome-
tra, Deti Adriatik 105 kilometra dhe
Italia 8 kilometra) do të lidhet me
TANAP në kufirin turko-grek dhe
do të kalojë përmes Greqisë, Sh-
qipërisë dhe Detit Adriatik, përpa-

ra se të arrijë në në jug të Italisë.
Më herët në nëntor, TAP dhe

TANAP përfunduan me sukses
lidhjen e tyre në brigjet e lumit
Merich në kufirin turko-grek.
Ndërtimi i gati 74.6 përqind të tu-
bacionit prej 878 km është përfun-
duar. Tubacioni TAP pritet të nisë
funksionimin në vitin 2020. Kapa-
citeti fillestar i TAP do të jetë 10
miliardë metra kub gaz në vit, me
mundësinë e dyfishimit të tij.

Aksionerët e TAP përfshijnë BP
(20 përqind), SOCAR (20 përqind),
Snam S.p.A. (20 përqind), Fluxys
(19 përqind), Enagas (16 përqind)
dhe Axpo (5 përqind).

Projekti TAP është një nga
objektivat strategjike të BE-së në
sigurinë e energjisë dhe diversi-
fikimin e burimeve të energjisë, e
zgjedhur si mënyra më e shkurtër
dhe e drejtpërdrejtë për eksportin
e gazit natyror azer, në tregjet
evropiane.

Shkup, 7 dhjetor - Për dhjetë deri në
20 për qind ose nga 15 në 18 de-
narë është rritur çmimi i disa lloje-
ve të bukës. Arsye për këtë sipas
prodhuesve të miellit, është sh-
trenjtimi i grurit dhe i miellit nga
korrja e deri tani për 40 për qind.

Ministria e Bujqësisë nuk është
kontaktuar lidhur me këtë shtrenj-
tim. Siç deklaroi për MIA-n ministri
i Bujqësisë Lupço Nikollovski,
gjendja do të ndiqet dhe nëse ka
rritje drastike të çmimeve edhe për
llojet e tjera të bukës do të interve-

nohet përmes Agjencisë të Mall-
rave Rezervë 

Shtrenjtimi i bukës do ta rrisë
inflacionin, paralajmërojnë nga
Bankën Popullore. Çmimi më i
lartë i bukës do ta rrisë çmimin
edhe të produkteve dhe shërbime-
ve tjera për qytetarët. Nga Banka
qendrore thonë se ata janë vigji-
lentë rreth situatës, por nuk mund
të ndikojnë në këtë vendim, sepse
çmimi rregullohet në tregun e lirë.
Analiza e BPRM-së tregon se nga
mesi i vitit 2017 ka pasur një trend

rritës në çmimet e grurit në bursat
botërore, si dhe një rritje e çmimit
të naftës së papërpunuar, të cilët
janë ndër faktorët që e korrigjojnë
edhe çmimin e bukës në pakicë.

Grupacioni i Industrisë së
Prodhimit të Miellit dhe Bukës
pranë Odës Ekonomike të Maqe-
donisë, sqaron se shtrenjtim i
bukës është vendim individual i
disa prej prodhuesve të miellit dhe
nuk dihet nëse edhe të tjerë do të
bëjnë këtë hap.

“Firma të caktuara, respektivi-

sht bukëpjekës, vendosën që të rri-
sin çmimin për dhjetë deri në 20
për qind ose për rreth dy denarë.
Bëhet fjalë për bukën e bardhë,
ndërsa arsye për rritjen e çmimit
është se që nga korrja e grurit dhe
këtej çmimi i grurit dhe i miellit
është rritur për rreth 40 për qind.

Ky është impakti kryesor me të ci-
lin nuk mund të ballafaqohen. Do
të theksoja se vendimi për çdo
firmë është individual në varësi të
konkurrencës së saj, fitimit dhe
faktorëve të tjerë”, theksuan nga
Grupacioni i Industrisë së Prodhi-
mit të Miellit dhe Bukës.

Ndërsa modernizimi i hekurudha-
ve ndërkombëtare po përparon
me shpejtësi, Kosova ka përfituar
grantin e dytë shtesë prej 17.2 mi-
lionë euro nga Bashkimi Europian.
Sipas Bankës Europiane për
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH),
ky grant do të përdoret për fazën e
dytë të përmirësimit të lidhjes së
vetme ndërkombëtare heku-
rudhore të Kosovës.
Marrëveshja për fazën e dytë të
projektit është nënshkruar sot nga
ministri i Financave Bedri Hamza,
shefja e Zyrës së BE-së dhe përfa-
qësuesja speciale e BE-së në Ko-
sovë, Nataliya Apostolova, si dhe
drejtoresha e Bankës Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim
(BERZH) për sektorin e Transpor-
tit, Sue Barrett.
Më herët, në shkurt të 2018-ës, Ko-
sova mori gjithashtu bashkëfinan-
cimin e granteve prej 38.5 milionë
euro nga BE përmes Kornizës së
Investimeve të Ballkanit Perëndi-
mor (WBIF) për fazën e parë të pu-
nimeve. Projekti do të përmirësojë
lidhjen e rrjetit hekurudhor të Ko-
sovës dhe rrjetit më të gjerë euro-
pian përmes transportit europian
Korridori VIII dhe Korridori X.
Pjesa e tretë e vijës hekurudhore
nga Mitrovica deri në kufirin me
Serbinë do të po ashtu do t’i nën-
shtrohet procesit të modernizimit
duke përfituar po ashtu nga  fi-
nancimi i BE-së dhe WIBF.
“Projekti i hekurudhës së Kosovës
është pjesë e rrjetit hekurudhor të
Ballkanit Perëndimor, një zgjerim
i rrjeteve Trans-Europiane të Tran-
sportit, e cila është pjesë e
përpjekjeve më të madhe të BE-së
për të nxitur lidhjen e transportit
në Ballkanin Perëndimor”, theksoi
BERZH./SCAN

Reformat tatimore do të pengojnë punën
e pronarëve privatë dhe hotelierëve. Odat eko-
nomike kërkojnë që ato të shtyhen për pesë
vjet, sepse ato do të ndikojnë keq në turizëm.
Rritja e normës së taksës për me qira për 50%
do të jetë një goditje e madhe për ata që japin

me qira apartamente dhe ka një numër të
madh në rajonin e Ohrit. Me subvencionimin
e deritanishëm të tur operatorëve që japin re-
zultate pozitive nga Odat ekonimike kërkojnë
subvencionim të marrin edhe hotelierët.

Trendi i rritjes në turizmin e Maqedonisë

dhe potenciali e saj kërkojnë standarde të për-
shtatshme, por të nevojshme janë edhe ndry-
shimet legjislative dhe rregulloret e reja, ish-
te konkludimi në Forumin e sotëm të
Zhvillimit Strategjik të Turizmit dhe efektet e
politikës shtetërore për mbështetjen e saj

Maqedoni, shtrenjtimi i bukës do ta rrisë inflacionin
Grupacioni i Industrisë së Prodhimit të Miellit dhe Bukës pranë Odës Ekonomike
të Maqedonisë, sqaron se shtrenjtim i bukës është vendim individual i disa prej
prodhuesve të miellit dhe nuk dihet nëse edhe të tjerë do të bëjnë këtë hap

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

LINJA NDËRKOMBËTARE
HEKURUDHORE E KOSOVËS 

BE jep grantin e dytë
prej 17.2 mln euro

Maqedoni, tatimi progresive do të ndikojë negativisht në turizëm

TAP promovon tranzicionin e qymyrit
në gaz në Ballkanin Perëndimor

Trans-Anatolia
(TANAP) dhe Trans-
Adriatic (TAP)
Tubacionet janë
projekte me më pak
emetim të karbonit.
Tubacionet TANAP
dhe TAP janë hartuar
në përputhje me
kërkesat e Bashkimit
Evropian dhe BERZH
ka ndaluar financimin
e projekteve të
qymyrit nën
strategjinë e re
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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N
ë vazhdimin e kaluar
përmes figurës së
Mid’hat Frashërit, u për-
poqa të  pasqyroj

këndvështrimet diametralisht të
kundërta të autorëve për një fi-
gurë kombëtare. Ai nuk është i vet-
mi personalitet nga e kaluara rreth
të cilit nuk ka një vlerësim unik.
Sepse në shoqërinë shqiptare,
gjurmët e së kaluarës kanë lëshuar
rrënjë dhe nuk mund të tejka-
lohen ashtu lehtë. Por është edhe
vetë “materia” (e kaluara) e cila jep
shkas për interpretime të ndrysh-
me. Të paktën këtë të drejtë tash e
kemi më shumë se kurrë në dispo-
nim.

Demokracia bëri një punë të
madhe, solli lirinë e mendimit, jo
vetëm në politikë dhe media, ku
në monizëm ishin kanalizuar gjë-
rat në mënyrë strikte, por dhe në
fushën e shkencës, letërsisë, artit..!
Pikërisht, edhe në këto fusha, se-
pse, nëse një emër ishte i anate-
muar në Shqipëri(Ernest Koliqi,
Gjergj Fishta...), atë nuk e kishe as
në faqet e librave në Kosovë ose
Maqedoni, ndonëse rrymat ideo-
logjike të pushteteve ishin në
kundërshtim me njëra tjetrën. Por,
rezultonte një lloj solidarizimi i
çuditshëm shqiptar përtej ideo-
logjive!

Por, demokratizimi i shoqërive
e bëri të veten, u hoqën prangat
ideologjike në gjithçka, pra edhe
anatema nga figurat dhe ngjarjet
historike. Rezultoi me një shans
për t’iu qasur historisë dhe fusha-
ve të tjera, me më shumë mundë-
si objektiviteti. Hapin e parë në
heqjen e anatemave ndaj figurave
u bë në Kosovë, në shtypin ri-
nor(“Zëri i Rinisë”, “Bota e re” dhe

gazeta e revista të tjera, madje
edhe në kushte presioni çfarë ish-
te regjimi i Millosheviqit që rën-
donte mbi gjithçka në Kosovë. Kë-
shtu për herë të parë më zëshëm u
fol për shumë ngjarje të ndaluara
ose të diskutueshme(Lidhja e Dytë
e Prizrenit, Konferenca e Bunjajt,
Masakra e Tivarit, Marrëveshja e
Mukjes ...) dhe personalitete të
ndaluara (Rexhep Mitrovica, Mu-
stafa Kruja, Ernest Koliqi, Gjergj
Fishta, Ahmet Zogu...), subjekte a
lëvizje(Balli Kombëtar, Legaliteti,
NDSH-ja...), kurse në Shqipëri
dolën nga burgu ose u rehabili-
tuan shumë intelektualë të cilët
regjimi komunist i kishte futur
nëpër burgje për shkak të ideve të
tyre. E vërteta tash merrte nuan-
ca.. Ishte koha për të dalë në pah
shumë të vërteta tronditëse për
fate njerëzish, por dhe të vërteta
shokuese(të pabesueshme) që
nuk kishim mundur t’i dijmë!

Ishte, pra,  shansi për të vërte-
ta të plota. 

NGA NJË SKAJ, NË TJETËR?
Por, siç mund të ndodhë, nëse

në regjimin komunist dilte një e
vërtetë, shpesh e ideologji-
zuar(sepse fituesit e shkruajnë hi-
storinë), në demokraci u shfaq
dukuria tjetër, që të kontestohet,
madje dhe të fshihet si me gomë,
gjithçka që ishte shkruar më parë.
Pozitat ideologjike të marksizëm-
leninizmit, në letrat shqipe u zë-
vendësuan me të vërtetën e nacio-
nalizmit, si një antipod në kushte
të reja të përplasjeve të vjetra.
Tash fituesit e rinj duhej ta shk-
ruanin të vërtetën e tyre. Një
numër jo i vogël i autorëve do të
mohojnë gjithçka që kanë bërë ko-

munistët (internacionalistët) dhe
do të lartësojnë gjithçka që kanë
bërë nacionalistët.  Nëse autorët
nën regjimin komunist kishin he-
shtur disa bëma të komunistëve,
nacionalistët shkuan rrugës së re-
lativizimit të disa konteksteve të
luftës së dytë botërore(por dhe
nga krijimi i shtetit shqiptar e kën-
dej) që nuk u shkonin në favor na-
cionalistëve.

Dallimet përveç aspektit ideo-
logjik, morën edhe karakterin
krahinor, ose dhe shtetëror. Kjo
para së gjithash me këndvështri-
met specifike, të cilat nuk janë
përherë të motivuara nga meto-
dologjia shkencore, por nga qasja
emotive ndaj LNÇ-së dhe ngjarje-
ve e figurave historike. Në kontek-
st të Luftës së Dytë Botërore, do
të mbeten qëndrimet diametrali-
sht të kundërta ndaj dy forcave
kryesore, Partisë Komuniste të Sh-
qipërisë dhe Ballit Kombëtar. Nuk
do mend pse në Shqipëri domi-
noi qëndrimi pozitiv për LNÇ-në e
udhëhequr nga komunistët e En-
ver Hoxhës, kundrejt Ballit
Kombëtar si “forcë reaksionare”
dhe “kolaboracioniste”.  Vetë LNÇ-
ja në trojet shqiptare të ish-Jugo-
sllaisë që ishte e ndikuar nga poli-
tika e Partisë Komuniste të
Jugosllavisë dhe një mobilizim
forcash antifashiste (me në krye
idealistin komunist Fadil Hoxha)
dhe sidomos tradhtia e idealeve të
shqiptarëve për bashkim që e ki-
shin mbajtur gjithë kohën shpre-
sën, do të bëjë që të ketë një qën-
drim negativ jo vetëm ndaj
LNÇ-së në Jugosllavi, por dhe
dalëngadalë, me braktisjen e sim-
pative të “komunizmit burimor”
të Enverit, të rritej gjithnjë e më

shumë qëndrimi negativ edhe ndaj
LNÇ-së në Shqipëri. Por, për më tepër,
për t’i ngritur në qiell atë forcë që ish-
te përballë komunistëve gjatë atij
okupacioni, pra, Ballin Kombëtar, që
“luftoi për bashkimin e trojeve shqip-
tare”.

Ngritja në qiell e rolit të Ballit
Kombëtar për shkak të qëllimit poli-
tik për bashkimin e trojeve shkoi pa-
ralelelisht me relativizimin e faktit
që kjo forcë ishte bashkë me okupa-
torin fashist. Disa historianë e vënë
në dukje me ngulm këtë FAKT që
“nuk duhet të harrohet”, me qëllim
që të ndërtohet qëndrimi objektiv se
midis qëllimeve të deklaruara dhe ve-
primit praktik kur trojet shqiptare
kanë qenë drejtpërdrejt të rrezikua-
ra(të okupuara),  Balli ka ndenjur pa-
siv. Sikundër edhe forca të tjera, si Le-
galiteti. Përplasja midis argumenteve
se kush më shumë ishte forcë kombë-
tare, cila luftoi për çlirim e cila për pu-
shtet, a ishte luftë civile, a luftuan ko-
munistët gjithaq kundër okupatorit,
apo stërmadhim i propagandës, a
ishin përnjëmend ballistët aq kola-
boracionistë sa i paraqesin ose jo...

BRENDA KONTEKSTIT TË
PARADOKSEVE

Me qëllim e mbititullova këtë shk-
rim në vazhdime me “paradokse hi-
storike”, sepse ndër ato paradokse
janë zhvilluar ngjarjet dhe konteksti
i luftës nuk ka mundur të jetë bash i
njejtë në Shqipëri dhe këndej kufirit
të saj. Ka një rrethanë shumë objek-
tive përse ka një simpati ndaj Ballit
Kombëtar në këtë anë të kufirit dhe
përse nuk është përjetuar gjithaq si
okupim pushteti i fashistëve italianë.
Së pari, duhet pasur parasysh pozitën
e nënshtruar të shqiptarëve në
Mbretërinë e Jugosllavisë dhe poli-

Në kushte të reja,
fituesit e rinj duhej
ta shkruanin të
vërtetën e tyre.
Dhe nga kjo, dolën
në sipërfaqe një
numër jo i vogël i
autorëve që do të
mohojnë gjithçka
që kanë bërë
komunistët
(internacionalistët
) dhe do të
lartësojnë gjithçka
që kanë bërë
nacionalistët,
shpesh duke i
heshtur anët
problematike...

Relativizimi i anës tjetër të medaljes Nga
Daut DAUTI

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

PARADOKSET E HISTORISË(2)
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TRIPTIK PËR MASHAT
Nga

Agim Vinca 

HYRJE
Nuk dua të kalojë ky vit, viti 2018, pa e

kujtuar një ngjarje që ka ndodhur plot
tridhjetë vjet më parë, në vitin 1988 dhe që
lidhet jo vetëm me mua si individ, por
edhe me trevën nga e cila vij dhe me ko-
lektivitetin të cilit i takoj: me shqiptarët në
Maqedoni. 

Fjala është për letrën e përfaqësue-
sve“legjitimë” të pushtetit lokal dhe të or-
ganizatave shoqëroro-politike të vend-
lindjes sime, fshatit Veleshtë të Strugës,
kundër meje, Agim Vincës. 

Kjo letër, e nënshkruar nga: Kryetari i
Bashkësisë Lokale të Veleshtës,Z. Zh., Sek-
retari i Organizatës Themelore të Lidhjes
së Komunistëve,K. H., Kryetari i Lidhjes së
Luftëtarëve, I. K., Kryetari i Lidhjes Socia-
liste të Popullit Punues, M. V. dhe Kryeta-
ri i Lidhjes së Rinisë, R. D., u botua fillimi-
sht në gazetën “Nova Makedonija” në
Shkup, pastaj edhe në të përjavshmen
“Danas” të Zagrebit dhe iu dërgua Fakul-
tetit Filozofik të Universitetit të Prishtinës,
me qëllim që të merreshin masa ndaj
meje.

Cilët ishin nënshkruesit e kësaj letre
famëkeqe, prapa së cilës qëndronte UDBA
dhe KOMITETI? Ata dihen, me emër e
mbiemër, të gjithëtok dhe secili veç e veç,
por, për hir të familjarëve të tyre, nuk po
ua përmendi emrat e plotë. 

Formalisht ata ishin “përfaqësuesit e
fshatit”, por si dhe pse ishin zgjedhur në
ato poste, sidomos tre të parët, këtë e di-
nin edhe pulat e katundit. (Përgjigja është
një dhe e vetme: për shërbimet qëia kishin
bërë shtetit).

Evokimin e kësaj ngjarjeje do ta bëj
në tri pjesë, ashtu siç e kam skicuar para
shumëvitesh në shënimet e mia, në formë
të një triptiku.

1. LETRA NGA VENDLINDJA
(Mars 1988)
Më thirri në zyrën e tij kryetari i Konfe-

rencës Aksionale të Lidhjes së Komuni-
stëve të Fakultetit dhe duke më treguar
një letër të shtypur në makinë me shk-
ronja cirilike, më tha:

- Më ka ardhur kjo!
Ishte letra e nënshkruar nga përfaqë-

suesit e pushtetit lokal dhe të organizata-
ve shoqëroro-politike të vendlindjes sime,
Veleshtës, të cilën në adresë të Fakultetit
e dërgonte Komiteti Komunal i Lidhjes së
Komunistëve të Strugës.

Në atë letër, të shkruar nga Komiteti
Komunal i Strugës në bashkëpunim me
Shërbimin e Sigurimit Shtetëror(të dhë-
nat dhe emrat që përmenden në të e kon-
firmojnëqartëkëtë gjë) dhe të nënshkruar
nga përfaqësuesit e pushtetit lokal dhe të
organizatave shoqëroro-politike të vend-
lindjes sime, thuhej se unë, Agim Vinca,
profesor i Fakultetit Filozofik të Universi-
tetit të Prishtinës, me shkrimet e mia të
botuara në të përjavshmen “Danas” të Za-
grebit, e dezinformoja opinionin jugosllav
dhe se ata, domethënë bashkëvendësit
dhe bashkëfshatarët e mi, “i gëzonin të
gjitha të drejtat” (kishin shtëpi të reja,
rrymë elektrike, ujë, rrugë të asfaltuara);
se ata nuk i habiste fakti që unë, “bir i një
familjeje balliste e fashiste” dhe “nacio-
nalist e separatist i përbetuar”, flisja e shk-
ruaja në atë mënyrë, por i habiste fakti se
si mundej një i tillë, si unë, ta edukonte
brezin e ri!

Kjo ishte, pak a shumë, përmbajtja e
“letrës”, e cila ditë më parë qe botuar në
gazetën “Nova Makedonija” në Shkup, nën
titullin: “Krajno neprijateljski istap na
Agim Vinca” (Paraqitje e skajshme armi-
qësore e Agim Vincës). Rastësisht isha në
dijeni tëasaj letre, që synonte jo vetëm të
më shpallte “armik”, por edhe tëmë
linçonte si njeri e intelektual nga “të mitë”
dhe që si akt t’i kujtonte veprimet e inkui-
zicionit në Mesjetë dhe të regjimeve të
egra totalitare të kohës sonë: linç i pastër,
tipik stalinist. 

Një shoku im tetovar, që punonte në
Prishtinë, ma solli nga Tetova “Nova Make-
doninë”, ku ishte botuar letra në fjalë, në
një hapësirë relativisht të gjerë dhe me
njëkarikaturënë mes: një njeri që sjell me
dorë një “meshalicë” (përzierëse meka-
nike), e cila në vend të betonit prodhon
libra, libra shqip sigurisht. Ç’simbolikë!

Unë isha njoftuar tashmëme përm-

bajtjen e asaj letre, por kolegu im, i cili
aktualisht kryente edhe detyrën e “she-
fit” të Partisë në Fakultet, nuk kishte si ta
dinte këtë.

E mora letrën në dorë, e shikova, e
lexova, në të vërtetëe rilexova shpejt e sh-
pejt aty, nëzyrën e “shefit” të Partisë në
Fakultet, ku dokumentet e tilla ruheshin
në një orman të veçantë, metalik.

Mesazhi i saj ishte i qartë. Kërkohej të
merreshin masa ndaj meje: të largohesha
nga Lidhja e Komunistëve, ku unë-  nga
viti 1981 - isha dënuar me vërejtje të fun-
dit-parapërjashtim dhe nga Fakulteti si
njeri që kisha rënë në konflikt me Lidhje-
ne Komunistëve dhe politikën e saj.  

- Të falemnderit – i thashë kole-
gut. – E vlerësoj gjestin tënd. Por, nxirre!
Mos rreziko! Sepse Lidhja e Komunistëve
është organizatë unike në tërë Jugoslla-
vinë…  

Kolegu, Vejsel Nuhiu, profesor i gjuhës
angleze dhe njeri i formuar, i cili e njihte
mirëgjendjen në Maqedoni, jo vetëm se-
pse e kishte kryer Normalen në Shkup,
por edhe ngaqëishte nga Presheva, nga
një fshat afërKumanovës, më shikoi në sy
dhe më tha:

- Sa t’jem unë këtu kjo s’del! Kur të
më kalojë mandati– vazhdoi – do të kuj-
desem të mos i bjerë në dorë tjetërkuj, se-
pse pas meje mund të vijë në këtë post
edhe ndonjëserb.

Kur pashë se ishte i vendosur dhe se
nuk fliste sa për sy e faqe, i thashë:

- Atëherë, a po ma bën edhe një
nder?

- Çka?
- Ma jep ta fotokopjoj.
- Përse?
- Ta kem në dokumentacionin tim,

sepse një ditë këta (e kam fjalën për nën-
shkruesit e letrës e jo për hartuesit e saj)
do tëpendohen!

Megjithëse po bënte një veprim të pa-
lejueshëm, madje dy, një që po më infor-
monte dhe, e dyta, që po ma jepte ta
nxirrja jashtë e ta fotokopjoja, Vejseli u
bë burrë dhe ma dha.

Dola nga zyra, e fotokopjova në servi-
sin e pare dhe ia ktheva prapë në dorë.

Letra me të cilën kërkohej largimi im
nga Fakulteti, u kthye sërish në zarf, në
zarfin e kuq me vulë të kuqe sipër. 

(Të hënën: Ç’faj kisha bërë?)

tikat e sistematike për zhbërjen e elemen-
tit shqiptar, para asaj edhe shpërnguljet
masive nga Serbia e Jugut. Në memorien
kolektive ende të freskët pas gjitha ma-
sakrave të ushtrive serbe dhe elaborateve
që ishin përgatitur për shpërngulje ose ko-
lonizimi i trojeve shqiptare me elemente
etnike serbe e malazeze, mungesa e të
drejtave të shkollimit...krejt këto ishin aku-
muluar në vetëdijen e shqiptarëve, ndaj
okupimi i tyre nga fashistët italianë u kup-
tua si një lloj çlirimi, aq më tepër kur fituan
një njësi administrative në kuadër të zona-
ve të okupuara të quajtur si Shqipëri e
Madhe. Është paradoksale, por okupimi
për ato tri vjet okupimi solli lulëzim kultu-
ro-arsimor të pashembullt: për herë të
parë në Kosovë dhe Maqedoni, atje ku ish-
te kufiri i Shqipërisë së Madhe(vetë ky
term i joshi shqiptarët dhe i zbrapi për të
luftuar kundër okupatorit), u hapën shkol-
la në gjuhën shqipe, u krijuan shumë sho-
qata kulturore, u panë mësuesit e parë sh-
qiptarë. Ky ishte padyshim një hap i madh
kundrejt asaj që e kishin në mbretërinë e
Jugosllavisë. Me gjasë edhe vetë qeveria
kuislinge, e vetëdijshme për rolin e arsimit
dhe kulturës, nëpërmjet ministrit të arsi-
mit, Ernest Koliqit, u ishte dërguar shkol-
lave një listë rekomanduese, ku vehet re
një pikë interesante: që në shkolla të mos
ketë veprimtari politike. Mund të kuptohet
kjo si lojalitet ndaj okupatorit(që të mos i
prishet rehatia), por më tepër më duket
se është në pyetje qëllimi i misionit arsi-
mor, që duke përjashtuar politikën, të ar-
rinin shkollat efektin që duhej ta arrinin, të
arsimonin masat analfabete shqiptare.
Gjithkush që e shkruan historinë e Luftës
së Dytë Botërore, këtë efekt pozitiv assesi
nuk mund dhe nuk duhet ta anashkalojë
dhe kjo i shkon si meritë qeverisë kuislin-
ge. Kolaboracionizmi i figurave që defi-
luan si kryeministra në qeverinë kuislinge
ishte i motivuar edhe nga antizogizmi, që
është një paradoks tjetër, sepse edhe for-
ca që e udhëhoqi përnjëmend luftën na-
cionalçlirimtare, Partia Komuniste, kishte
të njëjtin motiv.

A mjafton ky element, ai i emancipimit
kulturo-arsimor për t’i vënë përpara çli-
rimtarëve të vërtetë(partizanëve shqip-
tarë)? Apo do të duhej që kjo të vehej në
kontekst të paradokseve të historisë. Nëse
do t’u jepnim përparësi atyre, si do t’i traj-
tojmë të tjerët, që u joshën nga ideologjia
dhe nga besimi dhe motivet patriotike, u
rreshtuan si komunistë, çfarë pati jo vetëm
në Shqipëri, por dhe në Kosovë e Maqedo-
ni e trojet tjera shqiptare, shumë prej të
cilëve mbanë oreolin e heronjve?

Në kontekst të paradokseve, ka edhe
diçka tjetër që Shqipëria e okupuar, duket
si një ishull i vetmuar në kuadër të boshti
nazifashist: vetëm qeveria kolaboracioni-
ste shqiptare nuk kishte pranuar deporti-
min e hebrenjve, gjë që nuk kishte
ndodhur me qeveri të ngjashme në shumë
vende tjera, të cilat e kishin çuar në vend
“amanetin” e Hitlerit, gjë që ka mbetur nga
shembujt më pozitivë të solidaritetit dhe
humanizmit me një popull që gjithandej
nëpër Evropë kishte përjetuar dramën më
të madhe të ekzistencës.

(Përfundon në numrin 
tjetër të kolumnës)

(Autori është kolumnist i rregullt 
i gazetës KOHA)

(Tridhjetë vjet të një
jubileu të palavdishëm,
me një letër famëkeqe në
mes)
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shtojcë enigmatike e fundjavës

5x5 dhe 6x6



Mini SUDOKU

K H eO A lirë

DOMINOJA

1 3 2
3 1 4

1
2

DALLIMET
Gjejini 10

“Si sahati tik e tak,
punon ditë e natë,

por po ndali sado,pak,
nuk kurdiset prapë”.

DEKODIMI

Fshehësira
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Ë, PRA, KY ... DHEU!

I VETMI PA VEGË…  
I ZI

KËNGËTAR
AFRIKAN

I HIP-HOPIT
TOKAT

E PUNUARA
ANAGRAMI 1,

VEPËR E AUTORIT 
NË FOTO

ANAGRAMI 2,
VEPËR E AUTORIT 

NË FOTO
PULLAZET

KËSULË

 NJËSI E MADHE 
USHTARAKE

JO
THATË

STREHË MBI KOKË
-----------------------------
AUTORI TETOVAR 

NË FOTO

AKTORI
AMERIKAN,

XHEK

SHOQATA 
ATDHETARE

-----------------------------
VJEDH

ZONA
ANTI-

TERRORISTE
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PASKALI

NDAJFOLJE,
PREJ

SHENJË
PIKËSIMI

JO
I MOSHUAR

AMERICAN MEDICAL 
RESPONSE

-----------------------------
BANOR

I ASIRISË RADIO
TELEVIZIONI

ITALIANKAPËZA, BIBERONI
------------------------------

ISH POLITIKANI 
FRËNG, 

MAKSIMILIAN
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Në bazë të nenit 110, 114, 166, 168, 172, 173, 174, 175 dhe 176 nga Ligji për arsim sipëror, neni 22, paragrafi 1, pika 1 dhe neni 23, paragrafi 1 nga Ligji për marrëdhënie pune dhe në bazë të Vendimeve të këshillit Mësimor-

shkencor të Fakultetit Juridik, Fakultetit Filologjik, Fakulteti i Informatikës dhe Fakulteti Tekniko-teknologjik 
 

UNIVERSITETI "GOCE DELÇEV" - SHTIP  
Publikon 

NKURS 
për zgjedhjen e mësimdhënësve të njësive brenda Universitetit  

 
1.    FAKULTETI JURIDIK  

1.1 Mësimdhënës në të gjithë titujt për sferën mësimore-
shkencore: 
- E drejta penale - (1 realizues)  
2.    FAKULTETI FILOLOGJIK  
2.1 Mësimdhënës në të gjithë titujt mësimor-profesional për 
sferën mësimore-profesionale: 
- Anglistikë - (2 realizues)  
3. FAKULTETI I INFORMATIKËS 
3.1 Mësimdhënës në të gjithë titujt për sferën mësimore-
shkencore: 
- Inteligjenca artificiale dhe sistemet dhe Informatika - (2 realizues) 
3.2 Mësimdhënës në të gjithë titujt për sferën mësimore-
shkencore: 
- Ekuacionet diferenciale dhe Matematika e aplikuar dhe modelim 
matematikor - (1 realizues) 

 4. FAKULTETI TEKNIKO-TEKNOLOGJIK 
4.1 Mësimdhënës në të gjithë titujt për sferën mësimore-
shkencore: 
-  Fibrat tekstile dhe teknike dhe Inxhinieria tekstile mekanike - (1 
realizues) 
Kriteret për zgjedhje: 

         -në titullin mësimor-shkencor docent mund të zgjidhet personi i cili: 1. 
Ka realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në studimet e ciklit të 
parë dhe të dytë, për secilin cikël veç e veç, gjegjësisht ka realizuar sukses 
mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në studimet e integruara të ciklit të parë dhe të 
dytë, 2. Ka shkallë shkencore doktor shkence nga sfera shkencore për të cilën 
zgjidhet, 3. Ka të publikuara së paku katër punime shkencore në publikim 
referent shkencor në pajtim me këtë ligj në pesë vitet e fundit para publikimit të 
shpalljes për zgjedhje, 4. Ka njohuri të së paku një gjuhe të huaj, të përcaktuar 
me aktin e përgjithshëm të universitetit, gjegjësisht të shkollës së lartë të 
pavarur profesionale dhe 5. Ka aftësi për realizimin e veprimtarisë për arsim 
sipëror. Kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e përgjithshme të 
përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe kushtet e posaçme nga 
Rregullorja për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-
shkencor, shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip. 
          -në titullin mësimor-shkencor profesor me korrespodencë mund të zgjidhet 
personi i cili: 1. Ka realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në studimet e 
ciklit të parë dhe të dytë, për secilin cikël veç e veç, gjegjësisht ka realizuar sukses 
mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në studimet e integruara të ciklit të parë dhe të 
dytë, 2. Ka shkallë shkencore doktor shkence nga sfera shkencore për të cilën 
zgjidhet, 3. Ka të publikuar së paku pesë punime të recensuara shkencore në 
publikim referent shkencor, në pajtim me Ligjin për arsim sipëror në pesë vitet e 
fundit para publikimit të shpalljes për zgjedhje, 4. Ka qenë i zgjedhur më herët në 

titullin mësimor-shkencor docent dhe 5. Ka aftësi për realizimin e veprimtarisë 
për arsim sipëror. Kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e përgjithshme të 
përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe kushtet e posaçme nga 
Rregullorja për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, 
shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip. 
          -në titullin mësimor-shkencor profesor i rregullt mund të zgjidhet 
personi i cili: 1. Ka realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në 
studimet e ciklit të parë dhe të dytë, për secilin cikël veç e veç, gjegjësisht ka 
realizuar sukses mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në studimet e integruara të 
ciklit të parë dhe të dytë, 2. Ka shkallë shkencore doktor shkence nga sfera 
shkencore përkatëse, 3. Ka të publikuar së paku gjashtë punime të recensuara 
shkencore në publikim referent shkencor, në pajtim me Ligjin për arsim 
sipëror në pesë vitet e fundit para publikimit të shpalljes për zgjedhje, 4. Ka 
qenë më herët i zgjedhur në titullin profesor me korrespodencë dhe 5. Ka 
aftësi për realizimin e veprimtarisë për arsim sipëror. Kandidatët duhet të 
përmbushin edhe kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
marrëdhënie pune dhe kushtet e posaçme nga Rregullorja për kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor 
të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip. 
 -Për lektor mund të zgjidhet personi i cili: 1. ka mbaruar studimet e 
ciklit të dytë të studimeve akademike, 2. ka arritur titullin magjistër nga sfera 
përkatëse, 3. ka realizuar sukses mesatar së paku 8,00 (tetë) në studimet e 
ciklit të parë dhe të dytë për çdo cikël veçmas dhe 4. ka përvojë mësimore 
dhe praktike në fushën në të cilën përzgjidhet. Kandidatët duhet të 
përmbushin edhe kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për 
marrëdhënie pune dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje 
në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor të Universitetit “Goce 
Dellçev” – Shtip. 
 -Për lektor të lartë mund të zgjidhet personi i cili: 1. ka mbaruar 
studimet e ciklit të dytë të studimeve akademike, 2. ka arritur titullin 
magjistër nga sfera përkatëse, 3. ka realizuar sukses mesatar së paku 8,00 
(tetë) në studimet e ciklit të parë dhe të dytë për çdo cikël veçmas, 4. ka 
përvojë mësimore dhe praktike në fushën në të cilën përzgjidhet dhe 5. Ka të 
publikuar punime shkencore dhe profesionale në sferën në të cilën 
përzgjidhet.  Kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e përgjithshme të 
përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune dhe Rregulloren për kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor dhe mësimor 
të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip. 
 -Personave të cilët kanë themeluar marrëdhënie pune para hyrjes në 
fuqi të Ligjit për arsim sipëror ("Gz. zyrtare e RM" nr. 82/18) si docent, 
profesor me korrespodencë, asistent, asistent doktorant ose asistent i ri në 
ndonjërin prej universiteteve në Republikën e Maqedonisë, nuk do të 
aplikohen  kushtet nën pikën 1 (për zgjedhje të profesorit me korrespodencë 
dhe profesorit të rregullt)  dhe kushtet nën pikën 3. (për zgjedhje të lektorit 

ose lektorit të lartë) gjatë zgjidhjes së tyre në titullin e njëjtë ose më të lartë 
mësimor-shkencor.       
     -Docenti dhe profesori me korrespodencë  të fakultetit, gjegjësisht 
akademisë artistike zgjidhen gjatë kohës për pesë vjet (themelojnë 
marrëdhënie pune për kohë të pacaktuar). Profesori i rregullt në fakultet, 
gjegjësisht në akademinë artistike me zgjedhjen themelon marrëdhënie të 
punës për kohë të pacaktuar dhe e mban titullin profesor i rregullt deri në 
fund të jetës. Lektor dhe lektor i lartë zgjidhen për periudhë kohore prej katër 
viteve, ndërsa themelojnë marrëdhënie pune për kohë të pacaktuar. 
Orari i punës dhe rroga: 
- Orari ditor i punës është me fillim mes orës 07:30 dhe 08:30 dhe mbarimi 
mes orës 15:30 dhe 16:30. 
- Orari javor i punës - 40 orë (nga e hëna deri të premten). 
- Rroga neto fillestare për: Docent - 38.143,00den; Profesor me 
korrespodencë - 43.660,00den: Profesor i rregullt - 50.311,00den; Lektor - 
30.291,00den; Lektor i lartë - 31.362,00den. 
 
Dokumentet e nevojshme për kandidatët për zgjedhje në titujt mësimor – 
shkencor: 
- fletëparaqitje; 
- diplomë për arsim të mbaruar përkatës – për punim të mbrojtur të 
magjistraturës/doktoraturës (një kopje të diplomës në origjinal dhe tre kopje të 
vërtetuara në noter; diplomat e huaja të jenë të nostrifikuara dhe të plotësuara me 
ekuivalencë të notave); 
- certifikatë për provimet e dhëna të ciklit të parë dhe të dytë të studimeve 
- biografi të shkurtë (në katër kopje); 
- listë të punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale 
- nga një kopje të punimeve; 
- vërtetim se njeh një prej gjuhëve të huaja 
- rekomandim prej së paku 2 (dy) profesorëve (me korrespodencë/i rregullt) nga 
sfera përkatëse shkencore për të cilin bëhet zgjedhja - për kandidatët për docent; 
- rekomandim nga punëdhënësi paraprak (nëse kandidati ka qenë i punësuar) - për 
kandidatët për zgjedhje docent; 
- një kopje të punimit të magjistraturës/doktoratës; 
- certifikatë të shtetësisë; 
        Konkursi zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit. 
Zgjedhja do të realizohet në afatin e paraparë në nenin 172 të Ligjit për arsim 
sipëror (deri në 6 muaj nga publikimi i konkursit). 
Dokumentet të dorëzohen në arkivin e: 
1. Fakulteti juridik - rr. "Krste Misirkov" nr. 10A, Shtip; tel: 032 550-450; 
2. Fakulteti filologjik - rr. "Zhelezniçka" pn, Shtip; tel: 032-550-021; 
3. Fakulteti i informatikës - rr. "Goce Delçev" nr. 89, Shtip; tel: 032 550-100; 
4. Fakulteti tekniko-teknologjik - rr. "Goce Delçev" nr. 89, Shtip; tel: 032 
550-900;

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 309/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „Institucionin publik Shtëpia e Fëmijëve 11 Tetori Shkup 

“për vendet e punës në vijim:  
 

1. SOZ0102G01003 Referent i pavarur për punë ekonomike, Njësia për punë 
administrative dhe menaxhim me burime njerëzore, Shërbimi për punë administrative dhe 
punë ndihmëse-teknike 

1 realizues(ë) 

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

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

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 14.394,00 denarë

VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet 
profilit të përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do 
të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e 
paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e 
mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë 
pas mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 
2 – të.  
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Sekretari gjeneral i NATO-s,
Jens Stoltenberg, sot ka telefonuar
kryeministrin e Republikës së Ko-
sovës, Ramush Haradinaj, dhe pre-
sidentin e Serbisë, Aleksander
Vuçiq, për t'i njoftuar me rezultatin
e takimit të djeshëm të ministrave
të Jashtëm të NATO-s, ku është di-
skutuar edhe për nismën për kriji-
min e ushtrisë së Republikës së Ko-
sovës. Stoltenberg ka thënë se ia ka
përsëritur edhe një herë kryemini-
strit Ramush Haradinaj se nisma
për transformimin e FSK-së në ush-
tri është një veprim i paarsyeshëm
dhe është kundër rekomandimeve
të shumë aleatëve të NATO-s.

“Me Haradinajn diskutuam
edhe për planin që të ecet përpara
me transformimin e FSK-së në ush-
tri. Unë e theksova se një veprim i
tillë është i paarsyeshëm dhe është
kundër rekomandimeve të shumë
aleatëve të NATO-s, dhe mund të
ketë pasojë negative për perspek-
tivën e Kosovës për integrim euroa-
tlantik”, ka thënë sekretari gjeneral

i NATO-së në një shkresë zyrtare të
publikuar në faqen e NATO-s

Nga ana tjetër sërish zëdhënë-
sja e BE-së, Maja Kocijançiq, ka
nënvizuar se mandati i FSK-së
duhet të ndryshohet vetëm në për-
puthje me Kushtetutën e vendit.

“BE-ja vazhdon të ndajë pikë-
pamjet e qarta të NATO-s se man-
dati i FSK-së duhet të ndryshohet
vetëm përmes një procesi
gjithëpërfshirës në përputhje me
Kushtetutën”, ka deklaruar Ko-
cijançiq.

Por, Ambasadori i ri amerikan
në Kosovë, Philip Kosnett që u emë-
rua nga administrata Trump ka
qëndrim ndryshe. Ai ka thënë sot se
evoluimi i Forcës së Sigurisë së Ko-
sovës në Forca të Armatosura është
hap pozitiv dhe është mëse e natyr-
shme për Kosovën si vend sovran
dhe i pavarur, që të ketë aftësi
vetëmbrojtëse.

Ambasadori i ri amerikan tha
në një intervistë për televizionin
publik se ‘liderët kosovarë kanë fo-
lur se si Forcat e Armatosura do të

mund të merrnin pjesë në opera-
cione paqeruajtëse jashtë shtetit,
që Kosova e ka arritur pikën që në
vend se të jetë vetëm konsumuese
e sigurisë ndërkombëtare, mund
edhe t'i kontribuoj asaj dhe se e

tërë kjo është e mirëseardhur".
Edhe Daut Haradinaj ka sh-

prehur bindjen se SHBA mbështet
ushtrinë e Kosovës. Tashmë është
marrë edhe vendimi dhe ushtria
do të themelohet në 14 dhjetor.

Të dhënat e fundit të INSTAT,
për matjen e nivelit të jetesës tre-
guan se pesha e shpenzimeve për
arsim ishte 3.9% e totalit të shpen-
zimeve të familjeve shqiptare, një
peshë gati katër herë më e lartë se
e familjeve Europiane.

Mesatarja e Bashkimit Euro-
pian është 1.1%, ndërsa një fa-
miljeje në rajon i kushton shumë
më pak (në termin relativ ndaj sh-
penzimeve totale) që të shkollojë
fëmijën. Serbia, Maqedonia, Bo-
snjë Hercegovina e kanë këtë ra-
port midis 0.6-0.7%, ndërsa në
Kroaci arrin në 1.1%.

Instituti i Statistikave të Kosovës
raporton në anketën e fundit të
buxhetit të familjeve për vitin 2016,
se pesha e shpenzimeve për arsim
në totalin e buxhetit është zero.

TË VARFËRVE IU RËNDON MË
SHUMË

Për Kukësin, qarkun më të
varfër të vendit, duket se shpenzi-
met për arsim rëndojnë më shumë
se në qaqet e tjera të vendit. Për
familjet kuksiane shpenzimet për
arsim kanë një peshë të konside-
rueshme në totalin e shpenzimeve
që ato bëjnë, me rreth 9.1% të tota-
lit, duke u renditur pas shpenzi-
meve për ushqim, sipas INSTAT.

Pas Kukësit, qarku që shpen-
zon më shumë për arsim është Fie-
ri, me 6.8% ndaj totalit. Më pas
renditet kryeqyteti, Tirana me
5.2% të totalit të shpenzimeve për

arsim dhe Lezha me të njëjtën pe-
shë të shpenzimeve.

Me një diferencë të ngushtë
nga mesatarja kombëtare rendi-
tet Korça me rreth 3.1% të totalit të
shpenzimeve për arsim.

Durrsakët dhe gjirokastritët
shpenzuan për arsim përkatësisht
2.4 dhe 2.3%  të totalit të shpenzi-
meve të tyre.

POR, SA KUSHTON EDUKIMI NË
SHQIPËRI?

Në arsimin e lartë, numri i stu-
dentëve gjithsej ishte 146 mijë në
vitin 2016, sipas INSTAT, nga të cilët
17% (rreth 25 mijë) janë të regji-
struar në universitetet jo publike.

Tarifat vjetore në pjesën më të
madhe janë unifikuar në bazë të
fakulteteve dhe variojnë nga 25
mijë lekë, që është pagesa mini-
male, deri në 40 mijë lekë maksi-
malja. Për nivelin e studimeve ma-
ster, viti akademik për gradën e
Masterit Profesional është 72 mijë
lekë (studimet e plota 144 mijë),
ndërsa për Masterin Shkencor
është 105 mijë lekë ( dy vite 210
mijë lekë).

Në Universitetet private, viti
shkollor kushton duke filluar nga
1500 euro, në 3500 euro. Gjithsej,
sipas INSTAT në vitin 2016 ishin 22
universitete private që kishin stu-
dentë të regjistruar.

ME DIPLOMË, POR PA PUNË…
Shqipëria, ndonëse ka shpenzi-

me të larta për arsimin, ka një han-
dikap të madh me tregun e punës,
ku shumë të rinj e kanë të vështirë
të gjejnë punë në profesionin e
tyre. Po sipas INSTAT, rezulton se
pjesa më e madhe e të rinjtë prefe-
rojnë “Shkencat sociale, biznes dhe
ligji”, ku në vitin 2016 ishin të regji-
struar 53 mijë studentë, ose 37% e
totalit. Në vend të dytë është shën-
deti dhe mirëqenia (shëndetësia),
me 24.4 mijë studentë, ose 15% të
totalit. Në shkencat inxhinierike ka
18 mijë studentë, ose 12% të tota-
lit.

Një pjesë e madhe e studentë-
ve apo të rinjve që mbarojnë shkol-
lën, sot punojnë në sektorin e call
center, apo së fundmi në kompa-
nitë që ofrojnë shërbime forex (ku
po diversifikohet sektori call center
që po vuan presionin e qeverisë ita-
liane), ku vlerësohet se janë të
punësuar mbi 25 mijë të rinj, ku
aftësia kryesore e kërkuar është
njohja e gjuhëve të huaja, duke
bërë që shpenzimet e tyre dhe të
prindërve të arsimuar fëmijët të
mos kthehen asnjëherë mbra-
psht./ Monitor.al

Studentët shqiptar më të diskriminuarit në Europë
Studentët kanë pushtuar
rrugët e Tiranës kundër rritjes
së tarifave në Universitetit.
Edhe pse Shqipëria nuk ka
shkollat dhe univeristetet më
të mira të Europës, në raport
me moshatarët e tyre
europianë arsimi u kushton
më shtrenjtë studentëve
shqiptarë. Të dhënat
krahasuese nga anketat e
buxhetit të familjeve të
vendeve të rajonit dhe
Eurostat, të përpunuara nga
Monitor, tregojnë se familjet
shqiptare kanë peshën më të
lartë të shpenzimeve për
arsim nga vendet e rajonit
dhe ato të Bashkimit
Europian

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

Trump përplaset me BE-në
dhe NATO-nnë Kosovë 

Ushtria që po kërkon
Kosova të formohet ka
nxjerrë edhe një herë
përplasjet ndërmjet
administratës Trump
me BE-në dhe NATO-n.
SHBA mbështet
themelimin e ushtrisë
ndërsa BE dhe NATO po
e kundërshtojnë
fuqishëm,shkruan
albeu.com.

Veseli në SHBA merr përkrahje për Ushtrinë  
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka vizituar Gardën
Kombëtare të Iowa-s, ku ka parë nga afër mënyrën e organizimit dhe
ka diskutuar me ta për mbështetjen që i është dhënë deri më tani
Forcës se Sigurisë së Kosovës. Veseli është pritur nga gjenerali
Timothy Orr dhe drejtues tjerë të Gardës se Iowa-s. Gjatë vizitës u
konfirmua edhe një herë mbështetja për Forcën e Sigurisë së
Kosovës edhe pas transformimit të saj në Ushtri të Kosovës.  Kjo
mbështetje do të
vazhdojë të jepet në
trajnime dhe edukim
por edhe në aspekte të
tjera që kanë të bëjnë
me funksionimin e saj si
ushtri.  Kryetari Veseli
rikonfirmoi se Ushtria e
Kosovës do të jetë ushtri
e paqes në Ballkan, por
edhe në zona të tjera
kudo qe do të kërkohet angazhimi i saj, në ruajtjen e paqes.
Gjenerali Timothy Orr ritheksoi edhe një herë përkrahjen për
Kosovën, e në veçanti për Forcën e Sigurisë sa Kosovës.   
Pas Iowa-s, kryetari Veseli do të vazhdojë në vizitën në ShBA me
takime të rëndësishme në Washington dhe New York. 
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Kancelarja gjermane, Angela
Merkel, ka mbajtur një fjalim emo-
cional lamtumirës për partinë e saj
demokratike  në pushtet (CDU),
nga e cila dha dorëheqje.

“Vlerat tona liberale duhet të
mbrohen, brenda dhe jashtë”, tha
ajo.

Ajo lë të kuptohet se po e mbë-
shteste Annegret Kramp-Karren-
bauer për t’ia dalë mbanë, duke
lavdëruar punën e saj elektorale si
kryeministre e Saarlandit.

Rivali kryesor i zonjës Kramp-
Karrenbauer në votimin e CDU-së
të premten është avokati milioner,
Friedrich Merz.

Kanditati i tretë është ministri i
Shëndetësisë, Jens Spahn, i cili
thuhet të ketë më pak mundësi për
të fituar. Në fjalimin e saj ajo para-
lajmëroi për sfida të ashpra përpa-
ra, përfshirë ndryshimet klimatike,
ruajtjen e unitetit evropian dhe për-
ballimin e Brexit-it. Ajo i kujtoi
CDU-së sukseset e tjera zgjedhore
vitin e kaluar, duke mos përmen-
dur pengesat e këtij viti në
zgjedhjet shtetërore, të cilat ishin
goditje të rënda për të.

“Unë nuk kam nevojë të jem
kryetare e partisë që të mbetem e
lidhur me këtë parti dhe unë jam
ende kancelare”, tha ajo.

Ajo u zgjodh kancelare për herë
të parë në vitin 2005 dhe nuk do të
rikandidojë pas vitit 2021.

Angela Merkel ka pranuar një
duartrokitje të madhe nga Kri-
stianë-Demokratët pasi mbajti një
fjalim emocional që shënoi fundin
e 18-të si udhëheqëse e partisë, ku
ajo tha se ishte e nderuar që u shër-
beu.

Kancelarja 64 vjeçare ‘luftoi’ për
t’i mposhtur lotët e saj pasi dele-
gatët e CDU-së i dhanë asaj një
duartrokitje 10 minutëshe të sho-
qëruar me brohoritje të “Danke An-
gie”, njofton Klan Kosova.

Bashkëpartiakët mbanin në

duar postera me mbishkrime, “Fale-
minderit shef për 18 vjet udhëhe-
qje. Në garë janë sekretari i
përgjithshëm i partisë, Annegret
Kramp-Karrenbauer, biznesmeni
milioner Friedrich Merz dhe Jens
Spahn, aktualisht ministër i shën-
detësisë në qeverinë e Merkelit.

Kushdo që fiton është i gatshëm
të bëhet kancelar dhe të marrë për-
sipër rolin e Merkelit si politikan më
i fuqishëm në Evropë.

Merkel në fund i kërkoi partisë
që të sigurohej që ajo ishte “e moti-
vuar dhe e bashkuar” për t’u për-
ballur me sfidat e vështira të së
ardhmes.

Franca po merr masa ekstreme
sigurie në prag të manifestimit të 4
kundër taksës së karburantit që do
të mbahet këtë të shtunë në Paris.

Fillimisht u bë e ditur se 89
mijë policë do të qëndrojnë në
gjëndje gatishmërie në të gjithë
vendin në lidhje me protesten e
radhës të grupit “jelekverdhët”
ndërsa të paktën 8 mijë prej tyre
do të jenë vetëm në Paris.

Protestat anti-qeveritare në
Francë, krijuan një monstër, tha
ministri i Brendshëm francez Chri-
stophe Castaner.

Gjithashtu ai paralajmëroi se
elementë radikalë mund të shtyjnë

“jelekët e verdhë” të protestojnë
dhe në fundjavë. Vendet turistike
në Paris do të mbyllen të shtunën

nga frika e protestave të dhunsh-
me në rrugë.

Protestat nisën tre javë më

parë, fillimisht kundër rritjes së
çmimit të karburantit, por tani po
diskutohen dhe çështje të tjera, si
reformat në arsim.

Ministri i Brendshëm tha se
mjete të shumta sigurie do të
vihen në punë këtë fundjavë.

Në të gjithë Francën, rreth 89
mijë policë do të jenë në detyrë
dhe automjetet të blinduara do
jenë në gadishmëri.

Agjencite ligjzbatuese, sido-
mos ato të inteligjencës kanë para-
lajmeruar degjenerim në dhunë të
protestës në Paris ditën e shtunë,
aq sa nga gazeta Le Figaro u rapor-
tua nga burime jozyrtare edhe për

skenarë të mundshëm grushti sh-
teti.

Për këtë arsye për herë të parë
në këto protesta forcat e sigurisë
do të mbështeten nga “dhjetëra”
makina të armatosura.

Muzetë, teatrot dhe dyqanet
në Paris kanë njoftuar se do të
mbyllen të shtunën në kuadër të
masave parandaluese, duke përf-
shirë edhe Kullën e famshme të
Eiffelit.

Protestat e nisura kryesisht ne
lidhje me taksen e karburantit
duket se tani jane kthyer ne revol-
te kunder qeverise franceze dhe
presidentit Macron.

Punonjësit e rrjetit televiziv
amerikan CNN janë evakuuar për
shkak të një alarmi për bombë,
mirëpo pas kontrollit nuk është gje-
tur asnjë mjet shpërthyes.

Rreth orës 22:30 të së enjtës,
alarmet e sigurisë u aktivizuan si
shenjë e evakuimit të menjëher-
shëm.Rrjeti televiziv transmetoi

vetëm emisione të cilat ishin përga-
titur më herët.

Policia më pas njoftoi persone-
li se mund të kthehet në vendin e
punës. Evakuimi i së enjtës, ndodhi
disa javë pasi në adresë të këtij rrje-
ti kishte arritur një pako me bombë,
gjë që detyroi evakuimin e persone-
lit.

Arrestohen
97 pjesëtarë
të ushtrisë
turke
Të paktën 97 persona janë
arrestuar në disa qytete
turke pas urdhër arrestit në
kuadër të hetimeve kundër
organizatës, siç e quan Anka-
raja zyrtare, terroriste
FETO/PYD. Arrestimet, siç ra-
portojnë mediat turke, kanë
të bëjnë me strukturat e
FETO-s të infiltruara brenda
Forcave të Armatosura Turke.
Njoftohet se nga Prokuroria
në Anakara janë lëshuar
fletë-arreste për 87 persona
brenda Forcave Ajrore të Tur-
qisë, ndërsa gjatë operacio-
neve u arrestuan 41 persona,
nga të cilët 8 janë nxjerrë
para gjykatës.
Me urdhër arrest të gjykatës
në Kocaeli, në disa qytete
turke u arrestuan të paktën 8
pjesëtarë të ushtrisë turke,
po ashtu në lidhje me FETO-
n, ndërsa sipas po këtij urdh-
ri në kërkim janë 5 persona
të tjerë.
Me urdhër arresti të gjykata-
ve në Zonguldak u arrestuan
8 persona, të asaj në Kayseri
26 persona, ndërsa në Kara-
man 14 pjesëtarë të FETO-s.
Gjykata në Stamboll ka lë-
shuar 41 fletë-arreste për
pjesëtarët e ushtrisë, të cilët
shërbenin në xhandarmë-
rinë e Stambollit.

Franca në shtetrrethim, mbyllet kulla Eiffel 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

CNN evakuohet pas alarmit për bombë

“Faleminderit shef”, bashkëpartiakët
i duartrokitën dhjetë minuta Merkelit

Në fjalimin e saj ajo
paralajmëroi për sfida
të ashpra përpara,
përfshirë ndryshimet
klimatike, ruajtjen e
unitetit evropian dhe
përballimin e Brexit-it.
Ajo i kujtoi CDU-së
sukseset e tjera
zgjedhore vitin e
kaluar, duke mos
përmendur pengesat e
këtij viti në zgjedhjet
shtetërore
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Nga Dr. sc. Sadik Emroja,  

Teksti  i librit “Metodologjia e
hulumtimit  të jetës së përditsh-
me”, i shkruar nga Prof.dr. Abdyl-
naser Sinani, me një  shkallë të
lartë   motivimi  dhe ilustruar  me
shembuj empirik me metodologji
të përshtatur  të temave të  traj-
tuara. Libri është shkruar në formë
punimi  dhe ese shkencorë, pose-
don referenca dhe burime të
rëndësishme, aty këtu i rezervuar
për të dhënë saktësisht, faqet prej
nga janë huazuar burimet, dhe
merret kryesisht me tema të
kohës,  si   studime    terreni të cilat
fokusohen   në  jetën e përditshme
dhe stilet jetësore  të njeriut ba-
shkëkohor. Parashtrimi i tillë ka
lejuar    thellimin  në  konceptet  e
jetës së përditshme, kuptimi i  saj,
roli i   institucioneve  shoqëroe, fa-
miljes, apo   shoqërisë civile  mbi
grupet e  margjinalizuara,  pleqtë,
gratë apo të varfërinë. Vlerësoj  se
bëhet  fjalë për një  vepër  me  vle-
ra  të larta, e cila  do të ketë jehonë
dhe mirë e pranuar  si  nga  rrethi
shkencor ashtu  edhe më gjerë.
Abdylnaser Sinani me këtë libër
ka sjellë ide me vlerë dhe ekspe-
riencën e tij të çmuar në hulumti-

min e jetës së përditshme, të
përmbajtjes dhe të vlerës praktike
të kësaj fushe të pazakontë studi-
mesh. Këto ide dhe eksperiencat e
tij jetësore e sociologjike jashtë-
zakonisht të pasura, të fituara e të
zhvilluara nga një veprimtari më-
simore  dhe  kërkimore, pasqy-
rohen edhe më mirë në këtë mo-
nografi.

Përvoja  shumëvjeçare  e  auto-
rit  në  fushën e   metodologjisë
kërkimore, ka  kontribuar   që në
mënyrë  të veçantë  t’i  qaset  rea-
litetit apo kontesktit social duke
duke  vënë në plan të parë  indivi-
divin dhe  hapjen e  horizonteve të
reja   të kërkimit  metodologjik.
Kjo qasje i ka mundësuar  lexuesit
të librit      nëpërmjet  një strategjie
metodologjike të ndërlidhë
shkakësinë  nga kontekstualizmi
social dhe jetën e p rditshme n
kuad r t   postmodernitetitet,  të
pasqyroj    dhe të kuptojë  thellësi-
sht  mënyrën  e të jetuarit   post-
modern në  këtë hapësirë dhe
kohë. Stilin  jet sor  autori   e  p r-
cakton  si m nyr  e  të jetuarit dhe
k naqjes  s  nevojave  njer zore në
ndërveprimet shoqërore.  Socio-
logjia  me metodat e saja k rkimo-
re  tenton t’i  p rshtas problemit

apo   fenomenit  t  cilin pretendon
t   kuptoj,  gjat  s  cil s    për profeso-
rin  Sinani,  si një sociolog kërki-
mor,  p rdit shm ria  postmoderni-
ste  dhe stilet e t  jetuarit, me
r nd si   par sore sht  t  hulumtuoj
thell sisht  veçorit  dhe specificite-
tin   e tem s  s  zgjedhur ashtu  q
me  veprimin e  planifikuar  t
p rzgjedh pik risht  ato metoda
dhe procedura  t  duhura metodo-
logjike, t  cilat  mund t  japin re-
zultetet m  t  sakta. Në të vërtetë,
ky  është një nga  dorëshkrimet
deficitare në sociologji,  ku  janë
shfrytëzuar  terminologjia dhe  sh-
prehje     profesionale  sociologjike
dhe  në të njëjtën kohë   me një
gjuhë të  lehtë   prezantimi  të kë-
saj problematike  akoma të
panjohur dhe jo të  trajtuar në so-
ciologjinë tonë. Secili   ese  dhe pu-
nim  është  mbështetur me një
hyrje  ku    theksohet  rëndësia e
materialit  vijues,  për të vazhduar
me  përmbajtjen e  problemit apo
fenomenit të  diskutuar, madje
edhe   rastet  nëpërmjet të cilave
është konkretuzuar  çështja  dhe
mbështetur më një përmbledhje
konkluzionesh  dhe sugjerimeve
për  zgjidhjen apo  edhe parashiki-
min e  fenomenit. “Metodologjia e

hulumtimit të jetës së përditsh-
me” është   konceptuar në  atë
mënyrë  për të ndihmuar  lexuesin
sociologun apo një tjetër  hulum-
tues  të  fenomeve  sociale  të kup-
toj   fenomenologjinë   e  jetës së
përditshme  dhe qasjen  cilësore
të   studimit të saj  shkencor.

Qëllimi i   këtij  libri nëpërmjet
trajtimit të   një dicipline të  re so-
ciologjike, si  është  studimi i stilit
jetësor,   do t’i   përmbush  kërkesat
akademike nga   fusha e   kërkimit
sociologjik, ndërsa lexuesit   do t’i
ofrojë  kënaqësinë të  kuptojë
forcën e kërkimeve in vitro n  kush-
te rrept sisht t  kontrolluara   reali-
tetin shoqëror në të cilin jetojmë
sot.  Kjo  vepër   për nga tërësia e
tekstit  e  shfaq   përvojën  praktike
të  autorit  si mësimdhënies dhe si
hulumtues, me mundësi për   qa-
sja  të kombinuar   metodologjike
dhe si  e tillë paraqet një vepër
origjinale sociologjike e cila
nëpërmjet  qasjes  shumëdimen-
sionale  e trajton  problemin e
kërkimit   në  mënyrë të drejtpër-
drejtë. 

(Autori është ligjërues në depar-
tamentin e Sociologjisë në Universi-

tetin e Tetovës)

Festivali
“Bletëzat 2018”,
fituese
këngetarja
Buna Sherifi
Të enjten në mbrëmje në Te-
tovë u mbajt festivali i këngë-
ve për fëmijë ,, Bletë-
zat,,2018,ku morën pjesë 15
fëmijë të cilët konkuruan me
këngë të zhanreve të ndrysh-
me kryesisht nga bota e fë-
mijëve.Festivali u shoqërua
nga kori i shkollës fillore ,,Li-
ria,, të udhëhequr nga di-
rigjentja Laurije Ibraimi, shk-
ruan Flaka
Skena e bukur dhe atmosfera
e zjarrtë e publikut e pasuruan
edhe më shumë këtë event
kulturorë duke i,u dhënë
konkuruesve energjinë e
duhur gjatë interpretimit të
këngëve.
Ky festival u vlerësua nga juria
profesionale e përbërë nga :
Jetmir Rexhepi-kryetar jurie,
Teuta Halimi-profesoreshë e
muzikës, Besarta Murtezani-
solo-këngëtare
Të gjithë femijëve i,u ndanë
çmime sipas vlerësimeve të
këngëve,teksteve, orkestrime-
ve si dhe u dha çmimi i pu-
blikut,kënga hit etj.
Fituese e festivalit u zgjodh
këngetarja Buna Sherifi me
këngën ,,Macja,, me tekst dhe
muzikë nga Laurije Ibraimi e
orkestruar nga Albert Cami.
Buna është vetëm 6 vjeçe dhe
me zërin magjik të saj e bëri
për vete publikun dhe jurinë të
cilët unanimisht e vlerësuan
këngën si këngë fituese e festi-
valit të sivjetmë.Kënga
,,Macja,,kishte një melodi të
thjeshtë dhe të bukur,një tekst
domethënës për deshirën e
vogëlushes për t’a patur një
mace normalisht e përcjellur
me vokalin mahnitës të saj
dhe interpretimin e lirë në
skenë, pavarësisht që Buna
ishte debutuese dhe për herë
të parë e përjetoi skenën.
Ne i urojmë Bunës suksese të
mëtutjeshme si dhe të gjithë
fëmijëve pjesëmarrës i,u dë-
shirojmë shumë fat në hapat e
metutjeshëm të karierës së
tyre.

Nominimet për 61 vjetorin e
“Grammy Awards” janë shpallur këtë të
premte drejtpërsëdrejti në “CBS This
Morning”. Këngëtarja SJanelle Monáe
së bashku me Alessia Cara dhe Shawn
Mendes shpallën disa nga të artistët e
nominuar. Monáe u emocionua kur al-
bumi i saj “Dirty Computer” ishte nomi-
nuar në kategorinë “Albumi i vitit”. Arti-
stja më e nominuar në disa kategori
është këngëtarja shumë e përfolur këtë
vit, Ariana Grande. Në “Grammy
Awards” janë të nominuara edhe dy ar-
tistet shqiptare me famë botërore, Bebe
Rexha dhe Dua Lipa. 

Të dy artistet janë të nominuara në
kategorinë e njëjtë për “Artisti më i mirë

i ri”. Artistet shqiptare janë nominuar
edhe në kategori të tjera, Dua Lipa është
e nominuar në kategorinë “Kënga më e
mirë dance” më këngën “Electricity”, e
cila është në bashkëpunim me Silk City-
n, Diplon dhe Mark Ronson. 

Ndërsa, Bebe Rexha në kategorinë
“Bashkëpunimi më i mirë kaun-
tri/Performanca më e mirë në grup” me
këngën “Meant To Be”, e cila është në
bashkëpunim me Florida Georgia Line.
Listën e të gjithë të nominuarve në 84
kategori mund ta gjeni në këtë link.
Ndarja e çmimeve “Grammy Awards”
do të mbahet më 10 shkurt të vitit 2019
dhe do të transmetohet drejtpërsëdrej-
ti në “CBS”.

“Grammy Awards”, Bebe dhe
Dua garojnë për çmimin e njëjtë

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

BOTIME TË REJA

METODOLOGJIA E HULUMTIMIT TË
JETËS SË PËRDITSHME  E AUTORIT
PROF. DR. ABDYLNASER SINANI

Para disa ditëve  doli nga shtypi libri shkencor  autorit, prof.dr. Abdylnaser
Sinani profesor i sociologjisë në Universitetin e Tetovës. Libri në fjalë,
paraqet një studim  tejet të rëndësishëm nga shkenca e sociologjisë.
Nëpërmjet të hulumtimeve të tij sociologjike, si dhe me pjesëmarrjem në
konferenca shkencore, autori shtjellon faktin e fenomeneve dhe dukurive
sociologjike të cilat sot janë mjaft prezente në shoqëri. Përmes të ketij
libri autori përcjell te lexuesi tema të ndryshmë konceptuale dhe
përmbajtësore dhe mjaft të rëndësishme në shoqërinë bashkëkohore.
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Fisnik NUHIU

Shkup, 7 dhjetor - Reprezentacioni i
Maqedonisë më futboll, mori
kundërshtarë të “lehtë”, për nde-
shjet kualifikuese të kampionatit
Evropian 2020. Maqedonia për
kundërshtarë do të ketë përfaqë-
suesen e Polonisë, Austrisë, Sllo-
venisë, Izraelit dhe Letonisë. Nëse
vazhdohet me ndeshjet e mira si

në kuadër të Ligës së Kombeve,
Maqedonia ka gjasa të mira që të
merr shumë pikë dhe të ketë ren-
ditje të mirë në tabelë.  Trajneri
Angelovski me të mësuar kundër-
shtarë menjëherë filloi me “ushtri-
met”, pasi atë dhe të përzgjedhësit
e tij i pret një vit i fortë në ndeshjet
kualifikuese. E keqja është se për-
faqësuesja e Maqedonisë e
udhëhequr nga trajneri Igor An-
gellovski nuk do të luan asnjë nde-
shje kontrolluese deri me 21 mars
të vitit të ardhshëm. Njëra nga ar-
syes kryesore është që tre muajt e

ardhshëm FIFA nuk ka termin të
lirë, dhe për këtë gjë Maqedonia
nuk do të ketë mundësinë të luan
për të testuar forcat më ndonjë
kundërshtarë të denjë. Sipas të
dhënave nga tabori i reprezenta-
cionit të Maqedonisë, seleksionue-
si Angelovski për dallim nga viti i
kaluar, këtë periudhë dimërore
nuk do t planifikon tubime të loj-
tarëve. Vitin e kaluar Maqedonia
disa ditë kaloi në Antalia të Turqi-
së ku dhe zhvilloi dy takime kon-
trolluese me Azerbajxhanin dhe
Finlandën. Nga ana tjetër, gjatë

ndeshjeve të Ligës së Kombeve
trajneri Angelovsi kishte proble-
me me lëndimet e lojtarëve dhe
nuk mund të llogariste në dy loj-
tarë kryesorë. Përshkak të lëndi-
meve munguan Marjan Radevski
dhe Darko Velkovski, ku më pas
lëndim pësuan edhe dy lojtarët
Stefan Ristovski dhe Stefan Spirov-
ski. Lajm i mirë për seleksionuesin
Angelovski është se katër futbolli-
stët e lënduar tani janë drejt riku-
perimit dhe kështu deri në fillim
të ndeshjeve kualifikuese ata do
të jenë të gatshëm për lojë. 

Gjatë janarit
Shkëndija
fuqishëm
“godet” Vardarin
Shkup, 7  dhjetor - Me angazhimin
e futbollistëve të ri gjatë pushi-
mit dimëror, Shkëndija e Tetovës,
pritet ti jap goditjen përfundim-
tare ekipit të Vardarit nga Shkupi.
Futbollistët që pritet ti ba-
shkohen Shkëndijës, janë pikëri-
sht nga rivali i tyre nga Shkupi.
Për trajnerin Qatip Osmani, fut-
bollistët Tigran Barsegijan, Evge-
nij Novak dhe Kllarens Bitang,
paraqesin një përforcim të mjaf-
tueshëm për ti dhënë fund dile-
mave se kush do të jetë kampion i
ardhshëm në futbollin e Maqe-
donisë. Arsyeja kryesore se pse
treshja kryesore e Vardarit mund
të transferohet te Shkëndija,
lidhet me problemet financiare.
Përderisa ngarkesë shtesë finan-
ciare për Vardarin do të jetë pri-
shja e kontratave për mos dhënie
të rrogave. Pikërisht ky është
shkak kryesore se pse futbollisti
Barsegijan një kohë të gjatë gjen-
det jashtë ekipit të parë të Varda-
rit. Ndërkohë transferi i armenit
drejtë Shkëndijës është para-
lajmëruar që në periudhën e
verës, respektivisht gjatë pe-
riudhës së kaluar kuq e zinjtë e
Shkupit arritën ta mbajnë afër
vetës futbollistin e shkëlqyer. Nga
ana tjetër burime brenda Shkën-
disë thonë se bisedimet me
mbrojtësin Novak, janë në fazë
përfundimtare dhe sa ai së shpej-
ti pritet t’ju bashkëngjitet. (F.N)

Superylli i përfaqësueses së Ko-
sovës, Donis Avdijaj, ka dhënë një
intervistë të gjatë për edicionin
gjerman të Goal. Anësori fantastik
i cili është një prej figurave kryeso-
re ofensive të ekipit përfaqësues të
Kosovës ka folur për Kosovën në
intervistën e fundit të tij për Goal,
edicioni gjerman. Ai pranoi se
është rritur në një mjedis gjerman
dhe luajti për përfaqësuesen e
Gjermanisë (grupmoshat e reja),
por se tash ndihet shumë krenar
që luan për Kosovën. “Unë dhe mo-
tra ime jemi rritur me dy gjuhë,
për këtë arsye i njohim të dy kultu-
rat. Prindërit e mi kanë ardhur si të
rinj në Gjermani dhe nuk e kanë
zotëruar mirë gjermanishten, por

kanë dhënë gjithçka që unë shpejt
të integrohem. Edhe pse kam luaj-
tur në rini për përfaqësuesen e
Gjermanisë, unë identifikohem
plotësisht me Kosovën dhe më bën
pafund krenar që përfaqësoj këtë

vend”, u shpreh Avdijaj. Ai pranoi
se kushtet për futboll në Kosovë
janë të këqija, aq shumë sa që ka
pasur raste në stërvitje me kombë-
taren ka pasur edhe lopë në prani
të fushës. “Besar Halimi ka më

shumë kohë dhe është më kom-
petent për të folur për historitë e
çmendura (qesh). Se lopët pël-
qejnë të hanë barin e fushave të
stërvitjeve, këtë mund ta konfir-
moj (qesh). Për shkak se shumica e
fushave janë në gjendje të keqe,
ne udhëtojmë nga dy orë deri në
fushën më të mirë për të stërvitur.
Kur kam shkuar për herë të parë
jam shokuar, sepse edhe vendi më
i mirë i mundshëm ishte i tmerr-
shëm”, theksoi ylli i Kosovës. Av-
dijaj më pas foli edhe për do-
methënien që ka futbolli në
Kosovë, ku përmendi faktin se
varfëria është e madhe në vendin
tonë, teksa vlerësoi lart dashurinë
për këtë sport. Në Kosovë nuk

shkojnë gjërat aq mirë, ashtu si do
të duhej të shkonin, ka shumë
varfëri. Bashkë me prindërit e mi
përkrah financiarisht çdo muaj
nga 100 familje, fëmijë bonjakë
dhe njerëz me aftësi të veçanta të
cilët kanë mungesë të gjërave ele-
mentare”. “Për shumë në Kosovë
futbolli është gjithçka dhe e bën
popullin pafund krenar kur ne fi-
tojmë. Biletat për ndeshjen e fun-
dit në shtëpi në Ligën e Kombeve u
shitën pas 32 minutave. Kërkesat
ishin aq të mëdha sa që nuk kishte
bileta as për familjarët tanë”, rrëfeu
mes tjerash Avdijaj. Donis Avdijaj
ishte i shkëlqyer për Kosovën, si-
domos ndaj Maltës, ku ai edhe gje-
ti golin.

Legjenda e boksit shqiptar
Aziz Salihu, nuk mund të pajtohet

me padrejtësitë që i bëhen tash e
një kohë dhe as ai nuk e kupton
përse shtetit i Kosovës e injoron.
Salihu ka humb nervat dhe si me
injorancë ka paralajmëruar se
nëse vazhdon ky injorim nga shte-
tit i Kosovës, do të kërkojë ndihmë
nga Serbia dhe Maqedonia. “Nëse
vazhdoj të injorohem më duhet

t’i kërkoj falje popullit tim dhe të
shkojë të kërkoj ndihmë nga Ser-
bia dhe Maqedonia. Nuk është në
rregull që unë të mbes jashtë nga
gjitha institucionet e disa këshill-
tar që kanë bërë miliona në kurriz
të popullit të vendosin për ven-
din. Nuk do të më ndal asgjë për
dhe do të vdes si burrat. Prandaj i

lus që sa më shpejtë t’i lëshojnë
paret që unë ta kem mundësinë të
bëjë edhe një kontrolle në Turqi“,
ka thënë Salihu, i cili ka qenë the-
melues i turneut të boksit ‘Adem
Jashari’. Salihu është në një situatë
të vështirë, por shpreson se Qeve-
ria do t’ia ndajë mjetet, të paktën
të gëzojë në prag të Vitit të Ri.

Avdijaj: Futbolli është gjithçka në Kosovën e varfër
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Salihu: Nëse injorohem, do të kërkoj ndihmë
nga Serbia dhe Maqedonia

Maqedonia pa ndeshje
kontrolluese pret Letoninë

Përfaqësuesja e
Maqedonisë e
udhëhequr nga trajneri
Igor Angellovski nuk do
të luan asnjë ndeshje
kontrolluese deri me 21
mars të vitit të ardhshëm.
Njëra nga arsyes kryesore
është që tre muajt e
ardhshëm FIFA nuk ka
termin të lirë, dhe për
këtë gjë Maqedonia nuk
do të ketë mundësinë të
luan për të testuar forcim
më ndonjë kundërshtarë

Koha
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Në bazë të nenit 22 të Ligjit për marrëdhënie pune ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 62/2005, 
106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012,  13/2013, 
25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 dhe 27/2016,120/18), Drejtori i 
ÇKF “RASPEANA MLADOST” – Karposh – Shkup, publikon  
 

SHPALLJE 
për punësim për kohë të pacaktuar për: 

1 (një) –  përkëdhelëse për kohë të pacaktuar, me arsim të mesëm katërvjeçar të mbaruar dhe licencë 
valide për përkëdhelës, me ose pa përvojë pune. 

2.1 (një ) – pedagog i diplomuar për arsim parashkollor ose pedagog i diplomuar për kohë të pacaktuar 
me Fakultet filozofik të mbaruar - Instituti për Pedagogji dhe licencë valide për punëtor profesional, me ose pa 
përvojë pune, për 20 orë në javë. 

3.1 (një) Psikolog për kohë të pacaktuar me Fakultet filozofik të mbaruar - Instituti për psikologji, me 
ose pa përvojë pune, për 20 orë në javë, me licencë valide për punëtor profesional. 

4.1 (një) Pedagog i diplomuar për edukim fizik për kohë të pacaktuar, me fakultet të mbaruar për 
edukim fizik, me licencë valide për bashkëpunëtor profesional, me ose pa përvojë pune, për 20 orë në javë. 

5.1 (një) kopshtar për kohë të pacaktuar, me arsim fillor ose të mesëm të mbaruar, me ose pa përvojë 
pune, për 40 orë në javë. 
 

Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë:  
-dëshmi për arsim të mbaruar përkatës (dëftesë, diplomë, certifikatë),         
-certifikatë të shtetësisë,  
-licencë për punëtor profesional, bashkëpunëtor ose përkëdhelës në varësi të pozitës së vendit për të cilin 

konkurrojnë, 
-certifikatë të mjekut,  
-dëshmi për njohje të gjuhës maqedonase dhe alfabetit cirilik; 
-dëshmi se nuk i është shqiptuar dënim ose sanksion për kundërvajtje ndalesë për kryerje të profesionit, 

veprimtarisë ose detyrës; 
-dëshmi që nuk ka të shqiptuar dënim me aktgjykim te plotfuqishëm me të cilën është gjykuar me vepër penale 

për dhunë familjare, marrje të personit të mitur, moskujdes apo keqpërdorim i personit të mitur, për  vepër penale 
të akteve kundër lirisë së gjinisë, pa marr parasysh sanksionit të shqiptuar në të cilën në pajtim me ligjin është 
vërtetuar sjellje diskriminuese. 

Afati për parashtrimin e dokumenteve është 5 ditë pune, nga dita e publikimit të shpalljes. 
Zgjedhja do të realizohet në afat prej 45 ditëve të punës pas kalimit ë afatit për paraqitje. 

 
2.       Orari i punës për vendin e punës: 

  përkëdhelës, është 40 orë në javë (e hëne - e premte), ndërsa orari ditor është 8 orë dhe i njëjti është 
gradualisht i vendosur në periudhën prej orës 06:00 deri 18:00. 

  kopshtar, është 40 orë në javë (e hëne - e premte), ndërsa orari ditor është nga ora 10:00 deri 16:00. 
  pedagog, psikolog, pedagog për edukim fizik është 20 orë në javë ( e hëne - e premte), ndërsa orari 

ditor i punës është i vendosur nga ora 8 deri 12. 
Rroga neto fillestare për vendin e punës: 

 Pedagog i diplomuar me arsim sipëror për 20 orë në javë është 10.513,00 denarë, 
 Psikolog i diplomuar me arsim sipëror për 20 orë në javë është 10.513,00 denarë, 
 Pedagog i diplomuar për edukim fizik për 20 orë në javë është 9.421,00 denarë, 
 Përkëdhelës për 40 orë në javë është 15.477,00 denarë, 
 Kopshtar për 40 orë në javë është 12.571,53 denarë. 

 
Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i parregulluar nuk do të shqyrtohet. 
Fletëparaqitja me dokumentet e nevojshme parashtrohet deri tek: 
ÇKF “RASPEANA MLADOST” – Karposh – Shkup 
rr. “Rugjer Boshkoviq” nr. 6  
tel: 02/3068 781 
1000 Shkup  

Në bazë zë nenit 21 paragrafi 1 dhe 2 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (Gz. zyrtare e RM nr. 27/14), nenit 11 nga 
Ligji për ndryshim dhe plotësim të ligjit në ndërmarrjet publike (Gz. zyrtare e RM nr. 138/14), nenit 3 dhe 7 nga Marrëveshja 
kolektive për rregullimin e të drejtave, obligimeve dhe përgjegjësitë e punëtorëve në NPVK "Komunalec" - Strumicë, Rregullores 
për formën dhe përmbajtjen e shpalljes publike për punësim nr. 01-968/4 të datës 09.12.2016, ndërsa në cilësi të drejtorit të 
ndërmarrjes e publikoj këtë: 

  
SHPALLJE  nr. 5/2018 

për themelim të marrëdhënies së punës për kohë të pacaktuar 
 
1. NPVK ”Komunalec” – Strumicë ,  ka nevojë për plotësim të vendit të punës ofrues i shërbimeve publike dhe persona ndihmës 

teknik, për kohë të pacaktuar të orarit të punës, për vendet e punës në vijim: 
 
1. Nr. rendor 158 - KDR0305B03013 - bashkëpunëtor teknik - i pikës për pastrim për ujërat e vërshimeve - 1 realizues; 
2. Nr. rendor 173 - KDR0305B02065 – laborant - pika për prodhim të ujit dhe kontrollë sanitar - 1 realizues; 
3. Nr. rendor 144 – KDR0305B04050 – figurant - pika për çështje teknike dhe zhvillim - 1 realizues; 
4. Nr. rendor 137 – KDR0305V01013 – mirëmbajtës i rrjetit të kanalizimit -  njësia e kanalizimit - 1 realizues; 
5. Nr. rendor 203 – KDR0305V02015 – punëtor në gjelbërime – njësia e gjelbërimit – 1 realizues;    
                                                                                                                                                                                                                     
2. Marrëdhënia e punës themelohet për orar të punës në kohë të pacaktuar 
3. Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përgjithshme në vijim për të gjitha vendet e punës: 
                        -     të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë; 
- në mënyrë aktive ta përdorë gjuhën maqedonase; 
- të jetë i moshës së rritur; 
- të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës; 
- me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
         4. Kandidatët duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta në vijim: 
4.1. Nr. rendor 158 - KDR0305B03013 - bashkëpunëtor teknik - i pikës e pastrimit për ujërat e vërshimeve:    
- Lloji i arsimit: PMP; 
- Së paku një vit përvoje punë në profesion; 
- Shuma neto e rrogës: 14.443 denarë 
4.2. Nr. rendor 173– KDR 0305B02065 – laborant - pika për prodhim të ujit dhe kontrollë sanitar: 
- Lloji i arsimit: PMP;                                                  
- Së paku dy vite përvoje punë në profesion; 
      - Shuma neto e rrogës: 16.419 denarë; 
4.3 Nr. rendor 144 – KDR0305B04050 – figurant - pika për çështje teknike dhe zhvillim: 
-   Lloji i arsimit: PMP; 
-  Me ose pa përvojë pune në profesion;  
-   Shuma neto e rrogës: 13.785 denarë 
4.4.  Nr. rendor 137 – KDR0305V01013 – mirëmbajtës i rrjetit të kanalizimit -  njësia e kanalizimit: 
- Lloji i arsimit: fillor 
- Së paku një vit përvoje punë në profesion; 
- Shuma neto e rrogës: 12.907 denarë 
4.5. Nr. rendor 203 – KDR0305V02015 – punëtor në gjelbërime – njësia e gjelbërimit: 
      - Lloji i arsimit: fillor 
- Me ose pa përvojë pune në profesion;  
- Shuma neto e rrogës: 12.029 denarë; 
 
   5.  Orari ditor dhe javor i punës do të organizohet në varësi nga programi i punës nga punëdhënësi, ndërsa në kuadër të punës 40 

orësh javor. 
         6. Kandidatët për punësim paraqiten në shpalljen publike përmes plotësimit të fletëparaqitjes dhe parashtrimit të dëshmive 

për përmbushjen e kushteve të vendeve të punës.  
         7. Fletëparaqitjen për punësim, kandidatët mund ta marrin nga arkivi i ndërmarrjes. 
         8. Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet, kandidatët mund t`i parashtrojnë personalisht në arkivin e NPVK "Komunalec" - 

Strumicë, ose përmes postës në adresën: 
NPVK "Komunalec" - Strumicë, rr. "24 Oktomvri" nr.2 - Strumicë; tel: 034 346-341; personi për kontakt: Jasminka Gjorgjieva - 

departamenti për resurse njerëzore. 
         9. Procedura për zgjedhje të kandidatëve bëhet në afat prej 60 ditëve nëse në shpalljen janë paraqitur deri 200 kandidatë për 

një vend të punës, nga 201 deri 500 kandidatë në afat prej 90 ditë, mbi 500 kandidatë në afat prej 120 ditëve pas skadimit të afatit 
për paraqitje. 

       10. Kandidatët në bashkëngjitje me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë: 
- biografi të shkurtë, 
- dëshmi për arsim të mbaruar, 
- dëshmi për përvojën e punës, 
- fotokopje të një dokumenti për identifikim, 
- dëshmi që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës. 
        11. Shpallja publike është e hapur 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit në internet faqen e ndërmarrjes dhe në gazetat 

ditore. 
       12. Fletëparaqitja e vonuar, jo e plotë dhe e plotësuar në mënyrë jo të rregullt, gjegjësisht personat të cilat kanë parashtruar të 

dhëna të rrejshme në fletëparaqitjen, diskualifikohen nga procedura e mëtutjeshme.  
                                                                                        VPK"Komunalec" – Strumicë 

KONKURS PËR PUNËSIM 
NË UNIVERSITETIN “NËNË TEREZA” NË SHKUP 

Në bazë të nenit 160 paragrafi (3) të Ligjit për Arsim të lartë ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 82/18), ndërsa lidhur me
nenin 6 dhe nenin 20 g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 27/14, 199/14,
27/16 dhe 35/18), dhe nenit 22 paragrafi (1) alineja 1, nenit 23, nenit 24, nenit 25, nenit 26 dhe nenit 27 të Ligjit për marrëdhënie pune
("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12,
13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/2016 dhe 120/18) Universiteti "Nënë Tereza" në Shkup shpall

KONKURS PUBLIK
për punësim të 3 (tre ) personave në kohë të pacaktuar edhe atë:

1. KËSHILLTAR PËR ARSIM DHE SHKENCË – (1) përmbarues;
Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:

- Niveli i kualifikimeve VI sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas SETK së (EKTS), ose
të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e Shkencave shoqërore, Shkencave matematiko – natyrore dhe Shkencave tekniko –
teknologjike;

- Së paku tre vite përvojë pune në profesion;
- Dëshmi për njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
- Dëshmi për njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (angleze, gjermane, frënge);

Paga neto do të arrin deri në 25.006 denarë
2. KËSHILLTAR PËR BASHKËPUNIM NDËRKOMBËTAR – (1) përmbarues

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
- Niveli i kualifikimeve VI sipas Kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi të fituara sipas SETK së (EKTS), ose

të përfunduar shkallën VII/1 nga fusha e Shkencave ekonomike, Shkencave juridike, Shkencave politike;
- Së paku tre vite përvojë pune në profesion;
- Dëshmi për njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë.
- Dëshmi për njohje të njërës nga tre gjuhët më të përdorura në Unionin Evropian (angleze, gjermane, frënge);

Paga neto do të arrin deri në 25.006 denarë
3. SHOFER – (1) përmbarues

Kandidatët për këtë vend pune duhet t’i plotësojnë kushtet e mëposhtme:
- Arsim të mesëm
- me ose pa përvojë pune në profesion
- posedimi i lejes së vozitjes, kategoria B

Paga neto do të arrin deri në 13.148 denarë
Kandidatët përveç kushteve të lartpërmendura, duhet të plotësojnë edhe kushtet e përgjithshme në vijim:

- Të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë
- Në mënyrë aktive ta njeh (përdorë) gjuhën maqedonase;
- Të jenë të moshës madhore;
- të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës;
- me vendim nga gjykata se nuk ka të shqiptuar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyrës.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë të cilët i plotësojnë kushtet për të aplikuar.
Kandidatët së bashku me fletëaplikimin duhet të dorëzojnë edhe dëshmitë se i plotësojnë kushtet, në formë origjinale ose të vërtetuara
nga noteri, edhe atë:

1. Dëshmi mbi shtetësinë e Republikës së Maqedonisë
2. Vërtetim për shëndetin e përgjithshëm për vendin e punës – Vërtetim mjekësor
3. Vërtetim nga gjykata se nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë apo detyrës,
4. Certifikata / Diploma për nivelin e kryer arsimor në përputhje me kërkesat në konkurs;
5. Dëshmi mbi përvojën e punës (për vendin e punës numër 1 është e preferuar që kandidatët të kenë përvojë pune në arsim të

lartë, ndërsa për vendin e punës numër 2 pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare nga fusha e arsimit);
6. Dëshmi për njohje të gjuhëve të huaja në përputhje me kërkesat në konkurs (për vendin e punës numër 2, përparësi do të kenë

kandidatët të cilët posedojnë certifikatë ndërkombëtare për njohje të gjuhëve të huaja të nivelit minimal B2, p.sh. TOEFEL, IELTS,
APTIS, DELF, GETE Certifikatë dhe të ngjashme);

7. Dëshmi për njohje aktive të programeve kompjuterike për punë në zyrë;
Orari i punës: 40 orë në javë, prej 08:30 deri 16:30 gjatë ditëve të javës, nga e hëna deri të premten. Me kandidatin e përzgjedhur do të
firmoset kontrata e punës me kohëzgjatje të pacaktuar.
Afati për dorëzimin e fletëaplikimeve me dokumentet e kërkuara do të zgjasë 5 ditë pune nga dita pas shpalljes së konkursit (duke
përjashtuar ditën e shpalljes).
Kushtet e përcaktuara në konkurs, kandidatët duhet t'i plotësojnë në momentin e aplikimit
. Nëse në konkurs paraqiten 200 kandidatë, zgjedhja do të bëhet brenda 45 ditëve, nga 201 deri në 500 kandidatë, zgjedhja do të bëhet
brenda 90 ditëve dhe më shumë se 500 kandidatë, zgjedhja duhet të bëhet brenda 120 ditëve, pas afatit për aplikim.
Fletëaplikimet me dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen në një zarf të mbyllur në Universitetin "Nënë Tereza" në Shkup, në rrugën
12 Udarna Brigada 2a, kati përdhesë – INFO QENDRA, me shënimin "konkurs për punësim në Universitet, për vendin e punës numër ____."

Nëse një kandidat dëshiron të aplikojë për më shumë vende pune, duhet për çdo vend pune të dorëzojë një ekzemplar prej
dokumentacionit.
Fletëaplikimet jo të plota dhe ata që nuk i dorëzojnë në kohën e duhur nuk do të merren parasysh.
Kontakt telefoni: 02/3161 004
Me respekt,
REKTOR, Prof. Dr. Aziz Pollozhani

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

KOMUNA E ZHELINËS 
Në bazë të nenit  35 të Ligjit për planifikim hapësinorë dhe urbanistik ("Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 199/14, 

44/15, 44/15,193/15, 31/16, 163/16, 64/18, 168/18), neni 50 pika 4 nga Ligji për vetëqeverisje lokale ("Gazeta 
zyrtare e RM" nr. 5/02) neni 49 të Statutit të komunës së Zhelinës,   

Kryetari i komunës së Zhelinës sjell: 
 

NJ O F T I M 
Për organizim të prezantimit Publik dhe anketës  publike të "Propozim Planit Urbanistik për fshatin  
KOPAÇINDOLL, komuna e Zhelinës, me sipërfaqe  gjithëpërfshirëse prej 45,00ha, KK Kopaçindoll, për 

ndërtim të objekteve me destinim A1, V1, V5, D4, E1, E2 të përgatitur nga  
ShTPUP "URBAN PLAN"  sh.p.k. Tetovë, me numër teknik  6- 2/16" 

 
Kufijtë gjithëpërfshirës janë paraqitur grafikisht dukshëm në hapësirat e  komunës së Zhelinës. 
Anketa publike dhe prezantimi  publik për "Propozim Planit Urbanistik për fshatin  KOPAÇINDOLL  komuna 
e Zhelinës, me sipërfaqe  gjithëpërfshirëse prej 45,00ha,  KK Kopaçindoll, për ndërtim të objekteve me 
destinim A1,V1,V5,D4,E1, E2,  të përgatitur nga   ShTPUP “URBAN PLAN”   sh.p.k. Tetovë, me numër teknik  
6- 2/16" do të kryhet me nxjerrjen në tabelën e shpalljeve të komunës së Zhelinës. 

Anketa publike dhe prezantimi publik për "Propozim Planit Urbanistik për fshatin  KOPAÇINDOLL 
komuna e Zhelinës,me sipërfaqe  gjithëpërfshirëse prej 45,00ha, KK Kopaçindoll, për ndërtim të objekteve me 
destinim A1,V1,V5,D4,E1, E2,  të përgatitur nga ShTPUP "URBAN PLAN" sh.p.k.  Tetovë me numër teknik 6-
2/16" do të kryhet me nxjerrjen në tabelën e shpalljeve të komunës së Zhelinës. 

Anketa  publike do të zgjat  5 (pesë) ditë pune edhe atë prej  17. 12. 2018  deri më 21. 12. 2018, 
ndërsa Prezantimi  publik me prezantim do të mbahet në ditën 21.12.2018  (e Premte) në ora 12:00,  në 
hapësirat e komunës së Zhelinës (salla e madhe në katin e dytë). 

Qytetarët e interesuar dhe personat juridik në afatin e paraparë, në fletat anketuese të përgatitura  nga 
komuna e Zhelinës, do të mund ti japin vërejtjet e tyre dhe në kohë ti dorëzojnë në komunë. 

                                                                                                                           Komuna e Zhelinës 
                                                                                                                                      Kryetar, 

                                                                                                                               Mr. Blerim Sejdi 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

KOMUNA E ZHELINËS 
 

Në bazë të nenit  69  të Ligjit për mjedisin jetësor ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 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, 39/16, 42/16, 99/18) dhe 
Dekretit për pjesëmarrjen e publikut në hartimin e rregullave dhe akteve tjera si  dhe planeve dhe programeve 
që kanë të bëjnë me mjedisin jetësorë ("Gazeta Zyrtare e RM" nr. 147/08, 45/11), Kryetari i komunës së 
Zhelinës 
 

O  R  G  A  N  I  Z  O  N 
 

 Shikim publik dhe konsultime me publikun nga Raporti për vlerësim Strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor 
për Dokumentacionin planor urbanistik lokal për PN_ZH1,me destinim  -E2-stacioni i pompës së 

benzinës,në PK nr. 1124, KK Zhelinë  jashtë r.n. komuna e Zhelinës. 
 
1.  Informohet publiku se është vendosur në shikim dhe konsultim me publikun, Raporti për vlerësim Strategjik 
në ndikim në mjedisin jetësorë për Dokumentacionin planor urbanistik lokal për PN_ZH1,me destinim -E2-
stacioni i pompës së benzinës, në PK nr. 1124, KK Zhelinë  jashtë r.n. komuna e Zhelinës.  
2. Raporti  për vlerësim Strategjik në ndikim në mjedisin  jetësorë  është vendosur në komunën e Zhelinës çdo 
ditë pune prej ora 08:00 – 16:00 , llogaritur prej 04.12.2018 deri më 04. 01. 2019 
3. Konsultimi me publikun do të mbahet me datë 20. 12. 2018 (e enjte ) në komunën e Zhelinës me  fillim në 
ora 12.00. 
4. Personat fizik dhe juridik dhe publiku  mund të dërgojnë mendimin e tyre në lidhje me Raportin deri te 
komuna e Zhelinës në afat prej 30 ditë në shikim publik. 
5. Të gjithë të interesuarit janë të ftuar të marrin pjesë në prezantimin publik dhe të japin mendimin e tyre, 
vërejtje dhe propozim për Raportin për strategji të vlerësimit në mjedisin jetësor, dhe të njëjtat ti dërgojnë në e-
mail: komunazh@t-home.mk, ose nëpërmjet postës në adresën e më poshtme:  
   Komuna e Zhelinës  rr. "104"  nr. 14   1226 Zhelinë. 

                                                                                                                                                  Komuna   e Zhelinës 
                                                                                                                                      Kryetari 

                                                                                                                            Mr. Blerim Sejdi  



21SPORT
Koha, e shtunë, 8 dhjetor 2018 

Në bazë të nenit 114 paragrafi 4 alineja 7 të Ligjit për arsim sipëror (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 82/18) 
dhe Vendimit nga Dekani i Fakultetit për siguri nr. 04-1054/1 të datës 04.12.2018, Dekani i Fakultetit për 
siguri – Shkup, njësia në kuadër të Universitetit “Shën Kliment Ohridski” – Manastir publikon  

 
KONKURS 

Për zgjedhje të: 
 
       Mësimdhënësit   
        - një mësimdhënës në të gjithë titujt mësimor-shkencor në sferën shkencore: 
 E drejta për Bashkimin Evropian (50811) 
      Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet t`i 
plotësojnë edhe kushtet e veçanta të parapara me Ligjin për arsim sipëror, Statutin e Universitetit "Shën 
Kliment Ohridski" - Manastir, Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedura për zgjedhje në titujt 
mësimor-shkencor, mësimor-profesional dhe atyre bashkëpunuese të Universitetit “Shën Kliment 
Ohridski” – Manastir dhe aktet e përgjithshme të Fakultetit. 
  Fillimi, mbarimi dhe orari i punës dhe shume e të hollave e pagës bazë (në shumë bruto: 63.650,00 
denarë) për mësimdhënës janë të ndryshueshme dhe përcaktohen në pajtim me aktet e Fakultetit sipas 
orarit të mësimit në semestër, angazhimit dhe titullit në të cilin është zgjedhur mësimdhënësi. 
     Fletëparaqitjet të dorëzohen në Arkivin e Fakultetit për siguri, rr. “1” Kolonia Idrizovë nr. 2 , 
Shkup, me shenjë “Për konkurs”. 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: biografi të shkurtë (në tri kopje), dokumente 
për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, dokument të shtetësisë, listë të punimeve 
shkencore ose profesionale dhe nga një kopje të punimeve dhe formular të plotësuar ndaj raportit për 
zgjedhje në titullin mësimor-shkencor, mësimor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues (merret në 
fakultetin). 
Konkursi zgjat 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitjet e jo kompletuara dhe të vonuara nuk do të mbikëqyren. 

FAKULTETI PËR SIGURI - SHKUP 

Në bazë të nenit 114 paragrafi 4 alineja 7 të Ligjit për arsim sipëror (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 82/18) 
dhe Vendimit nga Dekani i Fakultetit për siguri nr. 04-1053/1 të datës 04.12.2018, Dekani i Fakultetit për 
siguri – Shkup, njësia në kuadër të Universitetit “Shën Kliment Ohridski” – Manastir publikon  

 
KONKURS 

Për zgjedhje të: 
       Mësimdhënësit   
        - një mësimdhënës në të gjithë titujt mësimor-shkencor në sferat shkencore: 
Psikologjia e përgjithshme (51000) 
Psikologjia e aktiviteteve, drejtimeve dhe specialiteteve (51012) dhe 
Psikopatologjia (51014)  
      Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet t`i 
plotësojnë edhe kushtet e veçanta të parapara me Ligjin për arsim sipëror, Statutin e Universitetit "Shën 
Kliment Ohridski" - Manastir, Rregulloren për kushtet e veçanta dhe procedura për zgjedhje në titujt 
mësimor-shkencor, mësimor-profesional dhe atyre bashkëpunuese të Universitetit “Shën Kliment 
Ohridski” – Manastir dhe aktet e përgjithshme të Fakultetit. 
  Fillimi, mbarimi dhe orari i punës dhe shume e të hollave e pagës bazë (në shumë bruto: 63.650,00 
denarë) për mësimdhënës janë të ndryshueshme dhe përcaktohen në pajtim me aktet e Fakultetit sipas 
orarit të mësimit në semestër, angazhimit dhe titullit në të cilin është zgjedhur mësimdhënësi. 
     Fletëparaqitjet të dorëzohen në Arkivin e Fakultetit për siguri, rr. “1” Kolonia Idrizovë nr. 2 , 
Shkup, me shenjë “Për konkurs”. 
Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët duhet të dorëzojnë: biografi të shkurtë (në tri kopje), dokumente 
për arsim të mbaruar në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter, dokument të shtetësisë, listë të punimeve 
shkencore ose profesionale dhe nga një kopje të punimeve dhe formular të plotësuar ndaj raportit për 
zgjedhje në titullin mësimor-shkencor, mësimor, mësimor-profesional dhe bashkëpunues (merret në 
fakultetin). 
Konkursi zgjat 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit. 
Fletëparaqitjet e jo kompletuara dhe të vonuara nuk do të mbikëqyren 

FAKULTETI PËR SIGURI - SHKUP 

Publicitet

Frenkie de Jong e pranon se
mendon për klubin e tij të ardh-
shëm, përtej këtij sezoni, edhe pse
nënvizon se ka admirim për stilin e
lojës së Pep Guardiolës. Mesfusho-
ri 21-vjeçar është bërë një nga më të
kërkuarit në Europë. Barcelona,
PSG dhe Manchester City janë vënë
në gjurmët e tij gjatë muajve të
fundit, ndërsa Kylian Mbappe hap-
tazi ka shpresuar që mesfushori të
bëjë transferim te kampionët e Li-

gue 1. Megjithatë, ndërsa interesi
ka vazhduar të rritet, De Jong është
i pasigurt se ku do të luajë sezonin
e ardhshëm. Pas kësaj fushate, De
Jong thotë se mund të largohet nga
klubi, ose do të qëndrojë edhe një
tjetër sezon. “Është e vështirë të
thuhet se çfarë do të ndodhë. Dua
ta përfundoj këtë sezon me Ajax.
Pastaj do të shohim. Ndoshta do të
qëndroj edhe një tjetër vit, ndosh-
ta do të largohem. Por, nuk jam i si-

gurt”, ka thënë De Jong për “The
Guardian”. I riu është i vetëdijshëm
për të gjitha historitë, që e lidhin
atë me klube të mëdha. Në tetor
pranoi se lidhjet e vazhdueshme
me Barcelonën ishin “të bezdissh-
me”. Tani, ai thjesht po “rregullon
frymëmarrjen”. “Nuk i kushtoj vë-
mendje kësaj”, tha De Jong. “Unë
lexoj çfarë shkruhet, por mendoj
vetëm si ta përfundoj sa më mirë
këtë sezon”. Ndërsa mohon t’ui ku-

shtojë vëmendje spekulimeve, De
Jong ka admirim për një stil të
veçantë loje, atë që aplikon Pep
Guardiola. Mbetet të shihet nëse
këtë stil loje do ta gjejë te Barcelo-
na e vjetër e Pep, apo te skuadra e tij
aktuale, Manchester City. “E dua
këtë stil. Merre topin shpejt, pastaj
luaj me posedim topi dhe shumë
kombinime. Manchester City dhe
Barcelona janë shembuj të shkël-
qyeshëm”, theksoi De Jong.

“Big”-ët e
futbollit
italian ofrojnë
60 milion euro
për Chiesan
Federico Chiesa është një
objektiv i Juventus, Inter
dhe Napoli, por Fiorentina
kërkon 60 milionë euro. 21-
vjeçari konsiderohet si një
nga lojtarët më premtues të
futbollit italian. Juventus
është vënë në lëvizje për loj-
tarin që verën e kaluar dhe
ish-drejtuesi i bardhezinjve
Beppe Marotta, që do të
transferohet tek Inter, e pël-
qen shumë sulmuesin. Ofer-
ta e Napoli-t u refuzua
verën e kaluar dhe, sipas
“Corriere dello Sport”, të tre
ekipet mbeten të interesuar,
me të përditshmen italiane
që ka shkruar se Fiorentina
do të kërkojë të paktën 60
milionë euro. Juventus ka
filluar punën në prapa-
skenë, ndërsa presidenti i
Napolit, Aurelio de Lauren-
tiis, ka një marrëdhënie
shumë të mirë me vëllezërit
Della Valle. Strategjia e Inter
bazohet te Marotta, që ka
negociuar për Chiesan verën
e kaluar dhe ka një
marrëdhënie të mirë me
klubin vjollcë pas marrëve-
shjeve të arritura për Marko
Pjaca dhe Federico Bernar-
deschi.

Edicioni i nëntë i Kupës Liber-
tadores së femrave ka dhuruar një
rezultat të jashtëzakonshëm, që
duket se i jep një mesazh të gjithë
botës së futbollit: lërini vajzat të
luajnë futboll. Pas vetëm dy vitesh
nga themelimi i Liga Aguila Feme-
nina, kampionat profesionist i fut-
bollit të femrave në Kolumbi, një
skuadër kolumbiane ka kapur
majën e kontinentit pasi ka mun-
dur në finale Santos-in falë penall-
tive. Por bëhet fjalë për një sukses
me shije të hidhur për këto vajza,
sepse çmimi në para nuk do t’i
dorëzohet atyre, por dikujt tjetër.

Ky fakt është denoncuar lojtarja më
e mirë e Huila, Yoreil Rincon, e cila
ka publikuar një video në rrjetet so-
ciale ku ka shpjeguar befasinë: 55
mijë dollarët e çmimit nuk do të
derdhen nga Conmebol për skua-
drën e tyre, por për atë të meshukj-
ve që luan në kategorinë e parë të
futbollit kolumbian dhe që ka
shumë borxhe për të shlyer. Kam-
pionia në fuqi ka thënë në video e
publikuar se: “Duhej të merrnim 55
mijë dollarë për fitoren, por që nuk
do t’i marrim kurrë. Kjo shifër do t’i
shkojë skuadrës së meshkujve që
ka një president të ndryshëm nga i

joni. Po, do të marrim një shpër-
blim nga presidenti ynë, por nga
xhepi i tij”. Futbolli i femrave po
ngrihet më në fund, duke tërhequr
shumë tifozë dhe duke fituar një
dinjitet të vetin. Krijimi i kampiona-
tit profesionist në Kolumbi është
një hap i madh përpara, por çështja
e çmimit të marrë nga skuadra e
meshkujve është absurde. Mbi të
gjitha, një imazh i keq për Conme-

bol. Si të mos mjaftonte, kampionet
kanë mbetur të bllokuara në aero-
port në Brazil. Rincon ka shpjeguar
në  videon e parë se skuadra ishte
në aeroport dhe se duhej të priste
shtatë orë. Por pas disa orësh janë
publikuar video të tjera në  Twitter
ku shfaqen kampionet të shtrira
dhe të detyruara të flenë në dyshe-
me në pritje të fluturimit drejt shtë-
pisë. Fituese dhe të ndëshkuara.

Fitojnë Kupën Libertadores,
por “vidhen” nga meshkujt
dhe s’kanë ku të flenë

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

E kërkon gjysma e
Europës, De Jong pëlqen

këto dy skuadra
“Është e vështirë të thuhet se çfarë do të ndodhë. Dua

ta përfundoj këtë sezon me Ajax. Pastaj do të shohim.
Ndoshta do të qëndroj edhe një tjetër vit, ndoshta do

të largohem. Por, nuk jam i sigurt”, ka thënë De Jong



Akti i dytë dhe i fundit i finales
së Copa Libertdores mes River Pla-
te dhe Boca Juniors po troket. Pas
rrëmujës së shkaktuar nga tifozët e
“millonarios”, të cilët sulmuan au-
tobusin e ekipit kundërshtar
vetëm pak orë para se të zhvillohej
ndeshja e kthimit në “Monumen-
tal”, më 24 nëntor (takimi u shty),
dy ekipet rivale të përjetshme të
kryeqytetit argjentinas do të zbre-
sin të dielën në “Santiago Berna-
beu” në një duel të ethshëm, që do
të përcaktojë fituesin e trofeut, tek-
sa përballja e parë në “Bombonera”
përfundoi në barazim 2-2. River
Plate dhe Boca Juniors zbarkuan
në Madrid të mërkurën, “Xeneizes”
pasdite, ndërsa “millonarios” pak
para mesnatës. River Plate do t’i

zhvillojë seancat e fundit stërvito-
re në Valdebebas, qendrën stërvi-
tore të Realit, ndërsa Boca Juniors
në qendrën sportive të Federatës
Spanjolle të Futbollit, në Las Ro-
zas. Deri të dielën, kryeqyteti i
Spanjës, Madridi, do të jetë i blin-
duar nga forcat e rendit, për të sh-
mangur përplasjet e mundshme
mes tifozërive, që të mos përsëritet
ajo që ndodhi në Buenos Aires. Pak
orë pas nisjes së Bocas drejt
Spanjës, stadiumi “Bombonera” u
evakuua pas një alarmi për bombë,
që rezultoi i rremë. Autoritet
spanjolle kanë kthyer mbrapsht
Maxi Mazzarro, një nga udhëheqë-
sit kryesorë të grupit famëkeq ul-
tras “Barrabravas”, duke e bllokuar
sapo zbarkoi në aeroportin “Ba-

rajas”. Gjatë orëve në vazhdim pri-
tet të mbërrijnë në Spanjë edhe
Rafa Di Zeo dhe Mauro Martin, dy
liderët e tjerë të ashtuquajturit gru-
pi “12”, të cilët janë pajisur me vizë,
pavarësisht vendimit për të mos i
lejuar që të hyjnë në “Santiago Ber-
nabeu”. Është rritur në Madrid nive-
li i alarmit, pas lajmit për binjakëzi-
min e utrasve të River Plate me ata
të Rayo Vallecanos (Los Bukaneros).
Në Buenos Aires, ndërkohë, vijojnë
arrestimet në lidhje me incidentet
e 24 nëntorit. Nga ana tjetër fut-
bollisti, Carlos Tevez është sh-
prehur kundër vendimit për të luaj-
tur finalen e Libertadores mes River
Plate dhe Boca Juniors në Madrid.
Pas mijëra pengesave dhe një pritje
të pafund, afrohet momenti i fina-

les së madhe, që do të zhvillohet
në “Santiago Bernabeu”. Nga Bue-
nos Aires në Bernabeu, një distancë
e madhe. Për mikrofonat e medie-
ve argjentinase, ish-sulmuesi i Ju-
ventusit ka sulmuar rëndë CON-
MEBOL: “Të luash një finale të
Libertadores në Bernabeu, një Ri-
ver-Boca në Madrid, është diçka e
pazakontë. Vështirë të pranojmë
një vendim të tillë. Nga një ditë në
tjetër ta gjesh veten duke luajtur
këtë superklasiko në një tjetër kon-
tinent në një fushë që asnjëri nuk
njeh. Ata që drejtojnë CONMEBOL-

in nuk kuptojnë asgjë, janë tre të
çmendur, idiotë në zyrë”. Tevez, më
pas, thellon akuzat: “Kam respekt
të madh për spanjollët. Por, duhet
të them se mendoja se isha më
injoranti i historisë, por mesa duket
dikush më ka mundur. Kjo është
ajo që po ndodh”. Sulmuesi i Boca
Juniors do të kishte dashur ta
ngrinte kupën përpara tifozëve ri-
valë: “E vërteta është që na privuan
gëzimin për të triumfuar në Mo-
numental. Do të jetë një finale e
çuditshme, duhet të qëndrojmë të
përqendruar”.
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Transferi i Serit,
ka thyer
rregullat e FA
Sipas një raporti të Daily Mail,
transferi Jean-Michael Seri
është përsëri në fokus pasi që
Cottagers akuzohen se ka
thyer rregullat për agjent të
përcaktuar nga Federata e Fut-
bollit të Anglisë. Mesfushori i
talentuar e kompletoi kalimin
në Londër kur ai dhe shoku i tij
i skuadrës së Nice, Maxime le
Marchand ju bashkuan Fulha-
min në një çmim të kombi-
nuar 25 milionë funte. Por, ka
mendime se marrëveshja
është në kundërshtim me rre-
gulloren e FA pasi që Fulhami
dhe agjenti i Seri kanë autori-
zuar ndërmjetës nga “Willie
dhe Mark McKay” për të orke-
struar këtë marrëveshje.

Tifozët e Riverit dhe Bocas në Madrid,
policia në gjendje të lart gatishmërie

Është rritur në Madrid
niveli i alarmit, pas
lajmit për binjakëzimin
e ultrasve të River Plate
me ata të Rayo
Vallecanos (Los
Bukaneros). Në Buenos
Aires, ndërkohë, vijojnë
arrestimet në lidhje me
incidentet e 24 nëntorit

Publicitet
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DASHI 21. mars - 20. prill
Do të flisni shumë me atë që keni në krah sot, por do ta

kuptoni se nuk keni të njëjtat mendime mbi tema të caktuara. Nëse
jeni beqarë, ka pak mundësi që të gjeni personin e duhur. Për sa iu
përket shpenzimeve ka mundësi që të vendosni ekuilibër.

DEMI 21. prill - 21. maj
Bëni vetëm pak kujdes me tendencën për të dominuar

gjithçka. Në planin financiar duhet më shumë maturi. Studiojini
mirë gjërat para se të merrni vendime. Bëni kujdes me shëndetin
nga vapa.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Vendosni pak rregull para se të arrini në katastrofë. Kuj-

des me çdo gjë që do thoni, sepse mund të lindin mosmarrëveshje
të mëdha. E keni vetë në dorë pastaj për të zgjedhur metodën e jo-
shjes. Me paratë do të keni mjaft probleme.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Më në fund do bashkëpunoni më shumë me atë që

keni në krah dhe do flisni për tema të ndryshme. Tregohuni më të
duruar, sepse po tentuat të krijoni një lidhje, do lëndoheni. Mos
merrni vendime të rëndësishme në planin financiar.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Një ditë e stresuar dhe shumë e lodhshme. Keni nevojë

për disa pushime të vogla. Shkëputuni nga njerëzit që ju rrethojnë
dhe përpiquni të gjeni një ambient të ri. Kujdes për ndonjë problem
me punën.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Ka mundësi të keni një takim vendimtar, i cili mund t’iu

sjellë lumturinë e kërkuar. Neptuni do t’iu ndihmojë të zgjidhni disa
probleme me paratë. Gjithsesi shmangni operacionet e mëdha dhe
shpenzimet.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Mos u merrni me spiunllëqe por shikoni punët tuaja.

Është mirë të mos ngatërroheni, sepse mund ta pësoni keq. Kuj-
des me thashethemet. Keni përreth njerëz që nuk ju duan aspak.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Mos u tregoni kokëfortë dhe pranojini disa gabime. Tre-

gohuni pak më liberalë në mendimet që keni. Do keni fat, por
mundohuni të mos shkëputeni nga realiteti. Me paratë nuk do të
keni probleme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Marrëdhënia juaj në çift do bazohet te sinqeriteti sot.

Secili nga partnerët do respektojë tjetrin dhe mendimet e tij. Nuk
do jeni më një çift tradicional, por do tentoni të provoni edhe gjë-
ra të reja e të veçanta.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Shfrytëzojeni sot çdo moment deri në maksimum dhe

tregohuni më tolerantë. Mos bini në pesimizëm, por mendoni po-
zitivisht. Intuita nuk do t’iu çojë në rrugë të gabuar në planin finan-
ciar. Mos iu besoni të gjithëve.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Venusi premton një ditë të gëzuar. Mendoni vetëm për

të sotmen, lëreni pas atë që do të vijë më vonë. Neptuni do t’iu sjel-
lë shumë fat me financat. Gjithsesi mirë është të mos ndërmerr-
ni shumë rreziqe dhe të mos bëni shumë shpenzime.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Edhe pse nuk do të jeni shumë në qejf gjatë kësaj dite,

përsëri do mundoheni të ruani një klimë harmonike tek ata që ju
rrethojnë. Beqarët nuk do mund t’i rezistojnë dot sharmit të per-
sonave që do takojnë.



Thuajse i gjithë komuniteti i shkencë-
tarëve është në një mendje; në Tokë gjal-
lesat janë shfarosur plot pesë herë në mi-
liona vite ekzistencë të planetit tonë.

Por, ajo që ndan ata është për shfaro-
sjen e gjashtë. Shumë thonë se nuk ka ni-
sur ende, e po kaq deklarojnë se shfarosja
e gjashtë në masë në planetin tonë ka ni-
sur prej disa vitesh tashmë.

Grupit të dytë i përket studimi i një
ekipi shkencëtarësh të publikuar në revi-
stën “Proceedings of National Academy
of Sciences”. Në këtë studim kanë marrë
pjesë mbi 200 shkencëtarë në mbarë
botën, që u bënë bashkë për të studiuar
elementët kryesore që karakterizojnë, si-
pas tyre, nisjen e shfarosjes.

Një prej këtyre elementeve është edhe

shumëllojshmëria e gjallesave. Sipas tyre,
shumë specie që deri para pak vitesh ishin
nën kërcënim, tani ose janë zhdukur, ose
pritet të zhduken brenda një kohe të
shkurtër.

“Situata është aq keq sa do të thoja që
nuk është etike të mos përdorim fjalët
përkatëse dhe fjalët përkatëse në këtë rast

janë; shfarosja ka nisur”, thotë profesori
meksikan Gerardo Ceballos.

Ai thotë se specie të ndryshme po zh-
duken me një shpejtësi shumë herë më
të madhe se miliona vite më parë dhe kjo
është shqetësuese. Shkencëtarët fajësojnë
për këtë mbipopullimin dhe shfrytëzimin
e burimeve natyrore nga njeriu.
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1660 – Margaret Hughes bëhet ak-
torja e pare profesioniste e teatrit bri-
tanik; ajo luan rolin e Desdemonës
në tragjedinë Othello të Shekspirit.

1854 – Papa Pius IX shpall përkufi-
zimin e doktrinës Konceptim i
Papërlyer, duke e bërë dogmë se
Virgjëresha Mari ishte konceptuar e
lirë nga mëkati origjinal. Edhe pse be-
simi i Konceptimit të  Papërlyer ka ek-
zistuar që nga antikiteti i vonë, kjo
nuk është doktrinë zyrtare, përveç në
Kishën Romake Katolike.

1927 – Instituti Brookings, një nga
qendrat më të herëshe analitike në
Shteteve të Bashkuara, themelohet
përmes bashkimit të tre organizata-
ve që ishin krijuar nga filantropisti
Robert S. Brookings (1850 – 1932).

1953 – Presidenti amerikan Dwi-
ght D. Eisenhower mban fjalimin e
tij “Atom për Paqe”. duke shpallur fil-
limin e një programi për furnizim me
pajisje dhe informacion për shkollat,
spitalet dhe institucionet kërkimore
në mbarë botën, në kuadër të përdo-
rimit të enerigjisë atomike për qëlli-
me civile.

2010 – Parlamenti shqiptar rati-
fikon rezolutën; 8 dhjetori shpallet
Dita Kombëtare e Rinisë.

1609 – Biblioteca Ambrosiana
hapë dhomën e dytë të leximit.

1659 – Qyteti meksikan Ciudad
Juárez u themelua nga Fray García de
San Francisco.

TURISTI DHE FSHATARI
Një turist pyet një djalë:
- Sa shkoi ora ?
- Dymbëdhjetë e natës.
- Mendova se mos kishte shkuar më
tepër.
- Këtu në fshatin tonë nuk shkon më
tepër se fillon prapë nga njëshi.

Forca shpirtërore s'është gjë tjetër,
veçse arti për të mbajtur mbyllur

në zemër shqetësimin. 
(Friedrich Nietzsche)

Ndërtimi Shtëpisë së
bardhë filloi në vi-
tin 1792. Në 1800
Presidenti dhe
zonja John
Adams ishin "fa-
milja e parë" që
jetuan aty.

Muri i Vajtimit në
Izrael është 49 m
i gjatë dhe 12 m
i lartë. Ky mur
është një vend i
shenjtë për he-
brenjtë në Izrael
dhe kudo në botë.

Kryetari i njëzet ame-
rikan, James Gar-
feald, ia dilte që
njëkohësisht
me njërën dorë
të shkruante me
alfabet latin kurse
me tjetrën në gjuhën
e vjetër greke.
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Babagjyshit e ka vendosur në shitje
shtëpinë e tij në Polin e Veriut, e cila mund
të jetë e kujtdo këto Krishtlindje për
657,000 dollarë. Parajsa e Krishtlindjeve
është vlerësuar 657,000 dollarë nga Zillow,

një kompani amerikane për vlerësimin e
patundshmërive dhe shtëpive. Shtëpia e Ba-
badimrit është një nga shtëpitë më të fam-
shme në botë, me miliona fëmijë që pritet ta
vizitojnë atë këtë vit.

NASA zbulon
oksigjen në ujin
e kripur në Mars
Uji i kripur që gjendet në nën-
tokën e Marsit ka oksigjen të
mjaftueshëm për të siguruar
jetën e mikrogjallesave. Në këtë
përfundim arriti një kërkim i In-
stitutit Teknologjik të Kaliforni-
së, i publikuar në revistën “Natu-
re Geoscience”.
Përllogaritjet e bëra tregojnë se
oksigjeni në “Planetin e Kuq”
mund të mjaftojë për të mundë-
suar jetesën e mikrogjallesave
shumëqelizore, siç janë
sfungjerët nënujorë.
Deri më tani mënyra jetese të
afta për të thithur oksigjen në
Mars mendoheshin të pamun-
dura.
Shkencëtarët nuk nxitohen të
dalin në përfundimin se Marsi
ka pasur ndonjëherë jetë, por
studimet e fundit rrisin mundë-
sitë se ekzistojnë kushtet për të
strehuar forma të ndryshme të
jetës, si mikroorganizmat.

Orët në fjalë, janë të markave të
njohura dhe dallojnë nga të zakonsh-
met, pasi janë prej ari. Orët në foto
dikur kanë qenë të ish diktatorit sh-
qiptar Enver Hoxha. Pas rënies së ko-
munizmit, shumë objekte të tij u bënë
të lakmueshme nga shumë koleksio-
nistë. Orët në fjalë, janë të markave të
njohura dhe dallojnë nga të zakonsh-
met, pasi janë prej ari. Disa janë me
rripa lëkure e të tjera me zinxhir. Sot,
ato gjenden në duart e koleksionistë-
ve, shkruan mapo.al. Në këtë kolek-
sion gjenden dhe dy orë femrash.

Rënia e flokëve që në moshë të hersh-
me mund të jetë e trashëguar nga prindë-
rit. Mirëpo, jo gjithmonë kjo gjë është
gjenetike.

Stresi ndikon dukshëm në rënien e
flokëve. Në ndryshim me faktorin gjene-
tik, rënia e flokëve, për arsye stresi, është
e shpërndarë në të gjithë zonën ku ka
flokë ose e lokalizuar në formë rrethore.
Sipas specialistëve, dietat e keq balan-

cuara sjellin si rezultat një keq ekuilibrim
të ushqimeve të nevojshme për organiz-
min. Mungesa e proteinave mund të
ndryshojë prodhimin normal të flokëve
dhe të bëjnë që flokët të hyjnë në një fazë
pushimi dhe për dy apo tre muaj do të sh-
faqet humbja e flokëve në masë.

Stresi kronik lidhet direkt me stresin,
në shumë raste mund të humbisni flokët
për shkak të stresit. Rënia më e shpeshtë

e flokëve e shkaktuar nga stresi, nuk është
e përhershme dhe flokët mund të rriten
përsëri.

Si ndikon stresi në rënien e flokëve

Alarmi i shkencëtarëve: Shfarosja 
e 6-tëe Tokës ka nisur

Del në shitje shtëpia e Babagjyshit
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Të rralla dhe të vjetra, koleksioni i
orëve të ish-diktatorit Enver Hoxha


