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E PËRDITSHME INFORMATIVE

Koha

Shkup, 11 dhjetor - Hyrja e dhunshme në Parla-
ment, sulmet ndaj deputetëve dhe personave
tjerë, paraqesin elemente të mjaftueshme që e
vërtetojnë faktin se MPB me datë 27 prill ka
dështuar në misionin e tyre për ti siguruar pro-
testë “Për Maqedoni të Përbashkët”. Nëse deri
më tani deklaratat e tilla dëgjoheshin nga vik-
tima dhe funksionar të LSDM-së, të martën në
procesin gjyqësor për 27 prillin, një konstatim

të këtilla e dha, Toni Aleksovski, dëshmitar i
propozuar nga Dushko Llazarov, i akuzuar se
nuk i ka përfillë urdhrat e Ministrit të Punë të
Brendshme, Agim Nuhiu. Në cilësinë eprorit
të lartë të MPB-së, Aleksovski, në rrëfimin e tij,
në detaje sqaroi se shtabi operativ për lëndë
“Platforma”, është përbërë nga nivele të ko-
mandimit, kështu që me komandën e artë ka
udhëhequr drejtori i Byrosë...

Çavkovi pengoi intervenimin e policisë 
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Maqedonia,
vend origjine
dhe transiti
për armët 
e vogla

Eurokomisari për Siguri i Bashki-
mit Evropian, Xhulian King, ka
theksuar se Maqedonia vazhdon
të jetë vend i rëndësishëm i
origjinës, transitit dhe destina-
cion për armë zjarri ilegale, ndër-
sa ka theksuar se sfidat kryesore
të sigurisë për...
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Emin Azemi
dhe Marina
Kostova fitues
të çmimit
“Mito Haxhi
Vasilev”
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Mungesa e mësimit shqip në Çashkë dhe Veles ka bërë që shumë nxënës, shkollimin ta vazhdojnë
në shkollat e mesme të Tetovës, Shkupit apo deri edhe në Strugë. Kjo ka sjellë edhe boshatisjen e
fshatrave shqiptare, pasi me nxënësit, po shpërngulen edhe familje të tëra për një jetë me më pak
probleme. Në Veles, qytet ky i njohur për rënien e natalitetit, një pjesë bukur të mirë të paraleleve
maqedonase në “jetë” i mbajnë nxënësit shqiptarë
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USHQIMI FALAS PËR ATA QË
NUK PËRDORIN CELULARIN 
“Padyshim që përdorimi i celularit në
tryezë gjate ushqimit ështe gjë e
demshme për shendetin e njeriut. I
dëmshem eshte jo vetem per
perdoruesin i cili ha pa kontroll, por
edhe për familjen e rrethin. Në hotele e
restorane kur prinderit gjate ushqimit
thellohen e treten në surfime virtuale,
zakonisht ndodh që fëmijet e tyre te
jenë te zëshëm e të zhurmshem! Per ti
ikur kesaj skene jo te mirë e penguese,
një rrjet i restoraneve te njohur ne Angli,
ka vendosur qe për femijet e prindërve
te cilet i dorezojne mobilat ne recepcion,
ushqimi te jete falas! Uroj qe ky lajm te
ndikoj që edhe në Kosovë, Maqedoni e
Shqiperi, të filloj ky aksion shpërblyes
per mosperdoruesit e mobilit gjatë
ushqimit! Une i pari do të shkoj ne ato
restorane per te ngrënë ushqim bashkë
me nipat e mi Elonin e Liamin dhe
kuptohet qe do ta dorëzoj celularin”, ka
shkruar një staus në Facebook, ing.
Ahmet Asani. 

MIHAIL GORBAÇOV:
LUFTA QË DIKUR 
I DHAMË FUND
Ditën kur mësova për largimin e Xhorxh Bu-
shit nga kjo botë, kujtova takimet e mia me të,
ato që shënuan një pikë kthese në marrëdhë-
nien tonë personale dhe në marrëdhëniet mi-
dis dy vendeve tona. Biseda jonë e parë serio-
ze u bë në dhjetor të vitit 1987, ndërsa isha në
një vizitë zyrtare në Uashington. Xhorxh ish-
te në atë kohë zëvendëspresident dhe kandi-
donte për postin e presidentit të SHBA-ve. Vi-
zita kulmoi me nënshkrimin e Traktatit të
Forcave Bërthamore me Rreze të Mesme dhe
të Shkurtër; më pas, unë do të nisesha nga
një bazë e Forcave Ajrore. Sipas protokollit,
ose ndoshta edhe sipas dëshirës së tij, zë-
vendëspresidenti do të më shoqëronte atje.
Xhorxh sugjeroi që edhe ai të vinte me
makinën time, diçka e pazakontë kjo - siguri-
sht jo sipas protokollit. Më vonë, në shumë
raste, të dy e kujtuam atë bisedë në makinë.
Ajo shkoi shumë përtej shkëmbimit të zakon-
shëm të kortezisë. Të dy ramë dakord që
marrëdhëniet mes vendeve tona po arrinin
një nivel të ri dhe që mundësi të reja po hape-
shin, dhe si të tilla, duhej të përdoreshin në
maksimumin e mundshëm. Zëvendëspresi-
denti më siguroi se, nëse do të zgjidhej, ai do
të vijonte atë çfarë kishim nisur me presiden-
tin Regan. Dhe më e rëndësishmja, të dy ramë
dakord që, në raport me vendet e treta, nuk do
të minonim interesat e njëri-tjetrit. 

Kur u takuan të dy delegacionet, Bush pa-
raqiti një program bashkëpunimi mes ven-
deve tona në fusha të ndryshme, përfshirë
çarmatimin, i cili ishte përgjithësisht kon-
struktiv. U përgjigja duke deklaruar: “Presi-
denti i ri i SHBA-ve duhet të dijë se Bashkimi
Sovjetik, në asnjë rrethanë, nuk do të nisë një
luftë… Për më tepër, Bashkimi Sovjetik është i
përgatitur që të mos i konsiderojë më Shtetet
e Bashkuara si armik dhe ta shpallë këtë ha-
pur.  Pak muaj më vonë do të vinte një tjetër
provë: pushtimi i Kuvajtit nga Sadam Husei-
ni dhe përpjekja e regjimit të tij për ta anek-
suar atë vend. Kjo krizë provoi se Lufta e Ftohtë
i përkiste të kaluarës. Bashkimi Sovjetik dhe
SHBA-të morën një qëndrim parimor. Agre-
sioni u ndryshua, por nuk pati pushtim ame-
rikan të Irakut, asnjë “ndryshim regjimi”. 

E mbaj mend si sot bisedën tonë telefo-
nike më 25 dhjetor, pak orë përpara se të njof-
toja se po tërhiqesha nga presidenca e Ba-
shkimit Sovjetik. Ne rishqyrtuam rezultatet e
bashkëpunimit tonë. Arritja jonë kryesore ki-
shte qenë marrëveshja për të shkatërruar
mijëra armë bërthamore, si strategjike edhe
taktike. Së bashku, ne ndihmuam për t’u
dhënë fund konflikteve në pjesë të ndrysh-
me të botës. Ne vendosëm themelet për part-
neritet midis vendeve tona. Këto rezultate hi-
storike tani janë në rrezik. Bota është në prag
të një konfrontimi të ri dhe një gare të re për
armët. Xhorxh dhe unë, pas largimit nga qe-
veria, shpesh kemi diskutuar mbi tendencat
alarmuese që kërcënojnë paqen botërore.
Ndonjëherë qëndrimet tona mbi zhvillimet
ndryshonin, por në një gjë binim gjithnjë
dakord: fundi i Luftës së Ftohtë nuk ishte fito-
re e njërës palë mbi tjetrën. Ai ishte rezultat i
përpjekjeve të përbashkëta. Sot, vetëm
përpjekjet e përbashkëta mund të shmangin
një konfrontim të ri dhe kërcënimin e një luf-
te shkatërruese, duke rikthyer kështu perspek-
tivën e një rendi të ri botëror - më të sigurt, më
të drejtë dhe më human.

(Koha Jonë, 11 dhjetor)

MEDIACitate

Shkup, 11 dhjetor - Emin Azemi dhe Marina Kostova janë fituesit e
çmimit vjetor shtetëror “Mito Haxhi Vasilev - Jasmin”. Azemit do t’i
ndahet çmimi për arritje në fushën e gazetarisë, ndërsa Kostovës
për arritje në fushën e publicistikës. Nominimi i Emin Azemin për
çmimin shtetëror “Haxhi Vasilev - Jasmin” është bërë nga redaksia
e gazetës KOHA, duke rikonfirmuar edhe një herë rolin dhe kon-
tributin e tij në gazetari. 

Emin Azemi bën pjesë në plejadën e gazetarëve e publicistëve të
formuar në vitet tetëdhjetë, kurse angazhimi i tij lidhet drejtpër-
drejt me formimin e një fryme të re në gazetari, që ishte inicuar fil-
limisht përmes gazetës së studentëve në Prishtinë, “Bota e RE”, ku
ai dha një kontribut të çmueshëm, fillimisht si gazetar, pastaj
edhe si redaktor dhe autor shkrimesh publicistike e kritike për
teatrin, letërsinë, pikturën etj. 

Emin Azemi, më pas, ishte edhe pjesë e shkollës gazetareske të “Ri-
lindjes”, ku punoi disa vite, deri sa kaloi në Shkup, në gazetën
“Flaka”. Me mbylljen e ‘Rilindjes’ (1990), mbyllen edhe shumë
mundësi për kreativitet profesional dhe në kushte kur gazetaria në
Kosovë po kalonte momentet më të vështira, Emin AZEMI, kalon
në Shkup (1992), duke iu bashkangjitur kolegëve të gazetës “Flaka”,
e cila atëbotë dilte tre herë në javë, dhe pas disa përpjekjeve e an-
gazhimeve, ku kontributi i Emin Azemit atëbotë ishte modest,
por mjaft dinamik në nxitjen e idesë për daljen e “Flakës”, gazetë
e përditshme, sepse vetëm si e tillë ajo e përmbushte misionin për
çka ekzistonte, kurse në fizionominë përmbajtësore të kësaj të për-
ditshme, Emin Azemi kishte luajtur një kontribut të çmuar profe-
sional, me ide e sugjerime konkrete. Viti 1995 në karrierën profe-
sionale të Emin Azemit paraqitet një sfidë e re. Kësaj radhe si
drejtues i gazetës “Bota Sot”, në Cyrih të Zvicrës. Ishte kjo një ga-
zetë që ishte ideuar të kompensojë boshllëkun e informimit shqip,
pas mbylljes së gazetave e revistave kryesore në Kosovë, ndonëse
distribuimi i saj ishte vetëm në shtetet e Europës Perëndimore,
ndërkohë që pas vitit 1999, e njëjta distribuohet edhe në Kosovë
dhe Maqedoni. 

Ngritja e kësaj gazete fillimisht kishte vulën profesionale të Emin
Azemit, i cili më shumë se dy vite e drejtoi atë, duke mbajtur larg
faqeve të saj konfliktualitetin dhe oponencën false. Viti 1998 do të
shënojë një kthesë esenciale në karrierën gazetareske të Emin
Azemit. Më 10 prill të këtij viti, me financa vetanake, ai fillon të bo-
tojë gazetën e parë të pavarur në gjuhën shqipe FAKTI, një medie
që më vonë do të bëhet shkollë e dhjetëra gazetarëve dhe promo-
vuese e mendimit të lirë e të pavarur. 

Me daljen e FAKTI-t në hapësirën infomative në Maqedoni, Emin
Azemi, dëshmoi në praktikë se misioni i gazetarisë së lirë e qyte-
tare është i mundur, kurse shkolla për ta përvetësuar këtë gazeta-
ri duhej të kalonte nëpër disa standarde të larta që ai i kishte ven-
dosur, bashkë me një ekip kolegësh redaktorë. Prandaj,
shumëkush Emin Azemin e konsideron pionier të gazetarisë së
guximshme dhe shkollë profesionale për shumë gazetarë, të cilët
aktualisht me sukses zhvillojnë gazetarinë si profesion dhe si biz-
nes. Krahas punës profesionale në gazetari, Emin Azemi shquhet
edhe me përkushtimin dhe angazhimin e tij në përgatitjen e kua-
drove të rij në fushën e komunikimeve dhe të gazetarisë, në kuadër
të UEJL, por edhe duke përçuar përvojën e tij të gjatë në gazetën
e përditshme KOHA, punë kjo të cilën ai e bën me shumë dashu-
ri e përkushtim.

Emin Azemi dhe
Marina Kostova
fitues të çmimit
“Mito Haxhi
Vasilev-Jasmin”

AKTUALE ||||||||||||||||||||||||| UNË JAM ME JU JO ME ARIUN 
“Të dashur protestues,
Kjo s’është një lojë force, as një lojë
kungulleshkash dhe as një lojë e ka kush
e ka. Vazhdojeni protestën sa të doni, po
ngrini urën e komunikimit me qeverinë.
Unë ju pres në çdo orë që të doni dhe jam
gati të punoj me ju, jo për t’i dhënë
përgjigje pozitive 8 pikave po e po, por
për ta kthyer këtë moment, në çeljen e
një faze të re transformimesh për
universitetin. Do të ishte hera e parë në
historinë e protestave në botë, që
protestuesit kërkojnë nga qeveria
plotësimin e disa kërkesave dhe s’duan të
ulen në tryezë me qeverinë që u thotë
hajdeni t’i plotësojmë! (Mbase “tryeza e
qeverisë” është një term që e kufizon
imagjinatën, po fare mirë mund të
takohemi në sallën e parlamentit në sytë
e gjithë popullit shqiptar. Ju 140 plus tërë
karriget e ministrave me 8 pikat tuaja
dhe unë përballë jush, me 8+ pikat e mia.
Kujdes nga kushdo ju mëson t’u jepni
ultimatume atyre që ju shtrijnë dorën e
bashkëpunimit, sepse ju mëson si të
bëheni humbës në jetë! Ndërsa kush
kujton se një qeveri mund të kuptojë
gjuhën e ultimatumeve, ndërkohë që
vetë qeveria flet me gjuhën e Dialogut, e
ka gabim. Nëse ju keni lënë mësimin për
ta bërë universitetin më të mirë, bujrum
të ulemi dhe të fillojmë punën
bashkarisht për këtë qëllim pa humbur
kohë. Çfarë presim?
Ju jeni 10 mijë, studentët në Shqipëri
janë 140 mijë. Ju flisni dhe s’doni të
dëgjoni, unë i dëgjoj të gjithë dhe dua të
flas edhe me ju. Ju keni 1 pikë pastaj
bëhen 4 pika dhe më pas shkojnë 8 pika,
ndërsa unë kam më shumë se 8 pika. Në
parim jam dakord me pikat tuaja, por
secila prej tyre duhet zbërthyer dhe
kthyer në një politikë financimi,
investimi apo administrimi. E kjo nuk
bëhet si gjëagjëzë në distancë, po si
produkt i punës së përbashkët me laps e
me letër. Ju e dini vetë, po unë jam me ju
jo me Ariun dhe Ariun se keni në qeveri
po brenda e rrotull jush”. ka reaguar
përmes një statusi në Facebook,
kryeministri Edi Rama ndaj protestës
masive të studentëve.
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Zejnulla VESELI

Shkup, 11 dhjetor - Projekt propozim-
ligji për Prokurorinë Speciale Pu-
blike (PSP) i cili parasheh rritjen e
kompetencave për veprat penale që
mund të jenë lëndë e këtij institu-
cioni në lidhje me vendimin aktual
ligjor. Nëse deri tani PSP-ja ka qenë
i autorizuar dhe kompetente që të
hulumtojë dhe ndjekë vetëm ve-
prat penale që dalin nga përm-
bajtja e përgjimeve të paligjshme të
komunikimit të realizuara mes pe-
riudhës 2008-2015, tani kur Mini-
stria e Drejtësisë e ka vendosur në
Regjistrin Kombëtar Elektronik të
Rregullativave (ENER) drat-ligjin
për PSP-në, në të ardhmen mund
të ndodhë që kjo Prokurori të ini-
ciojë edhe ndjekjen e veprave pena-
le ndaj zyrtarëve të lartë, duke fil-
luar nga Presidenti i shtetit,
ambasadorët e emëruar dhe për-
faqësuesit tjerë jashtë vendit dhe
personat e emëruar nga Presidenti,
funksionarët e zgjedhur dhe të
emëruar në dhe nga Parlamenti, në

dhe nga Qeveria, në gjykata, Proku-
rori publike, Këshillin gjyqësor, Kë-
shillin e prokurorëve publik dhe
kryetarët e zgjedhur të komunave
në njësitë e vetëqeverisjes lokale
dhe të Qytetit të Shkupit. 

Koordinatori i LSDM – Tomislav
Tuntev thotë se draft-ligji për PSP-
në i cili ditëve në vijim do të ketë
debat publik, ku nuk përjashtohet
që të marrin pjesë edhe deputetët e
të gjithë partive politike në Parla-
ment para se i njëjti të vjen në Par-
lament për votim. “Parashihet kom-
petencë që PSP të mund të ndjekë
edhe vepra të kryera nga persona
përgjegjës në partitë politike
kundër zgjedhjeve dhe votimeve,
si dhe nga sfera e mjedisit jetësor
dhe natyrës, trashëgimisë kulturo-
re dhe fenomeneve të rralla natyro-
re, financave publike, qarkullimin
pagesor dhe ekonomisë, forcave të
armatosura, detyrës zyrtare, dhë-
nies 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”, thotë
Tuntev. Derisa draft ligji për PSP-në
është në ENER, Tuntev sqaron se
gjatë debatit publik do të grumbul-
lohen mendimet nga opinioni i pu-

blik. “Sikur që kanë të drejtë opinio-
ni publik të merr pjesë në debatin
ashtu edhe ne deputetët dhe të
gjithë të interesuarit tjerë kemi të
drejtë të marrim pjesë në debatin
publik. Mirëpo kur të përfundojë
apo të mbyllet debati publik
atëherë në nivel të grupit parlamen-
tar do bisedojmë se a do të kemi
propozime plotësuese për draft
ligjin për PSP-në”, thotë Tuntev. 

Sa janë gjasat që me miratimin
e këtij draft-ligji, të rrezikohet Pre-
sidenti i shtetit, Ivanov për keqpër-
dorimin e funksionit si kryetar shte-
ti, Tuntev është i mendimit se nuk
ekziston njeri, pavarësisht se çfarë
funksioni shtetëror udhëheq, se
mund të shkel ligjet dhe Kushte-
tutën dhe të mos dënohet. Një
vepër e këtillë nuk është natyrale
dhe nuk mund të mbetet pa u ndë-
shkuar. Sipas tij kjo do të ndikojë
në të ardhmen çdo kush, përfshi
këtu edhe Presidentin e shtetit, që
kanë bërë shkelje të ligjit patjetër të
përgjigjen para organeve gjyqësore.

Profesori universitar Mersim
Maksuti shprehet se projekt ligji i
inicuar nga Ministria e Drejtësisë
nëpërmjet të cilit parashihet zgjeri-
mi dhe shtrirja e kompetencave për
PSP-në në lidhje me veprat penale

që mund të jenë lëndë e këtij insti-
tucioni në të ardhme dukshëm, do
të ndikojë si formë preventive në
parandalimin e veprave kriminale. 

“Draft ligji për PSP-në që do
zgjerojë kompetencat të reja, duk-
shëm do të ndikojnë si formë pre-
ventive në të ardhmen në paranda-
limi e veprave kriminale dhe
keqpërdorimit dhe abuzimit nga
ana e bartësve të funksioneve sh-
tetërore të çfarë do qoftë niveli të
pushtetit”, thotë Maksuti. Ai nënvi-
zon se nuk duhet te harrojmë se
edhe me Kodin penal aktual ndaj
tyre mund te inicohet aktakuza nga
Prokuroria e rregullt publike dhe te
dënohen nga gjykata, por besimi i
qytetareve tashme është me i madh
që kjo kategori e zyrtareve shtetëror
të hetohen dhe ndiqen nga Proku-
roria Speciale prandaj ky propozim
ligj fiton në peshë më shumë. 

“Pa mëdyshje që mbështes
edhe propozimet e tjera të reja të
këtij Ligji mbi PSP, që në kompe-
tencën e saj të plote do të mund të
ndjek veprat penale të realizuara
edhe nga Presidenti i Maqedonisë”,
thotë Maksuti. Sipas tij po të kishim
një demokraci funksionale dhe sh-
tet ligjore, përgjegjësia e Presiden-
tit Ivanov do të ish hapur shumë më
herët. “Natyra e shkeljes që i ka bërë
Kushtetutes Presidenti Ivanov në
radhë të parë është e përgjegjësisë
politike që kërkon ngritjen e impiç-
mentit dhe shkarkimin e tij nga
detyra, por më tej kjo nuk e përjash-
ton edhe shtruarjen e përgjegjësisë
penale ndaj tij, ku organet kompe-
tente të drejtësisë duhet të bëjnë
kualifikimin e veprës se cilës natyrë
i përket”, thotë Mersim Maksuti pro-
fesor i së drejtës kushtetuese.

Athinë, 11 dhjetor - Demokracia e Re
mbetet në pozicionin se nuk do të
votojë për Marrëveshjen e Prespës
dhe do të luftojë të mos rati-
fikohet. Këtë qëndrim edhe një
herë e ka përsëritur lideri i partisë
më të madhe opozitare greke, Ki-

rijakos Micotakis, duke folur në
promovimin e librit të ri të
nënkryetarit të Demokracisë së Re,
Kostis Haxidakis, lajmëron korre-
spondentja e MIA-s në Athinë. Mi-
cotakis ka thënë se ata që në mo-
mentin e parë kanë shprehur
mospajtime dhe kundërshtime
për Marrëveshjen.

“Kemi thënë se nuk mundemi,
në asnjë rast të pranojmë marrëve-

shje që shtetit fqinj i jep gjuhën
maqedonase dhe kombësinë ma-
qedonase. Frikohem se ka qenë ab-
solutisht e arsyeshme kritika jonë
dhe mbetemi të përkushtuar në
pozicionin tonë. Do të votojmë
kundër Marrëveshjes së Prespës,
kurdo që të vjen në Parlament dhe
do të luftojmë që kjo marrëveshje
të mos ratifikohet”, ka sqaruar Mi-
cotakis. Lideri i Demokracisë së Re

ka thënë se me Marrëveshjen e
Prespës, Cipras dhe Kamenos kanë
dhënë atë që asnjë qeveri e De-
mokracisë së Re nuk e ka miratuar-
gjuhë maqedonase dhe kombësi

maqedonase.
“Sot vetëm z. Zaev ka çfarëdo

arsye të promovojë dhe të festojë
për këtë marrëveshje, pasi arriti të
fitojë edhe diçka që asnjë qeveri e
kaluar nuk ia dha. Thjeshtë thënë,

z. Cipras dhe z. Kamenos, thanë
‘po’ aty ku Konstantinos Micotakis,
Kostas Karamanlis dhe Andonis
Samaras thanë ‘jo’. Dhe thanë ‘jo’
për një arsye të mirë. Për shkak të
një arsye konkrete. Për këtë qën-
drim nuk mund të negociohet dhe
me këtë qëndrim do të votojmë në
Parlament kur do të arrijë marrë-
veshja për ratifikim”, ka thënë Mi-
cotakis.

Shkup, 11 dhjetor - Edhe kryetari i VMRO-DPM-
NE-së, Hristijan Mickoski, bashkë me koordi-
natorin e grupit parlamentar të VMRO-DPM-
NE-së në Parlament, Nikolla Micevski ka
realizuar takim me kryetarin e Kuvendit të Sh-
qipërisë, Gramoz Ruçi. Mickoski dhe Ruçi kanë
konstatuar bashkëpunimin e mirë mes dy sh-
teteve dhe dy popujve. Në takim është kon-

statuar se e ardhmja e rajonit është në BE dhe
NATO, por edhe përkushtimi i plotë në luftën
kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Mickoski ka theksuar se në Republikën e Maqe-
donisë momentalisht nuk respektohen pari-
met dhe vlerat demokratike, pushteti që e
mbështolli në zi shtetin e përdor gjyqësinë si
instrument për qërim hesapesh me kundër-

shtarët politik dhe në vend se me ligj institu-
cionet punojnë sipas diktatit. 

Shabani ndjehet
i pafajshëm
Shkup, 11 dhjetor - Ish-ministri i
Vetëqeverisjes Lokale, Lirim Sha-
bani, ka mohuar të ketë bërë
vepër penale në hetimet e Polici-
së Financiare, ndërsa ka sqaruar,
sipas tij, pafajësinë lidhur me ke-
qpërdorimin e mjeteve të fonde-
ve IPA.
“Paratë me të cilat është dëm-
tuar buxheti i shtetit (sipas pre-
tendimit të Policisë Financiare)
përbëjnë shumën e honorareve
që kanë përdorur punonjës të
Vetëqeverisjes Lokale për evalui-
me të caktuara në Bullgari, në
kuadër të një sërë projektesh të
realizuara me Republikën e Bull-
garisë. Shumat e parave janë për-
dorur nga përgjegjësit e departa-
mentit për menaxhimin e
fondeve IPA gjatë zbatimit të
projekteve. Të hollat janë përdo-
rur për të mbuluar udhëtimet
dhe evaluimet e tyre në Bullgari,
dhe unë, në pozitën e ministrit
dhe drejtuesit të institucionit,
nuk kam të bëj aspak me to. Shu-
mat janë vërejtur nga revizorët,
nga institucione kompetente që
kanë mbikëqyrur zbatimin e
projekteve. Theksoj edhe njëherë
se shuma e parave që përmendet
në hetimin e Policisë Financiare
nuk ka të bëjë me mua apo me
shfrytëzimin e paargumentuar
të tyre nga ana ime gjatë funk-
sionit si ministër, por nga pu-
nonjës dhe përgjegjës të depar-
tamentit të menaxhimit të
fondeve IPA”, sqaron Shabani.
Po ashtu, vijon më tej ai, në
mënyrë shtesë mund të konsta-
toj se këta punonjës, pas revizio-
nit, e kanë kthyer shumën e pa-
rave në rrugë ligjore, veprim ky i
cili rrëzon çdo pretendim për
shpërdorim të mundshëm të
buxhetit të ministrisë apo
buxhetit të shtetit në përgjithë-
si. Ndryshe, përveç ndaj Shaba-
nit, hetime Policia Financiare ka
thënë se janë ngritur edhe ndaj
ministrit aktuale të Vetëqever-
sjes Lokale, Suhejl Fazliu.

DEMOKRACIA E RE NUK LËVIZ NGA QËNDRIMI KUNDËR

Micotakis i prerë: Votojmë kundër Marrëveshjes së Prespës

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

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

Edhe Mickoski takoi Gramoz Ruçin

RRITJA E KOMPETENCAVE TË PSP-së

Me ligj të ri, pranga edhe për Ivanovin
Nga përvoja e
deritanishme, sistemi i
drejtësisë në Maqedoni nuk
kishte goditur zyrtarë të
lartë shtetërorë, prandaj
parashihet që në të
ardhmen të zgjerohen
kompetencat e PSP-së, me
çka do t’i hapet udhë
prangosjes së politikanëve,
nëse rezultojnë shkelës të
ligjeve, pa marrë parasysh
nivelin e hierarkisë, përfshi
edhe Presidentin e shtetit

Koha
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Shkup, 11 dhjetor - Megjithëse ka na-
talitet më të madh në rajonin e Ve-
lesit, shqiptarët e Komunës së Ça-
shkës kanë filluar të braktisin
shtëpitë e tyre dhe të shpërngulen
drejt Tetovës, Shkupit, Strugës dhe
vendbanimeve tjera me shumicë
shqiptare. E gjithë, për shkak të
mungesës së shkollimit në gjuhën
shqipe të nxënësve shqiptarë, si-
domos në arsimin e mesëm.
Vetëm Jabollçishti ka rreth 4000
banorë, që të gjithë shqiptarë,
ndërsa të pastra etnikisht po me
shqiptarë janë edhe Buzallakova,
Slviniku, Vranofci, Kllukoveci dhe
fshati Koçillare. Në total, gjysma e
Çashkës, komunë rurale e Velesit,
është e banuar me shqiptarë.
Vetëm nga Jabollçishti sivjet në
klasë të parë ka të regjistruar mbi
100 nxënës, ndërsa në shkollën fil-
lore “Liria” në këtë fshat, mësimin e
ndjekin mbi 700 filloristë. 

Megjithatë, banorët ankohen
se fëmijët e tyre po detyrohen të
mësojnë në maqedonisht në dy
shkollat e mesme të Velesit, në
gjimnazin “Koço Racin”, si dhe në
shkollën e mesme teknike profe-
sionale “Koço Nedelkovski”. Në të
parën, në gjimnaz funksionon
vetëm një paralele me mësim në
gjuhën shqipe, me 36 nxënës sh-
qiptarë, ndërsa edhe këtu mësimi
në pjesën dërmuese të lëndëve zh-
villohet në maqedonisht. Në
shkollën teknike profesionale,
edhe pse me Konkursin për regji-
strim të Ministrisë së Arsimit janë
paraparë dy paralele, të njëjtat nuk
funksionojnë. Madje, këto dy para-
lele shqipe parashihen me
Konkurs që para dhjetë viteve, në
2008, por që nuk hapur asnjëherë.

“Nxënës ka, por paralele nuk
hapen, sepse me hapjen e parale-
leve, sigurisht se do të rritej numri

i nxënësve shqiptarë, do punë-
soheshin profesorë shqiptarë, si
dhe do të parandalohej braktisja e
fshatrave shqiptare në këtë rajon.
Me konkurse, që nga 2008-ta, pa-
rashihet edhe hapja e dy paralele-
ve në shkollën e mesme profesio-
nale, por që autoritetet e komunës
së Velesit nuk e lejojnë një gjë të
tillë, gjithmonë duke u arsyetuar
se nuk ka kuadro”, thotë Suati, një
banor i Jabollçishtit, i cili ankohet
se askush nuk po merret me ne-
vojat dhe shqetësimet e banorëve
të kësaj zone.

Dhe, kjo ka bërë që shumë
nxënës, shkollimin e mesëm ta
vazhdojnë në shkollat e mesme të
Tetovës, Shkupit apo deri edhe në
Strugë. Kjo, siç shprehet Suati, po
sjell edhe boshatisjen e fshatrave
shqiptare në këtë pjesë të Maqedo-
nisë, pasi me nxënësit, po shpërn-
gulen edhe familje të tëra për një
jetë me më pak probleme në vend-
banimet me shumicë shqiptare.
Në Veles, qytet ky i njohur për rë-
nien e natalitetit, një pjesë bukur
të mirë të paraleleve maqedona-

se në “jetë” i mbajnë nxënësit sh-
qiptarë. Kështu ndodhë edhe me
paralelet maqedonase në gjimna-
zin “Koço Racin”, ku pothuajse në
secilën klasë ka deri në dhjetë
nxënës shqiptarë. “Para gjashtë vi-
tesh, nga tetë paralele sa kishte për
nxënësit maqedonase, tani ky
numër ka rënë në katër, edhe atë
me nxënës shqiptarë. Nga 20
nxënës më së shumti numërojnë
paralelet maqedonase. I bie që
nxënësit shqiptarë po i mbajnë në
punë profesorët maqedonas”, tre-
gon Suati. Gjendje e njëjtë është
edhe në shkollën teknike profesio-
nale “Koço Nedelkovski” e cila
numëron tetë paralele në gjuhën
maqedonase, ndërsa dy shqipe që
nuk janë hapur kurrë. Nxënës sh-
qiptarë por që mësojnë maqedoni-
sht ndjekin mësimin edhe në
shkollën e mesme të mjekësisë
dhe në ekonomi. 

Në ndërkohë, çdo ditë e më pak
nxënës shqiptarë po strehohen
edhe në konviktin e shkollave të
mesme “Llazar Llazarovski” në Ve-
les. Nëse para pesë vitesh në këtë

konvikt ishin të strehuar 70
nxënës, sivjet ky numër ka rënë në
tetë. Kjo, për shkak të trysnive dhe
fyerjeve etnike që nxënësit shqip-
tarë i ndjejnë nga bashkëmosha-
tarët e tyre maqedonas. “Në këtë
konvikt nuk ka të punësuar asnjë
shqiptarë. Nuk kanë gjetur vend
as për një pastrues, e të mos flasim
për edukatorë”, thotë Suati. Shqip-
tarët e Çashkës, përveç me proble-
me në arsim, ballafaqohen edhe
me probleme tjera që u vështirë-
sojnë jetesën. Ankohen se nuk pu-
nohet në rregullimin e infrastruk-
turës, ndërsa numër tepër të vogël
të punëtorëve në administratën
komunale si në Çashkë, ashtu edhe
në Veles.

“Ka numër të madh të shqip-
tarëve që jetojnë edhe në Veles,
brenda në qytet, por që mbijetojnë
me familjarët që kanë në vendet
perëndimore, kryesisht në Itali,
Gjermani e Zvicër. Ne nuk po
kërkojmë diçka të madhe, por së
paku të na e sigurojnë arsimin sh-
qip, atë që na e garantojnë ligjet
dhe Kushtetuta e vendit”, apelon

Agimi, banor i Jabollçishtit.
Nxënës, vijon më tej ai, kemi më
shumë se fshatrat maqedonas, por
që me të mbaruar shkollimin fil-
lor, na duhet ti dërgojmë në para-
lelet ne maqedonisht, sidomos ata
që nuk kanë mjete financiare për
shkollim në Shkup, Tetovë apo
edhe në Strugë.

“Mjafton të shihni konviktet
private e që menaxhohen nga or-
ganizata të ndryshme humanitare
dhe aty do gjeni shumicën e
nxënësve që janë nga fshatrat
tanë. Kjo do të thotë shumë, por
që askush nga zyrtarët shqiptarë
nuk dëshiron të zgjidh këtë pro-
blem”, shprehet i revoltuar Agimi,
i cili ekzistencën familjare e sigu-
ron kryesisht me bujqësi.

Arsimi i mesëm është nën in-
gerenca të Komunave, ndërsa
kërkesat për paralele dhe i bëjnë
shkollat drejtuar Komunave, që
këto të fundit më pas i përcjellin
në MASH. Megjithatë, përkundër
parashikimit të hapjes së paralele
shqipe në shkollat e mesme në
Veles, Komuna është ajo që bën
trysni dhe saboton funksionimin
normal të tyre. Edhe në Komunë,
përfaqësimi i shqiptarëve nën
përqindjen e shqiptarëve si ba-
norë. Vetëm një këshilltarë shqip-
tarë numëron Këshilli Komunal i
Velesit, por që i njëjti është nga li-
sta e LSDM-së në zgjedhjet e fun-
dit lokale. 

HARROHEN SHQIPTARËT E VELESIT

Mungesa e shqipes 
po zbraz Çashkën 

Mungesa e mësimit
shqip në Çashkë dhe
Veles ka bërë që shumë
nxënës, shkollimin ta
vazhdojnë në shkollat e
mesme të Tetovës,
Shkupit apo deri edhe
në Strugë. Kjo ka sjellë
edhe boshatisjen e
fshatrave shqiptare,
pasi me nxënësit, po
shpërngulen edhe
familje të tëra për një
jetë me më pak
probleme. Në Veles,
qytet ky i njohur për
rënien e natalitetit, një
pjesë bukur të mirë të
paraleleve
maqedonase në “jetë” i
mbajnë nxënësit
shqiptarë

Në gjimnazin “Koço Racin”
funksionon vetëm një paralele
me mësim në gjuhën shqipe,
me 36 nxënës shqiptarë,
ndërsa edhe këtu mësimi në
pjesën dërmuese të lëndëve
zhvillohet në maqedonisht.
Edhe në paralelet
maqedonase në këtë gjimnaz
pothuajse në secilën klasë ka
deri në dhjetë nxënës
shqiptarë

Çdo ditë e më pak
nxënës shqiptarë po
strehohen edhe në
konviktin e shkollave
të mesme “Llazar
Llazarovski” në Veles.
Nëse para pesë vitesh
në këtë konvikt ishin
të strehuar 70 nxënës,
sivjet ky numër ka
rënë në tetë. Kjo, për
shkak të trysnive dhe
fyerjeve etnike që
nxënësit shqiptarë i
ndjejnë nga
bashkëmoshatarët e
tyre maqedonas

Koha
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Omer XHAFERI

Shkup, 11 dhjetor - Hyrja e dhunsh-
me në Parlament, sulmet ndaj de-
putetëve dhe personave tjerë, pa-
raqesin elemente të mjaftueshme
që e vërtetojnë faktin se MPB me
datë 27 prill ka dështuar në misio-
nin e tyre për ti siguruar protestë
“Për Maqedoni të Përbashkët”.
Nëse deri më tani deklaratat e til-
la dëgjoheshin nga viktima dhe
funksionar të LSDM-së, të martën
në procesin gjyqësor për 27 prillin,
një konstatim të këtilla e dha, Toni
Aleksovski, dëshmitar i propozuar
nga Dushko Llazarov, i akuzuar se
nuk i ka përfillë urdhrat e Ministrit
të Punë të Brendshme, Agim
Nuhiu. Në cilësinë eprorit të lartë
të MPB-së, Aleksovski, në rrëfimin

e tij, në detaje sqaroi se shtabi ope-
rativ për lëndë “Platforma”, është
përbërë nga nivele të komandimit,
kështu që me komandën e artë ka
udhëhequr drejtori i Byrosë për Si-
guri Publike, Mitko Çavko, respek-
tivisht dy komandat tjera, ajo e
argjendtë dhe e bronzet në asnjë
mënyrë nuk kanë pasur mundësi
të japin urdhra veprimi nëse para-
prakisht një gjë të tillë nuk e jep
Çavkovi. Mbase nga fundi i muajt
shkurt e deri me 24 prill kishte
qenë në detyrë, dëshmitari Alek-
sovski, tha se nuk mund të tregoi
për ngjarjet e 27 prillit më tepër,
për shkak se katër ditë para
ngjarjeve të dhunshme në Parla-
ment ai i ka shfrytëzuar disa ditët
të pushimit vjetor.

“Në punë me 27 prill arrita pas
orës 21:00. Meqë nuk kisha dijeni
se çka ka ndodh konkretisht në ter-

ren, eprori Dushko Llazarevki më
urdhëroi që të përgatisë forcat sh-
tesë policor për datë 28 prill. Aq
më pak mund të flas për person
me ‘maska’ të cilat kanë qëndruar
përballë Parlamentit. Nëse diku-
sh prej pjesëtarëve të policisë i ka
vërejtura atëherë është dashur të
veproj. Mirëpo, në bazë të hierarki-
së, në këso rrethana, kur kërkohet
ndihmë nga terreni, anëtarët e sh-
tabit nuk kanë të drejtë të urdhë-
rojnë veprimin e policisë. Por, si-
pas legjislacionit dhe rregullores
së brendshme ata e njoftojnë she-
fin e shtabit dhe ai duhet të vendos
se çka duhet të bëhet tutje”, tha
Aleksovski. Meqë me propozim të
avokatëve të të akuzuarve për 27
prilli, Gjykata Penale e Shkupi i
pranoi dëshmitë plotësuese, për
dhunën në Parlament, rrëfeu edhe
Trajko Veljanovksi, dëshmitar i Go-

ran Gjoshevskit-Levit, ish shef i si-
gurimit të tij. Pasi shprehi shumë
lavdërata dhe mirënjohje për punë
e tij, dëshmitari Veljanovski (i cili
me 27 prill 2017 ishte kryetar i Par-
lamentit) tha se ditën e apostro-
fuar me sigurimin e tij, deri në ora
18:00 ka komunikuar vetëm me
porosi.

“Vitin e kaluar me 27 prill, pas
ditë kishim një koordinim të
shkurt me 31 deputet të LSDM-së,
lidhur me një letër që ata e dorë-
zuan për vazhdim të seancës me
28 prill. Më pas seanca vazhdoi me
fjalimet e deputetëve Panço Mi-
nov e tjerëve. Ndërkaq, pas një vë-
rejtje procedurale të deputetit
Kërsto Mukovski, situata u tensio-
ni shtesë, pasi që ai e këndoi him-
nin e Maqedonisë. Më pas në fol-
tore doli deputeti Zeqirija
Ibrahimi, i cili këndoi himnin sh-

qiptar. Gjithçka ndodhi shpejtë
dhe nuk pata mundësinë që ta
ndaloi veprimin e Zeqirit”, tha
Veljanovski.

Ndryshe, duke menduar se de-
putet do ta respektojnë orari ne
punës deri në ora 18:00, Veljanoski
ishte ngjitur në Kabinetin e tij dhe
e kishte njoftuar sigurimin e tij, të
akuzuarin Gjoshevski që të jetë në
gatishmëri për çdo gjë. Ai po ash-
tu kishte kërkuar sigurim shtesë
para Kabinetit të tij. Tutje, gjatë
parashtrimit të pyetjeve i akuzua-
ri Jane Çento e pyeti Veljanovskin
se a ka qënë Ali Ahmeti i njoftuar
që mos të marrë pjesë në atë
seancë, me çka ai theksoi se vetëm
kreu i BDI-së, Ahmeti atë ditë ka
munguar në Parlament. Nga ana
tjetër i akuzuari Igor Jug, e pyeti
Veljanovskim se vallë këndimi i
himnit shqiptar ishte kthesë krye-
sore për të “enjten e përgjakshme”.
“Atë ditë ka pasur shumë ngjarje,
ishte edhe konferenca për shtyp e
Zaevit dhe shumë tjera. Nuk men-
doj se ngjarjet e dhunshme ishin
të ndikuar vetëm nga një shkak”,
tha Veljanosi. Mes tjerash i aku-
zuari Jug, kërkoi sqarim se vallë ato
që kalben burgjeve janë kukulla,
ndërsa politikanë zotëri që e drej-
tuan këtë lojë. Ndaj kësaj pyetje,
ish-kryeparlamentari nuk u para-
qit drejtpërdrejtë, por vetëm shtoi
se politikat i zhvillojnë politikanët. 

Budapest, 11 dhjetor - Institucionet
hungareze vazhdojnë të heshtin
për kërkesën e Qeverisë së Maqe-
donisë për ekstradimin e ish-krye-
ministrit Nikolla Gruevski, i cili
para një muaji u arratis nga Ma-
qedonia në këtë vend anëtar të BE-
së, ku më pas ka marrë azil politik.
Ministria e Drejtësisë e Maqedo-
nisë akoma nuk ka marrë kurrfarë
përgjigje për kërkesën e as, siç sqa-
rojnë mediat, ka ndonjë reagim
zyrtar apo shkresë lidhur me këtë
rast.

Gruevski u largua nga Maqe-
donia në momentet kur duhet të
paraqitet për vuajtjen e dënimit
dyvjeçar me burg për rastin me
furnizimin e mercedesit luksoz.
Derisa ekipet e gazetarëve dhe
furnizuesit gjyqësorë e kërkuan
adresën e tij, ish-kryeministri i
Maqedonisë udhëtoi për në Hun-
gari, përmes vendeve ballkanike
fqinje. “Nuk ka afat për përgjigje
apo ekstradimin e personit të
gjykuar”, thonë nga Ministria e
Drejtësisë. Por përvojat paraprake
me ekstradimin e personave të

gjykuar nga Hungaria siç ishte ra-
sti në shtator, për shembull, janë
zgjidhur shumë shpejtë.
Megjithatë, rasti me Gruevskin
është shumë specifik pasi bëhet
fjalë për person, ish-kryeministër,
i cili ka marrë azil politik në këtë
vend anëtar të Bashkimit Evro-
pian.

“Parë në aspektin juridik, speci-
fika e këtij rasti është tek azili”,
theksojnë nga Ministria e Drejtësi-
së duke theksuar se personi, kush-
do qoftë, derisa ka mbrojtje
ndërkombëtare nuk mund të ek-

stradohet në vendin amë. Në ra-
stin me Gruevskin, sipas procedu-
rave për azil të Zyrës së Hungarisë
për migrim çdo tre vjet përsëri sh-
qyrtohet statusi i secilit që ka
marrë azil në Hungari. Por, mbetet
të shohim nëse do të pritet kaq
kohë për rianalizimin e azilit dhe
për ish-kryeministrin e Maqedoni-
së i cili ka marrëdhënie të afërta
miqësore me kryeministrin aktual
hungarez, Viktor Orban.

Ministria e Drejtësisë e Maqe-
donisë kërkesën për ekstradim e
ka dorëzuar më 20 nëntor të këtij

viti deri tek Ministria kompetente
hungareze për ekstradim, por të
njëjtën ditë Gruevski në një status
në profilin e tij në Fejsbuk publikoi
se ka marrë azil politik në Hunga-
ri. “Kërkesa për ekstradim ka të
bëjë për zbatimin e aktgjykimit të
plotfuqishëm gjyqësor në
kohëzgjatje prej dy vitesh dhe për
udhëheqjen e katër procedurave
penale të cilat janë para gjykatave
vendore, ndërsa treguam se për të
udhëhiqen edhe katër hetime, si
edhe një procedurë parahetimore
për të cilat organet kompetente
mund të fillojnë edhe procedura
gjyqësore varësisht hetimit”,
thuhet në kërkesën e Ministrisë së
Drejtësisë.

Ndërkohë, Gruevskit në mun-
gesë i janë shqiptuar disa masa pa-
raburgimi, por të paraburgosur
janë bashkëpartiakët e tij për ve-
pra për të cilat edhe ai akuzohet si
Mile Janakievski, Kirill Bozhinov-
ski… Herën e fundit ish-kryemini-
stri i arratisur i është drejtuar opi-
nionit në Maqedoni përmes një
statusi në Fejsbuk më 20 nëntor. 

Shkup, gjashtë
aksidente për 24 orë
Shkup, 11 dhjetor - Një ba-
shkudhëtarë lëndime të rënda
trupore ka marrë në njërën prej
gjithsej gjashtë aksidenteve të
trafikut gjatë ditës së djeshme
në Shkup. Në një aksident trafiku
lëndime të lehta trupore ka
marrë një person, ndërsa katër të
tjera është shkaktuar dëm mate-
rial. Nga SPB Shkup informojnë
se mbrëmë në orën 19 shoferët
kanë drejtuar automjetet me sh-
pejtësi më të madhe nga e lejua-
ra, pesë kanë kaluar në dritë të
kuqe, katër për tejkalim të pa-
drejtë, ndërsa tre shoferë nuk i
kanë pasur në automjete pajisjet
përkatëse dimërore. Nga qarkul-
limi rrugor janë përjashtuar
gjithsej nëntë shoferë, prej të
cilëve dy kanë drejtuar automje-
tin nën ndikimin e alkoolit, gja-
shtë para se ta fitojnë të drejtën
e patentë shoferit dhe një fille-
starë. Nga komunikacioni janë
përjashtuar edhe një automjet i
paregjistruar. Janë kapur edhe 55
automjete të parkuara në
mënyrë jo të drejtë, ndërsa me
ndihmën e automjetit special
“karotrec” janë larguar 66 au-
tomjete.

SHKUPI ZYRTAR VAZHDON TË PRET EKSTRADIMIN E GRUEVSKIT

Budapesti nuk i përgjigjet Maqedonisë

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

DËSHMI TË REJA RRETH 27 PRILLIT 

Çavkovi pengoi intervenimin e policisë 
Në cilësinë eprorit të lartë
të MPB-së, Aleksovski, në
rrëfimin e tij, në detaje
sqaroi se shtabi operativ
për lëndë “Platforma”,
është përbërë nga nivele
të komandimit, kështu që
me komandën e artë ka
udhëhequr drejtori i
Byrosë për Siguri Publike,
Mitko Çavko
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 11 dhjetor - Shtetet e rajonit
vetëm përmes ofertës së përba-
shkët turistike mund të rrisin
numrin e turistëve që vizitojnë
Ballkanin Perëndimor, si dhe të
rrisin fitimin nga turistët e huaj.
Kjo ndër të tjerash u theksua nga
punëtorët e turizmit në Forumin e
turizmit që u mbajt të martën në
Shkup.Mali i Zi për çdo vit po për-
piqet që ta ngrejë më lartë nivelin
e turizmit duke begatuar ofertën
dhe duke rritur edhe numrin e ka-
paciteteve akomoduese, ku në ba-
shkëpunim të sektorit privat dhe
shtetit mundohemi të ofrojmë
një prodhim të klasit të parë thotë
Aleksandar Bullatoviq , nga Lidhja
Turistike e Mali të zi. Megjithatë
sipas tij rezultatet më të mëdha
në këtë degë të rëndësishme eko-

nomike kërkojnë një bashkëpu-
nim më të madh rajonal.“Shtetet
e rajonit nevojitet të ofrojnë një
prodhim të përbashkët turistik si
për ta zgjatur sezonin turistik, apo
qëndrimin më të gjatë të turistë-
ve të hua, por edhe me qëllim që
të tërheqin turistë nga shtetet e
largëta si Australia, Kina e kështu
me radhë për shkak se turistët e
huaj në Ballkan në mesatare qën-
drojnë vetëm nga disa ditë”, thek-
son Bullatoviq.

Sipas tij, Mali i zi e promovon
turizmin, jo vetëm në panairet tu-
ristike, por edhe në panairet in-
vestuese. Nga qyteti i Shkupit
thonë se nevojitet të shfrytëzohen
potencialet e mëdha të shtetit që
do të rrisë numrin e turistëve.

“Angazhohemi që të zgjatet
sezoni turistik në Shkup dhe Ma-
qedoni ku nevojitet të rritet ofer-
ta turistike, por edhe të ndërtohet
një qendër kongresesh për shkak
se në një hapësirë prej 260 kilo-
metrash me përjashtim të Beo-
gradit nuk kemi një kapacitet të
tillë që do të sjellë turistët e këtij
lloji”, thotë Aleksandar Bogoev-
ski nga qyteti i Shkupit.

Në ndërkohë sekretari shtetë-
ror në Ministrinë e Ekonomisë,
Zoran Pavllovski, thotë se shteti
me më shumë masa po ndihmon
dhe mbështet zhvillimin e turiz-
mit në Maqedoni.

“Në procedurë qeveritare
është strategjia për zhvillimin e
turizmit , ndërsa grupet punuese

në të njëjtën kohë së bashku me
Bankën Botërore punojnë për
zhvillimin e një turizmi të qën-
drueshëm deri në vitin 2030”, sh-
ton ai.Sipas Pavllovskit, synimi i
shtetit është që në të ardhmen
apo në perspektivë, Maqedonia
të ketë fitim prej 10 për qind nga
turizmi si degë ekonomike, apo
mbi 900 milionë euro. Aktuali-
sht në mënyrë indirekte si shtet
fitojmë afër 5 për qind të PBB-së
nga turizmi apo afër 450 milionë
euro.  

Sipas drejtorit të Agjencisë
për promovimin dhe përkrahjen e
turizmit, Ljupço Janevski në vitin
2019 mund të presim rritjen e
numrit të turistëve nga Polonia,
Rumania etj si rrjedhojë edhe ak-
tiviteteve promovuese të këtij
dikasteri në panairet e ndryshme.
Sipas tij, Maqedonia ndër të tjera-
sh duhet të mbështesë edhe
orientohet më shumë edhe në
llojet e ndryshme të turizmit al-
ternativ,turizmit rural, të parqe-
ve nacionale etj 

Prurjet zyrtare nga turizmi në
gjashtë muajt e parë të këtij viti
ishin 151 milionë dollar, ndërsa
pritjet janë që deri në fund të kë-
tij vit në vend të kemi 3.2 milionë
bujtje dhe 1.2 milionë turistë.

Shkup, 11 dhjetor - Ministria e Punës
dhe Politikës Sociale nënshkroi
Memorandum për bashkëpunim
me Fakultetin Filozofik pran Uni-
versitetit “Shën Kirili dhe Metodij”
në Shkup. Memorandumin me të
cilin do të përmirësohet puna
praktike e studentëve e nënshk-
ruan ministrja e punës dhe poli-
tikës sociale, Mila Carovska dhe
dekani i Fakultetit Filozofik, Ratko
Duev.

“Puna praktike është pjesë e
domosdoshme e çdo procesi cilë-
sor edukativ. Sistemi arsimor, në

bashkëpunim me të gjitha institu-
cionet shtetërore, sektorin privat
dhe atë civil, duhet plotësisht t’i
përgatisë studentët për atë se çfarë
i pret në realitet. Kjo është pe-
riudhë kur duhet t’ju ndihmojmë,
të punojnë në zhvillimin e tyre per-
sonal dhe profesional. Vetëm në
këtë mënyrë mund të presim
kuadër me të vërtetë cilësor, i gat-
shëm ndaj të gjitha sfidave jashtë
bankës akademike”, tha ministrja e
punës dhe politikës sociale, Mila
Carovska.

Dy institucionet do të bashkë-

punojnë në më shumë sfera të po-
litikës sociale, mbrojtjen fëmijëro-
re dhe familjare, marrëdhëniet në
punë, përfshirjen arsimore, eduki-
min social dhe barazinë gjinore, si
dhe në lidhje me aktivitetet
kundër diskriminimit, duke ofruar
mundësi të barabarta në procesin
e integrimit evropian. Do të zba-
tohen më shumë aktivitete, midis
të cilave hulumtime të përbashkë-
ta shkencore, organizimi dhe zba-
timi i më shumë aktiviteteve, trye-
za të rrumbullakëta, debate,
konferenca etj.

Në kuadër të këtij bashkëpu-
nimi Ministria e Punës dhe Poli-
tikës Sociale do të siguroj punë
praktike për studentët e Fakultetit
Filozofik, mentorim të ekspertëve

gjatë praktikës dhe qasje në të
dhënat e nevojshme për veprim-
tari kërkimore shkencore të Fakul-
tetit Filozofik pran Universitetit
“Shën Kirili dhe Metodij” Shkup.

Një ligj që ulë
shpenzimet e kredive
të shpejta
Shkup, 11 dhjetor - Ndryshimet dhe
plotësimet e Ligjit për mbrojtjen e
konsumatorëve gjatë marrëveshjeve
për kredi konsumatore me të cilin
kufizohen shpenzimet e larta për
kredi të shpejta sot është në debatin
e Komisionit në Parlamentin e Ma-
qedonisë. Me ndryshimet ligjore, të
cilat i përgatiti Ministria e Financave,
shpenzimet e përgjithshme vjetore
për kredi konsumatore kufizohen në
pesë herë prej kamatvonesës apo 55
për qind prej kredisë në moment.
Paraprakisht, shpenzimet vjetore
nuk janë kufizuar dhe kanë mundur
të arrijnë deri në 500 për qind të kre-
disë. Me ndryshimet përfshihen
duke i përfshirë edhe kreditë e vogla
nën 200 euro, të cilat paraprakisht
nuk u përfshinë në aspekt ligjor.
“Në pajtim me rregullat ligjore, sh-
penzimet të cilat kreditorët i përllo-
garisin dhe paguajnë për kreditë
konsumatore të miratuara si provi-
zione, kompensime etj., të cilat përf-
shihen në përcaktimin e shkallës vje-
tore të shpenzimeve të
përgjithshme, nuk janë kufizuar. Kjo
u jep mundësi kreditorëve të përllo-
garisin kompensime të larta dhe
provizione gjatë miratimit të kredive
konsumatore. Gjendja e këtillë është
veçanërisht e shprehur tek marrëve-
shjet për kredi në shuma të vogla
dhe me afate të shkurtra pagimi. Në
këtë mënyrë, një numër i madh i qy-
tetarëve si shfrytëzues të kredive
kanë vështirësi gjatë pagesës së kre-
disë, me ç’rast zakonisht janë të
detyruar të marrin kredi të re për
mbulimin e kredisë paraprake”, tha
ministri i Financave Dragan Tevdov-
ski në Komisionin për financim dhe
buxhet. Siç theksoi, për këtë arsye
propozohen ndryshime dhe plotësi-
me të Ligjit që të kufizohet shkalla
vjetore e shpenzimeve të përgjithsh-
me të kredive konsumatore.
Sipas ministrit me këtë ndryshim do
të kufizohen shpenzimet e përgjith-
shme, gjegjësisht provizionet, kom-
pensimet etj., të cilat i paguajnë qy-
tetarët dhe do të minimizohet
rreziku prej përkeqësimit të më-
tejmë të gjendjes financiare të qyte-
tarëve të cilët kanë probleme me pa-
gesën e kredisë.

Shkup, 11 dhjetor - Universiteti
Nëna Tereza në Shkup startoi me
ciklin e dytë të studimeve. Studi-
met postdiplomike të premtuara
para dy viteve, tashmë po reali-
zohen, ndërsa 36 kandidatë do të
zhvillojnë ligjëratat e ciklit të
dytë në gjithsej shtatë programe
studimore, dhe atë Inxhinieri
ekonomike dhe menaxhment,
media dhe komunikim ndërkul-
turorë, inxhinieri softuerike e
aplikuar,punë sociale dhe poli-
tikë sociale, sport dhe shkenca
sportive, studime evropiane dhe
marrëdhënie ndërkombëtare
dhe matematikë-informatikë për

mësimdhënie.
Në ceremoninë e rastit, rekto-

ri i UNT-së, Azis Pollozhani u uroi
mirëseardhje kandidatëve të di-
plomuar të cilët plotësuan kush-
tet për ndjekjen e ciklit të dytë të
studimeve në këtë universitet sh-
tetërorë në gjuhën shqipe në
Shkup. Pollozhani gjatë fjalimit

të tij theksoi se Universiteti “Nënë
Tereza” në Shkup funksionon në
bazë të parimit ‘Studenti është i
pari’, ndërsa në mënyrë simbolike
u ndau indekset kandidatëve të
gjeneratës së parë të studimeve
postdiplomike, që paraqet një
ngjarje të veçantë për institucio-
nin më të ri të arsimit të lartë në

gjuhën shqipe në vend, dhe i cili
është duke i zhvilluar programet
e parapara gjatë themelimit, dy
vite më parë. “Data 10 dhjetor
2018 për UNT-në paraqet realizim
të vullnetit, vizionit dhe ambicie-
ve të kandidatëve, të cilët shfaqën
interes të jashtëzakonshëm për
të vazhduar profesionalizmin e
tyre në sferat përkatëse duke u
regjistruar në shtatë programet
studimore”, tha Pollozhani. Uni-
versiteti “Nënë Tereza” në Shkup,
për momentit zhvillon vitin e
tretë akademik të studimeve de-
ridiplomike, në 5 fakultete me
gjithsej 28 drejtime studimi.

Me punë praktike drejtë kuadrove cilësore
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UNT nisi studimet e ciklit të dytë akademik
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TURIZMI NË RAJON

Oferta e përbashkët rrit fitimin 
Shtetet e rajonit vetëm
përmes ofertës së
përbashkët turistike
mund të rrisin numrin e
turistëve që vizitojnë
Ballkanin perëndimor , si
dhe të rrisin fitimin nga
turistët e huaj
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Paris, 11 dhjetor - Eurokomisari për
Siguri i Bashkimit Evropian, Xhu-
lian King, ka theksuar se Maqedo-
nia vazhdon të jetë vend i rëndësi-
shëm i origjinës, transitit dhe
destinacion për armë zjarri ilegale,
ndërsa ka theksuar se sfidat kryeso-
re të sigurisë për vendet e Ballkanit
Perëndimor janë rrjetet e krimit të
organizuar, të cilat janë gjithashtu
të pranishme në BE, trafikimin me
armë, xhihadizmin, por edhe sul-
met kibernetike dhe dezinformatat
dhe propagandat strategjike, më
shpesh me origjinë ruse ose të
sponsorizuar nga Rusia

“Gjendja e sigurisë në rajon
është sfidë, por ka edhe ndikim të
drejtpërdrejtë ndaj sigurisë tonë
në BE. Më mirë është të ekspor-
tohet siguri se sa të importohet jo-
stabilitet”, tha komisari gjatë fjali-
mi të tij duke potencuar rëndësinë
e bashkëpunimit të përforcuar me
vendet e rajonit në pjesën e siguri-
së.

Maqedonia u përmend në
mënyrë eksplicite nga komisari i
BE-së si vend i origjinës, transitit
dhe destinacion për armë zjarri,
megjithëse problemi është i prani-
shëm në pothuajse të gjitha vendet
e rajonit si pasojë e luftërave të vi-
teve të nëntëdhjeta, veçanërisht
Bosnja e Hercegovina, e cila ka
shkallën më të lartë të armëve të

zjarrit për banorë. Rrjetet e krimit
të organizuar janë të pranishëm në
rajon, por sidomos në Shqipëri dhe
në bashkësitë shqiptare, tha King,
duke shtuar se “grupet kriminale
shqiptare” janë përfshirë në krime
të ndryshme në shtetet anëtare të
BE-së, siç janë plaçkitjet, sulme
ndaj pronave apo sulme ndaj
bankomatëve. Shqipëria gjithash-
tu është një destinacion për au-
tomjete të vjedhura nga BE-ja, si
dhe një vend trafikimi me drogë në
BE, ka thënë King. Mali i Zi,
megjithatë, është “pika kryesore e
hyrjes” për kokainën me origjinë
në Amerikën e Jugut, që vjen me
anije dhe destinohet për vendet e
BE-së. Ndërsa në Serbi prodhohen
më shumë droga sintetike.

Rajoni po përballet me një sfidë
serioze me kthimin e luftëtarëve të
huaj nga fushat e betejës në Irak
dhe Siri, radikalizmin e dhunshëm

dhe ndikimin ideologjik të veha-
bizmit dhe selefizmit. Komisioni
Evropian vlerëson se rreth 1000
luftëtarë nga vendet e rajonit kanë
shkuar ose janë në Irak apo në Siri
dhe 35 për qind e tyre janë kthyer
në vendet e tyre dhe “paraqesin rre-
zik”, si në BE. Ndikim tjetër shqetë-
sues është ai nga Rusia, posaçërisht
në pjesën e sulmeve kibernetike,
propagandat dhe dezinformimet.
Një nga masat për të parandaluar
dezinformimet e Rusisë, përveç
mbështetjes së rritjes të kapacitete-
ve teknologjike dhe aftësimin ki-
bernetike të vendeve, është edhe
krijimi i një njësie speciale për Bal-
lkanin Perëndimor në “Stratcom”,
njësi për të luftuar lajmet e rreme
të institucioneve evropiane. King
theksoi se gjatë viteve të fundit ba-
shkëpunimi mes BE-së dhe rajonit
në luftën kundër terrorizimit dhe
kërcënimeve kibernetike është

përforcuar. 
Ministri i Punëve të Jashtme

dhe ai i Punëve të Brendshme të
Maqedonisë, Nikolla Dimitrov dhe
Oliver Spasovski, të cilët morën pje-
së në takimin e nivelit të lartë të ni-
smës francezo-gjermane për luftë
kundër trafikimit ilegal me armë
të vogla dhe të lehta në Ballkanin
Perëndimor, gjatë fjalimeve të tyre
thanë se kjo luftë që para shumë
kohe është identifikuar si prioritet
i Maqedonisë. Në fillim të fjalimit
të tij, Dimitrov potencoi se Maqe-
donia e mbështet Nismën e
Francës dhe Gjermanisë për balla-
faqim me problemin me armë zjar-
ri ilegale në Ballkan nga fillimi, të
vetëdijshëm edhe krahas aktivite-
teve shumëvjeçare në nivel kombë-
tar dhe rajonal, problemi ende ek-
ziston, si pasojë e konflikteve të
ndryshme dhe “kulturës së armëve”
në rajonet tona. 

Shkup, 11 dhjetor - Qeveria këtë javë
do t’i lëshojë në procedurë parla-
mentare ndryshimet e Ligjit për
gjykata dhe të Ligjit për Këshillin
gjyqësor, paralajmëroi dje mini-
strja e Drejtësisë, Renata Desko-
ska. Vendimet e propozuara ligjo-
re siç deklaroi Deskoska, janë
harmonizuar me rekomandimet
e marra nga Komisioni i Venecies.
Ajo shpreson se deputetët do të
kenë guxim për t’i mbështetur
këto ndryshime ligjore.

“Përfundimisht i mbyllim
rekomandimet prej Komisionit të
Venecies të cilat i kemi marrë. Pe-
riudhën e kaluar, pas marrjes së
mendimit prej Komisionit të Ve-
necies në tetor, bëmë ndryshme
të cilat do të thonë zbatim i këty-
re rekomandimeve dhe si propo-
zim të përpunuar nga Ministria e
Drejtësisë që iu dërgua Komisionit
të Venecies i cili këtë javë do të

ketë seancë dhe do të pronon-
cohet për këtë tekst. Duke e pasur
parasysh atë që si Qeveri tashmë e
kemi marrë mendimin preliminar,
mundem me kënaqësi të konsta-
toj se pothuajse të gjitha reko-
mandimet e Komisionit të Vene-
cies të cilat janë dhënë deri më
tani, janë implementuar”, deklaroi
Dekskoska. Ndryshimet kyçe në

pjesën e Ligjit për gjykatat kanë
të bëjnë me procedurat disiplino-
re për të cilat ka dhënë sugjerime
Komisioni i Venecies që në vitin
2015 por deri më tani nuk janë im-
plementuar.

Nga Shoqata e gjykatësve
vlerësojnë se është bërë progres,
por vlerësojnë se procedurat për
përgjegjësi disiplinore duhet të

jenë më të parashikueshme dhe
të garantohet e drejta e ankesës.
“Gjykatësit vlerësojnë se procedu-
rat për përgjegjësi disiplinore
duhet të jenë më të parashikue-
shme me kriteret më objektive, të
garantohet e drejta e ankesës, të
mundësohet transparencë e pro-
cedurës me qëllim që të fitohen
zgjidhje kredibile të cilat do të
pranohen nga gjykatësit”, dekla-
roi kryetari i Shoqatës për gjykatë-
sit dhe gjykatës në Gjykatën Su-
preme, Xhemali Saiti.

Ndryshimet në Ligjin për Kë-
shill gjyqësor, nga ana tjetër, kanë
të bëjnë me përgjegjësinë e anë-
tarëve të Këshillit për punën e tyre,
ndërsa thjeshtohen dispozitat për
procedurat për përgjegjësi disipli-
nore dhe për shkarkimin e
gjykatësve. Rizgjedhje e gjykatë-
sve, siç theksoi ministrja e Drejtë-
sisë, nuk është paraparë. (O.XH)

“JO” telefonave
celular derisa
vozisni 
Shkup, 11 dhjetor - Kur drejtoni
automjetin, largojeni telefo-
nin tuaj celular. Pa arsyetime.
Jeta dhe shëndeti, por edhe
siguria -le të jenë gjithmonë
në vend të parë, apelon Kë-
shilli Republikan për Siguri në
Komunikacion në Rrugë (KR-
SKRR). Si arsye për tërheqjen
e vëmendjes të shoferit, te-
lefoni celular merr pjesë me
20 deri 25 për qind në të
gjitha aksidentet e trafikut.
Me zhvillimin e teknologjisë,
gjatë viteve të ardhshme pri-
tet ky numër në mënyrë shte-
së të rritet. “Edhe krahas stati-
stikës së zezë, në nivel
botëror, 45 për qind e shoferë-
ve e shfrytëzojnë telefonin ce-
lular derisa drejtojnë au-
tomjetin, ndërsa sipas
hulumtimit të KRSKRR, në
Republikën e Maqedonisë, 63
për qind e shoferëve kanë për-
dorur telefon celular derisa
vozisin”, thonë KRSKRR.
Njëherit, shtojnë  shkrimi i
një sms porosie pas timonit
është e barabartë me drejti-
min e automjetit me sy të
mbyllur tërë gjashtë sekonda
për të cilat një automjet me
shpejtësi prej 60 kilometra në
orë kalon 100 metra.

Të burgosurit
trajtohen njësoj
Shkup, 12 dhjetor - Qeli dhe
tualete të rinovuara, higjienë
më të mirë, rritje të aktivitete-
ve rekreative, si dhe një traj-
tim më human dhe respektim
të të drejtave të të burgosurve
është gjendja momentale që
ekipi i reporterëve të MIA-s e
hasi në burgun Shkupi, i
njohur si “Shutka”. Në këtë
burg vuajnë dënime prej tre
vitesh, si dhe të dënuar me
dënim prej gjashtë muajsh.
Në Shutkë, ndodhet reparti
më i madh dhe me siguri më
të madhe, ku ka të arrestuar
burra dhe gra nga i gjithë ter-
ritori i vendit, të cilëve u kano-
sen dënime prej mbi dhjetë
vitesh. Momentalisht në këtë
burg e vuajnë dënimin 150
persona të dënuar, ndërsa ka-
paciteti është deri në 170. Në
pjesën  e arresteve, që ka ka-
pacitet prej 330 vendesh, mo-
mentalisht ka rreth 250 per-
sona. Në bisedën me
drejtorin e burgut Gjoko Ko-
tevski mësuam se ai dhe ekipi
i tij kanë plane të mëdha për
aktivitete të ardhshme, rinovi-
min e reparteve ku me vite
asgjë nuk ka ndryshuar, por
edhe aktivitetet nga jeta kul-
turore-argëtuese në burg. 

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

KËTË JAVË NIS DEBATI PARLAMENTAR 

Gati ligji për gjykatat dhe Këshillin gjyqësor 

FORUM FRANCEZO-GJERMANE PËR LUFTË KUNDËR
TRAFIKIMIT ME ARMË

Maqedonia, vend origjine dhe
transiti për armët e vogla

Komisioni Evropian
vlerëson se rreth 1000
luftëtarë nga vendet e
rajonit kanë shkuar
ose janë në Irak apo
në Siri dhe 35 për qind
e tyre janë kthyer në
vendet e tyre dhe
“paraqesin rrezik”, si
në BE
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Koha, e mërkurë, 12 dhjetor 2018 

 
REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 314/2018 
     për punësimin e  5  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Agjencinë e të Rinjve dhe Sportit “për vendet e punës në vijim:  

 
1. INS0101B04001 Inspektor i lartë i 
sportit, Njësia për mbikëqyrje 
inspektoriale, Shërbimi inspektorial 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   niveli i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi, sipas SETK ose të kryer 
shkallën VII/1, Kineziologji, arsim ose shkencat juridike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   punë me të tjerë/punë ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara 

 -   udhëheqje; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

 -   çertifikatë e dhënies së provimit të udhëheqjes 
administrative 

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 28.303,00 denarë 

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

 
2. UPR0101V01000 Këshilltar për 
bashkëpunim ndërkombëtar dhe proces 
euro-integrimi, Njësia për eurointegrime 
dhe bashkëpunim ndërkombëtar te të 
rinjtë, Sektori të rinj 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas SETK, ose të kryer 
shkallës VII/1, Shkencat ekonomike, shkencat juridike ose 
arsim  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 25.023,00 denarë 

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

 
3. UPR0101V01000 Këshilltar për politikë 
rinore, shoqëri qytetare dhe sektor 
joqeveritar, Njësia për politikë rinore, 
Sektori të rinj 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të 
kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas SETK, ose të kryer 
shkallës VII/1, Shkencat Ekonomike, Shkencat juridike ose 
arsim  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 25.023,00 denarë 

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

 
4. UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për 
bashkëpunim ndërkombëtar dhe procese 
euro-integruese, Njësia për eurointegrime 
dhe bashkëpunim ndërkombëtar te të 
rinjtë, Sektori të rinj 

1 realizues(ë) 

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

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

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 22.500,00 denarë 

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

 
5. UPR0101G01000 Referent i pavarur 
për objekte sportive, Njësia për objekte 
sportive, Sektori për investime kapitale 
dhe objekte sportive 

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  

-   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 08:30 - 16:30 

Rroga neto: 18.221,00 denarë 

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

Tetovë, 11 dhjetor - Problemi me
ndotjen sërish është rishfaqur në
Tetovë. Shumë organizata dhe
nxënës të shkollave fillore janë
ankuar kohëve të fundit se rishfa-
qja e ndotjes është serioze dhe
alarmante, ndërsa i apelojnë Ko-
munës së Tetovës që urgjentisht të
zbatojë masat kundër ndotjes.
Shoqata “Nëna dhe Fëmija” ka dalë
me një reagim ku nënvizon se Ko-
muna nuk ka dhënë mjaftueshëm
përgjigje lidhur me masat kundër
ndotjes.

“’Nëna dhe Fëmija’ nëpërmjet
ligjit për qasje të lirë deri tek infor-
matat me karakter publik, thuajse
një vit kërkon nga Komuna e Te-
tovës qasje te plani lokal aksionar
ekologjik i Komunës, por edhe pse
kryetarja Teuta Arifi ka premtuar
se do të jetë transparente, Komuna
ka kthyer përgjigje sipërfaqësore
dhe jo atë që ata e kemi kërkuar”,
ankohen në këtë organizatë, ndër-
sa shprehen se edhe krahas prem-
timeve për të patur një plan më të
madh kundër ndotjes, megjithatë

deri më tash nuk ka asgjë konkrete.
“Shoqata ‘Nëna dhe Fëmija’

më 20 janar të vitit 2018 ka pasur
edhe një takim me përfaqësuesit e
zyrës së ambientit jetësor, të cilët
kanë premtuar se komuna do të
dalë me një plan të ri, i cili do të
jetë më i përshtatshëm për qytetin
e Tetovës. Edhe pse kanë kaluar 11
muaj nga ky takim, asnjë plan
konkret nuk është prezantuar. Si
shoqatë në vazhdimësi kemi vazh-
duar të kërkojmë në Komunën e
Tetovës, gjithmonë në bazë të
Ligjit për qasje të lirë deri tek
informatat me karakter publik,
plani për ndotjen, por akoma një
përgjigje nuk e kemi”, thuhet në
reagimin e Shoqatës “Nëna dhe
Fëmija”.

Në ndërkohë, nga Komuna e
Tetovës thonë se janë shqiptuar 11
vërejtje ndaj subjekteve juridike
nga ana e inspektorëve komunal.

“Tetova tashmë nuk e ka epitetin si
qytet më i ndotur apo nuk ndodhet
në vendet e para. Kjo është edhe
falë mbylljes së kombinatit Jugoh-
rom pas një presioni të komunës
së Tetovës dhe shoqërisë civile. Në
bazë të informacioneve, Tetova
është në vendin e 12 për sa i përket
ndotjes prandaj edhe kjo është për
tu vlerësuar. Po ashtu, inspektorati
komunal ka shqiptuar 11 vërejtje
ndaj subjekteve juridike që kanë
ndotur ambientin. Nëse sërish këta
subjekte kapen, atëherë do të ketë
edhe dënim” thotë Armend Fazliu,
zëdhënës i Komunës së Tetovës. Më
tej, ai njofton se në seancën e
radhës të Këshillit të Komunës së
Tetovës do të sillen edhe vendime
tjera që kanë të bëjnë me
mbrojtjen e ambientit.

“Para së gjithash, parashihet të
ketë ndalesa për automjetet e rën-
da që frekuentojnë pjesën qendro-

re, shpallja e disa rrugëve njëkahë-
she, spërkatja e rrugëve dhe masa
të tjera, të cilët shpresoj se do të re-
spektohen dhe do të sillen gjatë
seancës së radhës”, tha Fazliu.
Ndërkaq, nga komuna shpresojnë
se sistemi i gazifikimit do të ketë
efekt pozitiv në përmirësimin e
cilësisë së ajrit. “Shpresojmë që
shumë shpejt edhe projekti për ga-
zifikimin e qytetit të Tetovës do të
arrijë në Tetovë dhe kjo do të ketë
ndikim të drejtpërdrejt në uljen e
ndotjes së ambientit. Fillimisht, në
rrjetin e gazifikimit do të përf-
shihen institucionet publike dhe
shtetërore, siç janë komuna,
çerdhet, shkollat e kështu me
radhë”, deklaroi Fazliu. Përndryshe,
gati se një muaj, nxënës të shkolla-
ve fillore kanë protestuar nëpër
rrugët e Tetovës dhe para Komunës
për të shprehur revoltën e tyre ndaj
ndotjes në qytetin e Tetovës. 

Delvina KËRLUKU

Shkup, 11 dhjetor - Të punësuarit në
Qendrën Klinike “Nënë Tereza” me
protestë kanë shprehur pakënaqë-
sinë e tyre për shkak të vendimit të
Këshillit të Qytetit të Shkupit, sipas

të cilit, çmimi për parkim mujor për
të punësuarit në Qendrën Klinike
rritet në 800 denarë. Deri më tani
ata kanë paguar nga 350 denarë në
muaj dhe presin që vendimi të tërhi-
qet. Theksuan se nuk do të heqin
dorë nga kërkesat dhe do të prote-
stojnë derisa vendimi nuk tërhiqet.

“Revoltën do ta shprehim me bl-
lokimin e pagesës për dalje nga
Qendra Klinike edhe atë çdo ditë
nga ora 10 e deri në 10.30. Të dinë të
gjithë se në atë periudhë ne do ta bl-
lokojmë pagesën, në shenjë të re-
voltës nuk do t’i paguajmë as 350
denarët e tanishëm për parking”, tha
dr. Goran Begoviq, kryetar i Sin-
dikatës së Qendrës Klinike. Ai thek-
soi se janë të befasuar nga deklara-
ta e kryetarit të Shkupit, Petre
Shilegov, se punonjësit e Klinikës

janë përgjegjës për kaosin në
qarkun e Qendrës dhe që pacientët
nuk munden të parkohen në Qen-
drën Klinike. Ai ka kundërshtuar
edhe deklaratën e Shilegovit se pu-
nonjësit kanë qenë të privilegjuar
me atë që janë lëshuar nga
parkingjet e qytetit 1500 kartela për
parkim, e jo 670 sa është dashur.

Ivica Apostollov, teknik mjekë-
sor tha se nga 350 denarët e tyre në
muaj inkasohen 110.000 euro në vit,
ndërsa me rritjen e vlerës - do të rri-
tet në 280.000 euro në vit, ndërsa
asgjë nuk është investuar. “Duhet
infrastrukturë e mirë dhe për vlerën
që e paguajnë, të punësuarit të fi-
tojnë vendparkim të përshtatshëm,
e jo në terren të paarritshëm çdo
ditë”, shtoi Apostollov. Në ndërkohë,
ministri i Shëndetësisë, Venko Fi-

lipçe, thotë se po punohet në gjetjen
e një zgjidhjeje sa më të mirë për
parkim në Qendrën e Klinikave.
“Takimi në Qytetin e Shkupit u rea-
lizua dhe tashmë është filluar të pu-
nohet në kampus, ku do të bëhet
një rrugë me dy kahe për të shpërn-
darë sa më mirë kaosin. Po shqyr-
tojmë edhe një projekt të mëher-
shëm për instalimin e garazheve.
Kemi filluar tashmë procedurën e
plotë, ndërsa veçmë është pastruar
një paralele, pjesë e korsisë në
hyrjen e tanishme e që do të jetë
vetëm hyrje për Ndihmën e Shpejtë.
Mirëpo, mangësia është se këtu

mund të punojmë vetëm gjatë
fundjavave, dhe kjo vërtet e vësh-
tirëson punën”, tha për gazetën
KOHA, ministri Filipçe. Ndryshe, Kë-
shilli i Qytetit të Shkupit e miratoi
vendimin me të cilin çmimi për
parkim mujor për të punësuarit në
Qendrën Klinike rritet në 800 de-
narë, derisa çmimi për parkim për
pacientët mbetet i njëjtë. Sipas krye-
tarit Petre Shilegov, me këtë kryhet
harmonizim me çmimet që i pa-
guajnë qytetarët për shërbimet e
NP “Parkingu i Qytetit”, ndërsa pritet
të rregullohet kaosi në trafik në sua-
za të Qendrës Klinike.

Shpenzimet e një
studenti gati sa 
një rrogë mesatare
Shkup, 11 dhjetor - Në Shkup janë
prezantuar konstatimet nga hu-
lumtimi “Sa dhe në çka shpenzon
një student” zbatuar nga një ekip
i Shoqatës së analistëve dhe hu-
lumtuesve të rinj dhe Forumit ri-
nor të Maqedonisë me mbësh-
tetje të fondacionit “Shoqëri e
hapur - Maqedoni”. Hulumtimi
që paraqet planifikim të shpenzi-
meve të studentëve që studiojnë
në universitetet shtetërore në
Maqedoni, është zbatuar në pe-
riudhën shkurt – mars 2018 dhe e
njëjta përfshiu 945 studentë nga
pesë universitete shtetërore.
Suzana Pacakovska nga Fondacio-
ni Shoqëri e hapur - Maqedoni tha
se me këtë hulumtim nuk preten-
dojnë se do t’u japin përgjigje të
gjitha pyetjeve të mundshme që i
kanë ndërlidhur me shpenzimet e
studentëve që studiojnë në uni-
versitetet shtetërore në vend dhe
beson se organizatat civile duhet
të njihen si faktor i rëndësishëm
në krijimin e politikave arsimore,
transparente, inkluzive dhe lloga-
ridhënëse. Prof.dr. Borçe Trenov-
ski nga Fakulteti Ekonomik pranë
USHCM duke e uruar ekipin hu-
lumtues për hulumtimin e reali-
zuar tha se ky hulumtim i shkël-
qyer nuk mund të kontribuojë
drejt politikave të reja reformue-
se që planifikohen jo vetëm në
arsim, por edhe në më shumë
sektorë.Konform hulumtimeve,
shpenzimet mujore studentore
ose “shporta studentore” arrin
21.410 denarë për studentë që
studiojnë me participim dhe
22.435 denarë për studentë që
studiojnë me bashkëfinancim,
gjegjësisht që paguajnë tarifa të
shkollimit.

VAZHDON KAOSI NË QENDRËN KLINIKE “NËNË TEREZA”

Mjekët në protestë kundër çmimit
të ri të parkingut

Ivica Apostollov, teknik
mjekësor tha se nga 350
denarët e tyre në muaj
inkasohen 110.000
euro në vit, ndërsa me
rritjen e vlerës - do të
rritet në 280.000 euro
në vit, ndërsa asgjë nuk
është investuar

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

Koha

KOMUNËS I KËRKOHET LLOGARI PËR MASAT KUNDËR NDOTJES

Tetova me vetëm 11 vërejtje
dhe asnjë gjobë për ndotjen

Shoqata “Nëna dhe
Fëmija” më 20 janar të
vitit 2018 ka pasur edhe
një takim me
përfaqësuesit e zyrës së
ambientit jetësor, të
cilët kanë premtuar se
komuna do të dalë me
një plan të ri, i cili do të
jetë më i përshtatshëm
për qytetin e Tetovës.
Edhe pse kanë kaluar 11
muaj nga ky takim,
asnjë plan konkret nuk
është prezantuar

Koha
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Themelues: Arben Ratkoceri dhe Lirim Dullovi
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N
ë Strugë, para një viti ush-
tria amerikane organizoi
një mini paradë, ku qyte-
tarët nga afër do ti shihnin

mjetet luftarake dhe ushtarët ame-
rikanë. Entuziazmi për ta parë nga
afër një ushtri e cila nuk kishte ngu-
ruar ti ndihmonte shqiptarët në mo-
mentet më kritike të historisë mo-
derne por edhe më herët, reflektohej
në dëshirën e qytetarëve për tu foto-
grafuar me këta ushtarë dhe me mje-
tet ushtarake sado modeste që u pa-
raqitën në atë paradë. Çështë e
vërteta qytetarët ishin nga etni të
ndryshme, por entuziazmi i shqip-
tarëve sikur ishte dukshëm më i
madh. A thua pse?! Nuk dua të ndër-
lidhem me deklaratën e presidentit
serb, i cili deklaroi se: “nuk mund të
luftojmë me Amerikën sepse ajo
është nënë e babë për shqiptarët e
Kosovës”, por në një farë mënyre
është një deklaratë që përtej ten-
dencës politike ose konotacionit që
ka dashur ti japë zotëria, është e vër-
tetë.

Më vjen mirë që dikush e paska
kuptuar këtë fakt, edhe pse pak me
vonesë. Në fakt, në mënyrë indirekte
duke e ditur nga afër historinë e Ko-
sovës mund të them se kjo mund të
interpretohet edhe kështu: Shtetet e
Bashkuara të Amerikës janë ruajtëse
të paqes kudo nëpër botë dhe garan-
tues të të drejtave të popujve të shty-
pur.  Kjo faktohet nga vizioni në vepër
i SHBA-ve që në kohën e presidentit
Uilson dhe parimin për vetvendosjen
e popujve dhe interesin e SHBA-ve
për të mirën e popujve të vegjël në
Evropë që nuk ishin marrë parasysh
në politikën e fuqive të mëdha. 

Pra, kemi të bëjmë me një poli-
tikë vizionare që në mënyrë të vazh-
dueshme ndihmon popujt e vegjël
dhe të neglizhuar, natyrisht politikë e
cila bazohet edhe në interesat poli-
tike të SHBA-ve, siç vepron çdo shtet
i fortë dhe i konsoliduar në çdo
aspekt. Nisur nga ky fakt duke e kup-
tuar pozitën e palëkundur të SHBA-
ve në këtë drejtim, dikush mendoi se
duhet gjetur një instrument për ti
paraqitur shqiptarët si popull anti
perëndimor, si popull radikal, si po-
pull i prapambetur që nuk përkon me
identitetin evropian , pra një popull i
cili është kundër frymës amerikane
dhe asaj perëndimore në përgjithësi.
Instrumenti ishte ai i identifikimit
nëpërmjet të fesë, ose keq interpreti-
mit të fesë, propagandë nga e cila sh-
qiptarët do të indoktrinoheshin në
mënyrë masive dhe mbi këtë bazë jo
vetëm që do zbehej identiteti

kombëtar dhe do futej përçarja feta-
re mes tyre por do e humbnin edhe
përkrahjen e aleatëve perëndimorë,
gjë që do i vendoste në pozitë të pa
lakmueshme shqiptarët në Ballkan.

Ç’është e vërteta, kjo propagandë
e ka bërë punën e vetë, sidomos te
shqiptarët e Sanxhakut, të Toplicës,
deri diku edhe shqiptarët e Malit të
Zi, shqiptarët e Luginës së Preshevës,
deri në një moment shqiptarët e Ko-
sovës që janë të lidhur ngushtë me
shqiptarët e Maqedonisë e sidomos
Shkupin, Kumanovën dhe Tetovën si
qytete ku shqiptarët janë me numër
të madh, dhe kjo propagandë djallë-
zore është prezente. Mos harrojmë
se bashkëpunimi shqiptaro-ame-
rikan është më i hershëm se kjo pro-
pagandë djallëzore. Dua të kujtoj
përpjekjet e shqiptarëve në periudha
të ndryshme për të dëshmuar lidhjet
me botën perëndimore, të shqiptarë-
ve pa marrë parasysh përcaktimit fe-
tar dhe kam parasysh mbi të gjitha
Kristo Dakon, Faik Konicën dhe Fan
Nolin në një kohë, pastaj Mid’hat Fra-
shëri në një periudhë shumë të vësh-
tirë, mos e harrojmë Dioguardin dhe
angazhimin e tij në këtë drejtim, dhe
anasjelltas, angazhimin e presidentë-
ve amerikan duke filluar nga Uillson,
Ruzvelt, pastaj presidenti Bush se-

nior (vendosja e vijës së kuqe ndaj
Serbisë dhe përpjekjet e tij për tu
takuar me ambasadorin shqiptar në
Kinë në një kohë pa kohë) , për të mos
folur për kontributin e presidentëve
të kohës më të re që nuk ka nevojë të
përshkruhet sepse emrat e tyre ta-
shmë i mbajnë shumë rrugë dhe bu-
levarde në vendbanimet shqiptare,
bile duke i nderuar me buste dhe për-
mendore.

Është e vërtetë se një propa-
gandë e pa skrupull u bë edhe në ra-
port me presidentin aktual të SHBA-
ve, duke u munduar që ta paraqesin
si anti-mysliman  me shpresën se
kjo do të shkaktonte pakënaqësi te
shqiptarët që i takojnë fesë islame
dhe kjo pakënaqësi do bënte që sh-
qiptarët të dilnin kundër Trumpit,
pra kundër Amerikës. Por, Uncle
Sam i di të gjitha dhe trika të tilla
djallëzore nuk kanë efekt, sepse sot
bota funksionon në bazë të qarkul-
limit të informatave dhe komuniki-
mit masiv, prandaj propagandat e
tilla djallëzore mbesin shterpe.

Përkrahja e fuqishme për
shndërrimin e Forcave të Sigurisë së
Kosovës, në një ushtri të konsoliduar
dhe përkrahja logjistike dhe ushta-
rake që SHBA-të i dhanë shtetit më të
ri në Evropë, tregon se SHBA-të nuk

kanë ndërmend të tërhiqen nga mi-
sioni i tyre për vendosjen e paqes në
Ballkan dhe mbi të gjitha  mbësh-
tetjen ndaj Kosovës dhe konsolidi-
min e saj si shtet. Me rëndësi është që
vija institucionale shqiptare të jetë
në një vijë me atë amerikane dhe për
fat të mirë në një vijë është. 

Nëse ka një projekt amerikan
për sigurimin e paqes në periudhë
afatgjate në Ballkan, atëherë ne
duhet ta përkrahim atë. Nëse ka një
projekt për Luginën e Preshevës, ne
do ti besojmë. Nëse ka shpresë për
shqiptarët e Sanxhakut dhe To-
plicës, duhet ta mbajmë gjallë. Nëse
duhet një zgjidhje për shqiptarët e
Maqedonisë, ne sytë i kemi nga
SHBA-të. Nëse Kosova është projek-
tuar që të bëhet një model i Izraelit
në Ballkan, atëherë le të bëhet. Nëse
janë SHBA-të i vetmi faktor i cili
mund ta konsolidojë shtetin shqip-
tar, atëherë le ta konsolidojë dhe ta
çlirojë nga korrupsioni dhe krimi i
organizuar që me gjasë është duke e
bërë.

Folklorik mund të duket ky për-
shkrim, siç dukej dikur pavarësia e
Kosovës dhe krijimi i ushtrisë së Ko-
sovës,  por që sot është realitet. Rroftë
Amerika duhet të themi, dhe ti bëhe-
mi krahë.

Nëse ka një
projekt amerikan
për sigurimin e
paqes në
periudhë
afatgjate në
Ballkan, atëherë
ne duhet ta
përkrahim atë.
Nëse ka një
projekt për
Luginën e
Preshevës, ne do
ti besojmë. Nëse
ka shpresë për
shqiptarët e
Sanxhakut dhe
Toplicës, duhet ta
mbajmë gjallë.
Nëse duhet një
zgjidhje për
shqiptarët e
Maqedonisë, ne
sytë i kemi nga
SHBA-të...

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Amerika, si gjithmonë Nga
Festim POLLOZHANI



Rubrika "Forum" është krijuar si hapësirë  për të botuar letrat, opinionet, reflektimet dhe reagimet e lexuesve dhe qytetarëve. 

Redaksia mban të drejtën për të redaktuar e shkurtuar, si dhe mos botuar ato shkrime që nuk i përmbahen etikës.
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P
ër dekada me radhë, gru-
pet mafioze kanë emigruar
në vende të tjera të BE-së
për t'i fshehur anëtarët e

tyre nga sistemi i drejtësisë së Ita-
lisë, si dhe për të kërkuar rrugët e
kontrabandës (kryesisht për
drogë) dhe për të pastruar paratë
e tyre përmes investimeve në biz-
nese legjitime. Vendet me ekono-
mitë më të forta janë bërë destina-
cionet më fitimprurëse për
investime të tilla. Që në fillim të vi-
teve 1970, të ardhurat nga shan-
tazhet dhe rrëmbimet e rrjetit të
mafias 'Ndrangheta‘ në Kalabri ka-
luan në Zvicër dhe në Gjermaninë
Perëndimore. Më shumë para
qarkulloi kur familja filloi ta sh-
trinte performancën e Cosa  No-
stras së Sicilisë në biznesin e
drogës në vitet 1980.

Anëtarët e Ndranghetas jashtë
Italisë nuk janë gangsterët  kole-
rikë që ngrehin pistoletat duke
ngrënë spageti: Ata nuk janë as
mafiozët e njohur nga filmat e
Hollywood-it. Në shumicën e ra-
steve, ata janë biznesmenë të ve-
shur me kostume e kravata,  që
përpiqen të mos bien në sy. Për-
veç incidenteve të rralla, të tilla si
një masakër në Duisburg në vitin
2007, ku gjashtë vetë u vranë gjatë
një sulmi para një picerie, ata nuk
ndërmarrin aksione për t'u ngjal-
lur frikën fqinjëve të tyre. Dhe,

megjithëse policia italiane ka fil-
luar t‘i dekodojë sinjalet e familjes
(për shembull, kur Ndrangheta do
t'i promovojë në mënyrë subtile
mafiozët në komunitetet lokale
duke u caktuar atyre pozicione të
caktuara në procesionet fetare),
policia në vendet e tjera shpesh
është e pavetëdijshme për një ko-
munikim të tillë. Kjo u kuptua disa
vite më parë, se si Ndrangheta ki-
shte qenë shumë aktive në bizne-
sin e shitjes së luleve holandeze
për dy dekada pa u vërejtur nga
askush, madje as nga policia loka-
le.

Këto boshllëqe në zbatimin e
ligjit bëjnë të qartë, se përse ma-
fiozët italian shpesh preferojnë t‘i
pastrojnë paratë e tyre jashtë ven-
dit. Të mbështetur nga juristë, pje-
sëtarët e mafias xhonglojnë me
zhdërvjelltësi duke përfituar prej

dallimeve mes sistemeve ligjore
të vendeve të ndryshme të BE-së.
Italia është i vetmi shtet në Ba-
shkimin Europian, në të cilin
përkatësia në një organizatë ma-
fioze konsiderohet si krim. Krimi-
nalizimi i anëtarësimit ka qenë një
ndihmë e madhe në ndjekjen e
mafias siciliane. Disa vende të BE-
së nuk kanë asnjë rregullore për
të ndjekur rrjete të tilla kriminale.
Gjermania dhe Holanda kanë një
legjislacion të tillë, por ligjet e tyre
konsiderohen shumë të buta
krahasuar me ato italiane.

Disa vjet më parë, përfaqësue-
sit e Europol-it bënë thirrje për rre-
gulla të reja, që do të penalizonin
anëtarësimin në organizatat e ti-
pit mafioz. Por megjithatë, har-
monizimi i plotë i legjislacionit
anti-mafia në nivelin e BE-së nuk
mund të realizohet shpejt, pasi kjo

prek një çështje shumë të ndjesh-
me: mbrojtjen e të drejtave civile.
Kjo është arsyeja se përse është
më e lehtë të mbyllen rrugët e
drogës, sesa të zbulohen investi-
met e Ndranghetas në pasuri të
paluajtshme, në tenderat publike
dhe private, shërbimet publike,
deponimin e mbeturinave dhe në
energjitë e rinovueshme. Kjo nuk
do të thotë se nuk ka hapësirë për
të bërë hapa më të vegjël, siç
kërkohet në rezolutat e Parlamen-
tit Europian, si për vënien nën kon-
troll të fitimeve nga paratë e pa-
struara, apo edhe priorizimin e
kërkesave për ekstradimin e ma-
fiozëve të arratisur. Parimi theme-
lor i BE-së për qarkullimin e të lirë
të kapitalit dhe lëvizjen e lirë të
personave, e bën më të lehtë in-
vestimin e parave të paligjshme
brenda dy ditëve. Kjo është arsyeja

pse procedurat hetimore në Ba-
shkimin Evropian duhet të përsh-
pejtohen. Operacioni mbresëlënës
Pollino, i cili çoi në arrestimet e së
mërkurës (5.12), nxjerr në pah, që
ndryshimet në disa agjenci të BE
(lidhur me bashkëpunimin në po-
lici dhe drejtësi) kanë qenë të fryt-
shme. Por Bashkimi Europian në
përgjithësi duhet të nxitojë për t'i
bërë ballë krimit ndërkombëtar.
Ndrangheta tashmë është zgje-
ruar në Evropën Qendrore dhe Lin-
dore, ku - siç shkruante gazetari
sllovak Jan Kuciak - i vrarë shkurtin
e kaluar - mund të jetë duke u
përpjekur të fitojë akses në fon-
det e BE. (DW)

Mafia po shfrytëzon dallimet 
në legjislacionin brenda BE-së

Ç
mimi Nobel i Paqes për dy
njerëz, që angazhohen në
mënyrë të jashtëzakonsh-
me kundër dhunës seksua-

le si armë (lufte), është një sinjal i
fortë dhe i mirë. Vlerësimi i gjineko-
logut kongolez Denis Mukwege
dhe i aktivistes jezide Nadia Mu-
rad e zbut disi irritimin që shkaktoi
vlerësimi me këtë çmim asokohe
presidentin e sapo zgjedhur të
SHBA-së Barack Obama. Ose vlerë-
simi për Bashkimin Europian që u
dha para gjashtë vjetësh, që nisur
nga aktualiteti i sotëm me dramat
që po ndodhin në Mesdhe duket si
irreal. Njerëzit që angazhohen
konkretisht për njerëzit e tjerë - të
tillë laureatë bëjnë mirë në një
kohë, kur pothuajse çdo ditë ke
ndjenjën, se njeriu për njeriun
është ujk.

Mukwege dhe Murad e kanë

përjetuar këtë në trupin e tyre: Mu-
rad është mbajtur si skllave seksi
prej organizatës terroriste Shteti
Islamik në Irak, ku e kanë përdhu-
nuar vazhdimisht. Por ajo nuk i
lejoi vetes të bjerë në rolin e vik-
timës, përkundrazi ajo e ngriti zërin
kundër abuzimit sistematik. Kjo
është më shumë se sa guxim në një
vend si Iraku të përfshirë prej vite-
sh nga lufta dhe dhuna. Mukwege
vjen nga provinca e trazirave Sud-
Kivu në Lindje të Republikës De-
mokratike të Kongos dhe ka parë
edhe këtu, se si përdhunimet janë
përdorur qëllimisht si një strategji
ushtarake. Më 1999 ai themeloi në
qytetin e tij Bukavu një spital, në
të cilin ekipi i tij kujdeset dhe ope-
ron gratë e përdhunuara dhe të
gjymtuara. "Burri, që rikuperon
gratë" e quajnë atë plot respekt.

Ai që ka folur një herë më gratë

në Bukavu, i ka parë ato në sy, e di se
si përdhunimi funksionon si armë
lufte: Viktimat damkosen për tërë
jetën, ato janë të shkatërruara fi-
zikisht dhe emocionalisht. Gratë si
Nadia Murad, që kanë kurajon, ta
ndryshojnë situatën e tyre dhe të
dalin nga roli i viktimës, janë të rral-
la. Po aq e rëndësishme është edhe
që në spitalin e Mukweges bëhen
përpjekjet për t'ua kthyer grave

dinjitetin. Por kjo është e vështirë
në një shoqëri, që i stigmatizon
gratë për përdhunimin që ato kanë
përjetuar. Se sa ka të bëjë dhuna
seksuale me cënimin e dinjitetit,
për këtë bota po diskuton së paku
qysh prej një viti. Debati #MeToo ka
kontribuar ndoshta edhe për anu-
lumin sivjet të Çmimit Nobel në
Letërsi për shkak të akuzave për
ngacmim seksual në qarqet e juri-
së.

Por ende ka shumë për të bërë:
Ende presidenti i SHBA-së në
detyrë, vazhdon të tallet lidhur me
një viktimë të mundshme të
dhunës seksuale. Ende vazhdon të
ketë një faqe të plotë reklame me
Cristiano Ronaldon të veshur me
kilota, ndonëse ylli i futbollit po
akuzohet për një përdhunim.
Ndërsa në Kongo në listën zyrtare
të kandidatëve për zgjedhje u sh-

faq edhe një burrë, i cili ka qenë i
dënuar për përdhunimin e bebe-
ve. E për të gjitha këto në rastin më
të mirë ka vetëm fare pak sensibili-
tet. Çmimi Nobel i Paqes për
Mukwege dhe Murad për angazhi-
min e tyre kundër dhunës seksua-
le mund të jetë vetëm një fillim!
Qeveria e Kongos e ka uruar Denis
Mukwege. Por në fakt në sfondin e
vlerësimit të tij me këtë çmim kësaj
qeverie duhej t'i vinte turp. Sepse
Çmimi nënvizon, se sa shumë qeve-
ria dhe presidenti i saj Joseph Kabi-
la - po ashtu si edhe babai i tij - prej
dekadash e kanë lënë pasdore
Lindjen e vendit. Që nga fillimi i vi-
teve 1990 atje grupet e armatosura
e kanë terrorizuar popullsinë civile
duke përdhunuar pa u ndëshkuar
gratë, vajzat e ndonjëherë edhe
burrat. E çfarë bën qeveria kundër
kësaj? Asgjë.

Nga 
Tomasz BIELECKI

Sinjal i fortë kundër dhunës seksuale Nga 
Dirke KÖPP

E megjithatë Çmimi
Nobel i Paqes për
angazhimin kundër
dhunës seksuale mund të
jetë vetëm një fillim

Bashkëveprimi
ndërkombëtar në shkallë
të gjerë ndaj mafias në BE
çoi në arrestimin e mbi 80
të dyshuarve si anëtarë të
Ndrangheta-s. Por lufta
ndaj mafies kërkon
bashkëpunim më të
thellë

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Ja një pjesë e deklaratës së
Haradinajt për AP:

“Në vitet ’98 dhe ’99 populli
ynë është përballur me kërcëni-
min më të madh ndonjëherë. Gjy-
sma e popullatës sonë është zh-
vendosur dhe jetesa në vendin
tonë ishte e pamundur. Vetëm
falë intervenimit të NATO-s, falë
ndihmës ndërkombëtare, kemi
arritur t’i japim fund një lufte të
tmerrshme për liri, e udhëhequr
nga UÇK dhe populli i Kosovës,
dhe e ndalur nga NATO, që rezul-
toi me tërheqjen e forcave serbe.
Forcat serbe të Milloshevicit të
asaj kohe, kishin humbur kontrol-
lin edhe në Kosovë, pas luftërave
të mëparshme në Kroaci dhe Bo-

snjë. Ishte një e arritur madhore e
komunitetit ndërkombëtar që i
dha fund luftës. Pas luftës, nuk ki-
shte më nevojë për ushtrinë tonë
çlirimtare. Kishte nevojë për
rindërtim dhe për të rikthyer
jetën. UÇK-ja në atë kohë u tran-
sformua në një forcë për
emergjenca, që ndihmoi në
rindërtimin e shtëpive, rrugëve
dhe të shkollave, si dhe për të asi-
stuar KFOR-in në detyra të ndry-
shme, kur i është kërkuar. Sot, 20
vjet më pas, pasi jemi ndihmuar
nga mbarë bota dhe pas ruajtjes
së paqes dhe sigurisë për popullin
e Kosovës, ne po krijojmë ushtrinë

tonë, e emëruar deri më tani si
FSK, me qëllim që të kontri-
buojmë për paqe dhe stabilitet të
shtetit tonë, rajonit, me shpresën
për të kontribuar për paqe dhe
stabilitet në tërë botën. Deri më
tani, kemi qenë vetëm konsu-
mues të paqes dhe kemi trupa
ndërkombëtar këtu dhe po, do të
donim një ditë të shpaguajmë të
gjitha kombet, të gjithë gratë e
burrat që kanë shërbyer në shte-
tin tonë, që të shërbejmë krah
tyre për paqe në botë.

Kosova ka bërë një punë se-
rioze për të kompletuar tërë
strukturën e sigurisë, të gjitha in-

stitucionet. Policia jonë po bën
punë të madhe, Agjensioni i In-
teligjencës në partneritet me or-
ganizatat simotra po bën një
punë të shkëlqyer, për të luftuar
terrorizmin, për të luftuar luftë-
tarët e huaj dhe për të luftuar ek-
stremizmin. Gjyqësori ynë po
vazhdon të përmirësohet duk-
shëm. Deri më tani nuk kemi qenë
ende në pozitë për ta pasur ush-
trinë tonë, por nuk mund të jesh i
sigurt, nuk mund të kontribuosh
për paqe dhe stabilitet në botë, pa
pasur paqe për vete, pa e pasur
ushtrinë tonë. Ne kemi vendosur
në këtë fazë, që edhe ne, si Kosovë,
ta kemi ushtrinë tonë, që të jemi të
aftë ta japim kontributin tonë mo-
dest për paqen dhe stabilitetin
tonë, të rajonit, dhe poashtu për ta
ruajtur stabilitetin dhe paqen në
botë.Jo vetëm unë, që isha koman-
dant gjatë kohës së luftës në vitet
’98 dhe ‘99, por besoj që tërë po-
pulli i Kosovës ndihen të lehtësuar,
sepse më në fund nuk kanë ne-
vojë të mendojnë se si ta mbrojnë
veten. Kjo është një pyetje që ka
marr përgjigje përgjithmonë. Dhe
duke pasur parasyshë synimin
tonë për të qenë pjesë e NATO-s,
kjo është e arritur e jashtëzakon-
shme”.

Instituti Stratfor e
konsideron Kosovën
top-temë botërore 
Drejtori editorial dhe analisti i in-
stitutit Stratfor (think-tank i
njohur i inteligjencës gjeopoli-
tike), Benjamin Sheen, ka shpje-
guar shkurtimisht katër ngjarjet
më të rëndësishme gjeopolitike
që do të ndodhin javën e ardhsh-
me, njofton Klan Kosova.
Sipas tij, ngjarja e tretë për nga
rëndësia do të jetë votimi që pri-
tet të mbahet më 14 dhjetor në
Kuvendin e Kosovës për transfor-
mimin e FSK-së në Ushtri.
1.BREXIT
Më 11 dhjetor, Parlamenti i Brita-
nisë do të votojë nëse do të pra-
nojë ose jo marrëveshjen e
BREXIT të arritur me BE-në më 13
nëntor.
Kryeministrja britanike Theresa
May është nën presion nga kabi-
neti i saj që të shtyejë këtë votim,
që potencialisht të arrijnë një
marrëveshje më të mirë me Eu-
ropën – por kjo ka pak gjasa që të
ndodhë.
2.Këshilli Evropian
Më 12-13 dhjetor, Këshilli Evro-
pian do të ketë një takim në Bruk-
sel.
Çështja e BREXIT-it do të jetë
padyshim pjesë e agjendës por
do të diskutohet edhe për refor-
mat në eurozonë – kjo mund të
jetë një mundësi që presidenti i
Francës, Emmanuel Macron, të
shtyjë përpara disa ligje që ai i ka
mbështetur gjatë vitit.
Po ashtu mund të presim që të
votohet për sanksionet ndaj Rusi-
së dhe po ashtu ata duhet të kon-
firmojnë buxhetin për vitin 2021.
3.Kosova
Më 14 dhjetor, deputetët e Kuven-
dit të Kosovës do të votojnë për
transformimin ose jo të Forcave
të Sigurisë së Kosovës në Ushtri.
Ky është një vendim që ka shkak-
tuar shqetësim tek shteti fqinj,
Serbia, dhe po ashtu edhe në Ba-
shkimin Evropian.
Nuk pritet që të ketë shpërthim
të dhunës por pritet që të ketë zh-
villime në rrugët diplomatike dhe
politike. Ekziston gjithmonë kjo
mundësi sepse marrëdhëniet
mes Kosovës dhe Serbisë shpesh
janë të tensionuara.
Është po ashtu e rëndësishme që
të theksohet se mbështetja e Sh-
teteve të Bashkuara të Amerikës
për Kosovën mund të inkurajojë
deputetët kur të vijë koha për të
votuar.
4.Kina
Gjatë javës, pritet të ketë ndonjë
reagim nga Kina për arrestimin e
drejtoreshës ekzekutive të
Huawei Technologies, Meng
Wanzhou.

Mijëra studentë nga e gjithë
Shqipëria po protestojnë në
ditën e shtatë pa nderprerë, duke
këmbëngulur në përmbushje të
plotë të kërkesave të tyre. Ata
kanë marshuar në kryeqytetin
shqiptar, si dhe në vendet tjera të
Shqipërisë, edhe pas thirrjeve të
institucioneve për të dialoguar.

Studentëve të Universiteteve
të Shqipërisë u janë bashkuar
edhe disa gjimnazistë të cilët
kanë bojkotuar mësimin në sim-
bol solidariteti me studentët.
Përmes këtyre protestave, stu-
dentët kanë shprehur pakënaqë-
sitë e tyre që lidhen me koston e
lartë të studimeve në Universi-
tetin publik dhe cilësinë e arsi-
mit.

Pas disa përpjekjesh për të
zbutur tensionet, përfshirë

premtimin për të ulur tarifat e
provimeve të mbetura, kryemi-
nistri i Shqipërisë Edi Rama të
hënën është lidhur drejtpërdrejt
në rrjetin social Facebook për të
biseduar me studentët përmes
pyetjeve që ata i adresojnë për
qeverinë. Ai u zotua për përm-
bushje kërkesash, por tha se
duhet patjetër që studentët, të
cilët protestat po i organizojnë
në mënyrë spontane, të kenë
përfaqësi.

Dua të komunikoj dhe të për-
piqem të shpjegoj pse dialogu
është i domosdoshëm”, tha krye-

ministri.Studentët pjesëmarrës
në protestë kanë refuzuar çdo
lloj negociate me qeverinë duke
insistuar në plotësimin e kërke-
save të tyre.

Protestuesit i kanë identi-
fikuar 8 kërkesa që përfshijnë
përgjysmim të tarifave dhe për-
mirësimit të cilësisë të arsimit
publik, përmirësimin e kushteve
të konvikteve, përfaqësimin e
tyre në borde administrative dhe
mbështetje financiare të aktivi-
teteve dhe kërkimeve shkenco-
re.

i përgjigje ndaj protestës, të

enjten, Ministria e Arsimit u paj-
tua të heqë pagesat për provi-
met e mbartura. Tarifat e shkol-
limit në universitetin shtetëror
të Shqipërisë konsiderohen të
jenë ndër më të lartat në rajon
dhe Evropë, sa i përket shkolli-
mit publik.

Shqipëria është një nga ven-
det më të varfra në Evropë me
GDP prej 4,868 dollarë për koke
banori, ndërkohë që sipas
Bankës Botërore në vitin 2017
2.49% të GDP është shpenzuar
ne arsim, që është nën mesata-
ren evropiane.

Haradinaj: Kemi vendosur ta
kemi edhe ne Ushtrinë tonë 

Kryeministri Ramush
Haradinaj në një
intervistë për
Associated Press ka
folur për historinë e
Kosovës para 20
vjetësh dhe tani në
rrugën e saj drejt
formimit të ushtrisë.

Vazhdon protesta e studentëve në Tiranë
Studentët pjesëmarrës
në protestë kanë
refuzuar çdo lloj
negociate me qeverinë
duke insistuar në
plotësimin e kërkesave
të tyre
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Shërbimet speciale ruse mund
të jenë përfshirë në organizimin e
protestave anti-qeveritare në
Francë, sipas Shërbimit të Sigurisë
së Ukrainës (SHSU). Elementet ra-
dikale në Francë janë nën udhëhe-
qjen e pjesëtarëve të FSB-së dhe
Shtabit të Përgjithshëm të Forcave
të Armatosura të Rusisë (GRU),
pretendon SBU-ja.

Si dëshmi të këtyre akuzave

kundër Rusisë, departamenti i Uk-
rainës publikoi një fotografi në Pa-
ris, ku shihen dy burra në xhaketa
të verdha që mbajnë flamurin e
Republikës së vetëshpallur Donet-
sk. “Kufijtë ndërkombëtarë nuk
janë pengesë për agresionin hibrid
të Rusisë. Metodat e pista të Krem-
linit shkatërrojnë stabilitetin evro-
pian, pasi ata shohin një kërcënim
ndaj tyre”, tha presidenti i Shërbi-

mit të Sigurisë të Ukrainës, Vasilij
Gricak.

Përveç kësaj, deklarata thek-
son se shërbimet speciale ruse, që
prapa demonstruesve paqësorë
organizojnë trazira dhe dhunë në
Francë, dyshohet se po përgatisin
provokimeve të ngjashme në
Belgjikë, Gjermani, Spanjë, Bull-
gari dhe vendet e tjera të
Evropës./Zeri

Bangladeshi
mbyll 
mediet
online
Komisioni Rregullues i Te-
lekomunikimeve në Ban-
gladesh i ka mbyllur disa
portale të lajmeve për
disa orë gjatë ditës së sot-
me, duke u arsyetuar se
kjo po bëhet për arsye si-
gurie. Zyrtarët edhe më
herët kishin hetuar
shumë faqe para mbajtjes
së zgjedhjeve parlamen-
tare gjatë këtij muaji.
Ky veprim vjen pasi qeve-
ria e Kryeministrit Hasina
po përballet me kritika
për ligjet e reja, për të ci-
lat gazetarët thonë se
janë përpjekje e qeverisë
për ta shtypur lirinë e me-
dieve. Komisioni Rregul-
lues i Telekomunikimeve
bëri kërkesë ndërkombë-
tare për bllokim të 58 por-
taleve, pa i shqyrtuar në
hollësi rreziqet e sigurisë.
Rrjedhimisht, portalet
ishin të paqasshme për të
paktën 12 orë.
Një zyrtar qeveritar ka
deklaruar se këto 58 faqe
nuk ishin të regjistruara
në Ministrinë e Informa-
cionit, prandaj përm-
bajtja e tyre është hetuar.
“Është në përgjegjësinë e
kësaj ministrie që t’i fusim
të gjitha faqet në një si-
stem, në mënyrë që ato të
funksionojnë në mënyrë
të rregullt”, tha ai. Kjo po
shihet si përpjekje për të
vënë kontroll mbi këto
faqe para zgjedhjeve par-
lamentare, që pritet të
mbahen më 30 dhjetor,
shkruan “Reuters”.

Egjipti ndalon shitjet e jelekëve
të verdhë, për të shmangur “kopji-
min” e protestave si në Francë.

Autoritetet në Egjipt tanimë
kanë urdhëruar që të mos ketë shitje
të jelekëve të verdhë. Dhe arsyeja, si-
pas mediave të huaja, përcjell Tele-
grafi, mund të jetë e parashikuesh-
me. Ata janë shprehur se opozita e
këtij vendi mund të kopjojë demon-

stratat në Francë dhe të sjellë të til-
la edhe në këtë vend.

Një shitje e tillë është thënë që
të bëhet vetëm për kompanitë e
kontrolluara dhe vetëm me lejën e
policisë për blerje.

Një kufizim i tillë, përcjell Tele-
grafi, pritet të jetë në fuqi, së paku
deri në fund të muajit janar të vitit të
ardhshëm.

Shërbimi sekret rus i përfshirë në protestat në Francë
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Egjipti ndalon shitjet e jelekëve të verdhë 

Dëshironi të jetoni dhe punoni
në Kanada? Kjo ëndërr mund të
bëhet realitet pasi që Qeveria e Kana-
dasë ka njoftuar lidhur me planet për
të pranuar më shumë se një milion
imigrantë në tre vitet e ardhshme.
Në Raportin Vjetor për vitin 2018 të
Ministrisë së Imigracionin, ministri
Ahmed Hussen, zbuloi planet për të
pranuar deri në 1 milion e 80 mijë
banorë të përhershëm ndërmjet vite-
ve 2019 dhe 2021. Duke prezantuar
raportin, Hussen, i cili fillimisht erdhi

në Kanada si një refugjat somalez,
tha se “emigrantët dhe pasardhësit e
tyre kanë dhënë kontribute të pa-
fundme në Kanada dhe suksesi ynë
në të ardhmen varet nga siguria që
ata janë të mirëpritur dhe të inte-
gruar mirë”, shkruan Forumi Ekono-
mik Botëror. Sipas raportit, një në
pesë vetë që jeton në Kanada ka lin-
dur jashtë vendit, ndërsa më shumë
se gjashtë milionë emigrantë të rinj
kanë ardhur që nga viti 1990. Imigra-

cioni shihet si çelësi për të ndihmuar
në forcimin e ekonomisë kanadeze.
Me ardhjen e emigrantit të ri, mund
të ndihmojë në zgjidhjen e sfidave
të një popullsie të plakur. Raporti
thotë se pensionistët parashikohet
të arrijnë raportin 2 me 1 në vitin
2036, krahasuar me 4.2 me 1 që ishte
në vitin 2012. “Me një popullsi të
plakur dhe me nivele të ulëta të lind-
shmërisë, imigracioni luan një rol të
rëndësishëm në sigurimin që popul-

lata dhe fuqia punëtore e Kanadasë
të vazhdojnë të rriten. Rritja e nivele-
ve të emigracionit, do të na ndihmojë
të mbështetim forcën tonë të punës,
të mbështesim rritjen ekonomike
dhe të nxisim inovacionin”, thuhet në
raport. Kanadaja shihet të jetë një
udhëheqës botëror në aspektin e po-
litikave të saj të emigracionit, duke u
konsideruar si vendi me bujarinë dhe
gatishmërinë më të madhe për t’i
pranuar emigrantët.

Kanadaja kërkon mbi 1 milion
emigrantë për 3 vitet e ardhshme
Imigracioni shihet si
çelësi për të ndihmuar
në forcimin e
ekonomisë kanadeze.
Me ardhjen e
emigrantit të ri, mund
të ndihmojë në
zgjidhjen e sfidave të
një popullsie të plakur

Rritja e çmimit të karburanteve
po pritet me protesta në shumë
vende të botës. Pas Francës ku pro-
testa e “jelekëverdhëve” u përshkal-
lëzua në dhunë duke bërë që qeve-
ria të hidhte një hap pas e të hiqte
dorë nga rritja e taksës mbi karbu-
rantet, protesta gjatë fundjavës ka

pasur edhe në Belgjikë e Holandë.
Një mënyrë origjinale për të prote-
stuar rritjen e çmimit të karburan-
teve ka gjetur edhe një fermer në
provincën e Sakrayas në Turqi. Si-
pas agjencisë së lajmeve “IHA”,
Ibrahim Kurt është shtrirë nën
gomën e traktorit të tij për të tre-

guar se fermerët po shtypen nga
çmimi i lartë i karburanteve. “Ta-
shmë nuk po fitojmë më asgjë nga
të mbjellat. Na janë rritur tepër sh-
penzimet”, tha Kurt bashkangjitur
fotos së shpërndarë në rrjetet so-
ciale. Fotoja e fermerit turk është
shpërndarë gjerësisht online.

Nuk është aksident, është revoltë!
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                 KOMUNA E KARPOSHIT 
                KRYETARI I KOMUNËS 
 
 
 
 
 
Në bazë të nenit 22, paragrafi 1, paragrafi 1 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e 
RM" nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 
25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15 27/16 dhe 120/18) dhe Rregullorja 
për sistematizim të vendeve të punës në administratën komunale të Komunës së Karposhit nr. 
10-6389/1 të datës 01.09.2015, dhe Rregullorja për ndryshime dhe plotësime të Rregullores për 
sistematizim të vendeve të punës në Komunën e Karposhit nr. 10-8124/1 të datës 14.09.2016, nr. 
11-200/1 të datës 12.01.2017, nr. 11-1324/1 të datës 13.02.2018 dhe nr. 11-4624/1 të datës 
15.05.2018, komuna e Karposhit publikon 
  

SHPALLJE PUBLIKE 
për punësim të punëtorit për kohë të pacaktuar 

 
Komuna e Karposhit ka nevojë për punësim të punëtorit për kohë të pacaktuar në vendin e punës 
në vijim: 

1. UPR0405 02001, niveli – Të tjerë persona teknik ndihmës– niveli II - për vendin e 
punës: Mirëmbajtës i higjienës në Departamentin për punë ndihmëse, Sektori për 
mbështetje të Kryetarit të komunës, ................................................................................ 
1 (një) realizues 
 
Kushtet e përgjithshme: 
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
- të jetë i moshës së rritur, 
- të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës 
Kushtet e veçanta: 

- kualifikimet profesionale –  arsim fillor, shkalla III ose arsim të gjimnazit,  
- me ose pa përvojë pune, 
- punë me të tjerë / punë ekipore. 

Orari i punës 
- Ditë punuese: e hëne - e premte 
- Orë punuese në javë: 40 
- Orari i punës nga ora 07:30 deri 15:30  

Shuma neto e rrogës : 14.411,00 denarë. 
 

Sipas bilancit të Planit vjetor për punësim në Komunën e Karposhit për vitin 2018, realizuesi 
duhet të jetë maqedon/e. 

Shpallja zgjat 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit të tij në gazetat ditore, ndërsa 
përzgjedhja e kandidatit do të bëhet në afat prej 5 (pesë) ditë pune pas skadimit të afatit për 
paraqitje. 
 
Dokumentacioni i kompletuar me dëshmitë për plotësimin e kushteve të duhura dhe një CV e 
shkurtë, kandidatët e interesuar duhet ta parashtrojnë në adresën në vijim: Komuna e Karposhit, 
rr. "Radika" nr.9, baraka 1 dhe 2, Shkup, për Shpalljen Publike për punësim.     
      Personi për kontakl: Liljana Shavkuloska  
     tel: 02 3055 900 dhe 02 3055 901    

                                                                                                                               KOMUNA E 
KARPOSHIT    

Numër:    04 -9855/2 
Shkup 

Në bazë të nenit 114, paragrafi 7, nenit 175 dhe 176 nga Ligji për arsim sipëror ("Gz. zyrtare e RM" 
nr. 82/2018) dhe nenit 26, paragrafi 2 nga Rregullorja për kushtet e veçanta dhe procedura për zgjedhje në 
titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe atyre bashkëpunues dhe demonstratorëve të 
Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari i Universitetit nr. 411 i datës 5 nëntor 2018), 
Dekani i Fakultetit filozofik në Shkup pranë Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, shpall 

 
      KONKURS 
 

1) Për zgjedhje të një (1) mësimdhënësi në të gjithë titujt mësimor-shkencor nga sferat mësimore-
shkencore: Punë sociale (në shëndetësi, arsim, mbrojtje sociale dhe të tjera) me shifrën 51203, Teoria e 
punës sociale me shifrën 51201, Zhvillimi social me shifrën 51202 dhe (Të tjera) me shifrën 51206 (Shëndeti 
mendor i komunitetit), për kohë të përcaktuar me ligj.  

2) Për zgjedhje të një (1) mësimdhënësi në të gjithë titujt mësimor-shkencor, për sferat mësimore-
shkencore: Defektologjia me shifrën 50521, Ortopedagogjia me shifrën 50519 dhe Diagnostifikimi 
defektologjik me shifrën 50523, për kohë të përcaktuar me ligj.  

 
Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta të parapara 

në nenin 164, 165 dhe 166 nga Ligji për arsim sipëror, Rregullores për kushtet e veçanta dhe procedurës për 
zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe atyre bashkëpunues dhe 
demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari universitar nr. 411 i datës 5 
nëntor 2018). 

Në bashkëngjitje me fletëparaqitjen, kandidatët duhet të parashtrojnë: 
- biografi të shkurtë (CV) me fotokopje nga vendimi për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, nëse 

kanë zgjedhje të mëparshme në titull mësimor-shkencor, 
- dëshmi për shkallë adekuate të arsimit të arritur - doktor i shkencave, 
- deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme dhe të veçanta, 
- dëshmi për gjendjen e përgjithshme shëndetësore për vendin e punës, 
- dëshmi që me gjykim të plotfuqishëm gjyqësor nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e 

profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- listë të punimeve shkencore dhe profesionale të publikuara, nga një kopje nga punimet 

-  Formular 1 të plotësuar (përmbushje të kushteve të përgjithshme sipas Ligjit për 
arsim sipëror ("Gz. zyrtare e RM" nr. 82/2018). 

- Formular 2 të plotësuar për përmbushje të kushteve të veçanta për zgjedhje në tituj 
mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional, sipas Aneksit 1 dhe tabela 1 nga Rregullorja 
për kushtet e veçanta dhe procedura për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, 
mësimor-profesional dhe atyre bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili 
dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari universitar nr. 411 i datës 5 nëntor 2018). 

 
Zgjedhja e kandidatëve bëhet në pajtim me Ligjin për arsim sipëror dhe Rregulloren për kushtet 
dhe procedurat për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe 
bashkëpunues dhe asistentë - doktorantë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” (Lajmëtari 
universitar nr. 411 i datës 5 nëntor 2018). 

Orari i punës së mësimdhënësit në titujt mësimor-shkencor është përcaktuar në pajtim me aktet e 
Fakultetit filozofik. 

Bruto pagesa fillestare e mësimdhënësit për pikën 1 është rreth 60.903 denarë, ndërsa bruto pagesa 
fillestare e mësimdhënësit për pikën 2 është rreth 55.461,00 denarë. 

Procedura e Konkursit për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor dhe bashkëpunues zgjatë 6 muaj 
duke konsideruar nga dita e publikimit të konkursit. 

 
Dokumentet parashtrohen në Fakultetin filozofik në Shkup, bul. “Goce Dellçev” nr. 9a – Shkup, në 

afat prej 8 ditëve nga dita e publikimit. 
Informacionet shtesë në telefonin 02 3116-520 

 Në bazë të nenit 20-g, paragrafi 1 i Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta 
Zyrtare e RM” nr. 27/2014, 199/2014, 27/2016, 35/2018 dhe 198/2018), nenit 22, paragrafi 1, 
pika 1 dhe nenit 23, paragrafi 1 i Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 
62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 
47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 
33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 dhe 120/2018) dhe nenit 160, paragrafi 1, pika 2 dhe 
paragrafi 3 i Ligjit për arsim sipëror (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 82/2018), Fakultetit juridik 
“Justiniani i Parë” në Shkup në përbërje të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup 
publikon  
 
            SHPALLJE PUBLIKE nr. 2/2018 

-  Për punësimin e 1 (një) personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës –– këshilltar 
për IKT - 1 (një) realizues me shifër OBN 01 02 V 1 009. 

 
- Kandidatët të cilët do të paraqiten në vendin e punës të theksuar në këtë shpallje 

publike, krahas fletëparaqitjes duhet të parashtrojnë edhe dëshmi për përmbushje të 
kushteve në vijim për vendin e punës edhe atë:  

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 aftësi të përgjithshme shëndetësore 
për vendin e punës dhe me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e 
profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  

Kushtet e posaçme – kualifikimet e nevojshme profesionale: arsim sipëror (240 SETK ose 
shkalla VII/1), fusha shkencore: shkencat e informatikës dhe inxhinieria kompjuterike, 
elektroteknikë dhe teknologji informatike; kompetencat e përgjithshme të punës (niveli i mesëm): 
zgjidhje të problemeve dhe marrje të vendimeve për çështje të sferës së tij; mësim dhe zhvillim; 
komunikim; arritje të rezultateve; puna me të tjerë/puna ekipore; ndërgjegjësim strategjik; orientim 
kah palët/palët e interesuara dhe menaxhim financiar; kompetencat e posaçme të punës: njohje 
aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit Evropian (anglisht, frëngjisht, gjermanisht); 

Fillimi dhe mbarimi i orarit ditor dhe javor të punës: gjatë javës çdo ditë prej ditës së 
hënë deri ditën e premte prej ora 8:30 – 16:30. 

Neto shuma në të holla e rrogës: 23.600,00 denarë.  
 
Zgjedhja e kandidatit/es do të realizohet më së voni në afat prej 15 ditëve nga dita e 

publikimit të shpalljes publike, përmes kontrollimit të fletëparaqitjeve të parashtruara dhe 
dëshmive për përmbushjen e kushteve për vendin e punës dhe intervistës së realizuar me 
kandidatët e paraqitur. 

Fletëparaqitja duhet të përmbajë: të dhëna për kandidatin/en, letër të shkurtë motivuese, 
biografi të shkurtë, deklaratë për përmbushjen e kushteve të përgjithshme për vendin e punës 
duke shënuar po/jo për secilin kusht veç e veç të shënuar në shpalljen publike dhe deklaratë për 
përmbushjen e kushteve të posaçme për vendin e punës duke shënuar po/jo për secilin kusht veç 
e veç të theksuar në shpalljen publike. 

Fletëparaqitja dhe dokumentet parashtrohen në letër në Arkivin e Fakultetit juridik 
“Justiniani i Parë” në Shkup, bul. “Goce Dellçev” nr. 9b, - Shkup, në afat prej 3 ditëve të punës 
nga dita e publikimit.  

 
Informacione plotësuese në numrin e telefonit: 02/3117-244 

 
                     Fakulteti juridik “Justiniani i Parë” 

në Shkup  

Rrjeti hulumtues akademik i Maqedonisë në bazë të neneve 22, 23, 24, 25, 26 dhe 27 të Ligjit për marrëdhënie 
pune (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 
13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15 dhe 129/15), ndërsa në lidhje me nenin 22 paragrafi 8 i 
Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 27/14, 199/14 dhe 27/2016), publikon 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
PËR PUNËSIM TË 1 (një) PERSONI PËR KOHË TË CAKTUAR NË MARnet  

 
Rrjeti hulumtues akademik i Maqedonisë MARnet publikon shpallje për punësim të 1 (një) personi për kohë të 
caktuar në pozitën në vijim: 
1.   Këshilltar për mirëmbajtje të infrastrukturës të pikës së shkëmbimit të komunikacionit të internetit në 
Departamentin për infrastrukturë të rrjetit dhe sistemet kompjuterike-informatike – 1 (një) realizues 
Kushtet e përgjithshme që duhet të përmbushë kandidati: 

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

veprimtarisë ose detyrës. 

Kandidati krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj, duhet të: 
- Të ketë nivel të kualifikimeve shkalla VI A sipas Kornizës së Maqedonisë të kualifikimeve dhe së paku 

240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar - Teknika kompjuterike dhe informatika, 
inxhinieria e telekomunikimit; 

- Të ketë së paku tre vjet përvojë pune në profesion; 
- Në mënyrë aktive të njeh programet kompjuterike për punë në zyrë; 
- Njohje të një prej tri gjuhëve më së shpeshti të përdorura të Bashkimit Evropian (angleze, frënge, gjermane). 

 
Kandidatët me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë dëshmitë për përmbushje të kushteve, edhe atë: 

- Dëshmi të shtetësisë; 
- Certifikatë/diplomë për shkallë të mbaruar të arsimit; 
- Dëshmi për përvojë të punës; 
- Biografi të shkurtë; 
- Letër motivimi. 

Orari i kohës së punës: Orët e punës në javë: 40. 
Orari i punës me fillim mes ora 7:30 dhe  8:30 dhe përfundim mes ora 15:30 dhe 16:30. 
Ditët e punës – prej ditës së hënë deri ditën e premte. 
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjeve me dokumentet e nevojshme është 5 (pesë) ditë pune duke konsideruar nga 
dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor. 
Shuma në të holla e neto pagesës mujore është 25.023 denarë.  
Dokumentacioni i nevojshëm duhet të parashtrohet në zarf të mbyllur në adresën në vijim: 
Rrjeti hulumtues akademik të Maqedonisë MARnet 
Bul. "Partizanski Odredi" nr. 17, 1000 Shkup (me shenjë “për shpallje për punësim”). 
Për shkak të emergjencës së procedurës, fletëparaqitjet parashtrohen vetëm përmes arkivit të Rrjetit hulumtues 
akademik MARnet ose përmes postës. 
Fletëparaqitjet të cilat nuk do të parashtrohen në mënyrën e theksuar dhe brenda afatit të caktuar dhe fletëparaqitjet 
që nuk do të përmbajnë dokumentet e nevojshme do të konsiderohen si të vonuara dhe të pakompletuara dhe nuk 
do të shqyrtohen.  
Me kandidatët e zgjedhur do të lidhet marrëveshje për punësim për kohë të caktuar. 
 

Rrjeti hulumtues akademik të Maqedonisë MARnet 
Drejtor 

m-r Sashko Mukaetov 



15MARKETING
Koha, e mërkurë, 12 dhjetor 2018 



16 MARKETING
Koha, e mërkurë, 12 dhjetor 2018 

Në bazë të nenit 20-g paragrafi 1 nga Ligji për të punësuarit në sektorin publik (Gz. zyrtare e RM nr. 27/2014, 
199/2014, 27/2016 dhe 35/2018), nenit 22 paragrafi 1, pika 1 dhe nenit 23 nga Ligji për marrëdhënie të punës 
(Gz. zyrtare e RM nr. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 
124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 
72/2015, 129/2015, 27/2016, 120/2018) dhe nenit 34 nga Ligji për standardet e nxënësve nr. 52/05, 117/2008, 
17/2011, 135/2011, 15/2013, 41/2014 dhe 146/2015, pajtimit nga Ministria e financave nr. 09-3082/3 të datës 
20.06.2018 dhe vendimi për publikim të shpalljes publike nr. 02/242/1 të datës 19.10.2018, drejtori i 
IPSHNQSH "Zdravko Cvetkovski" Shkup, publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE NR.2/2018 

1. Për punësim të 1 (një) personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës - mirëmbajtës i higjienës - 1 (një) 
realizues me shifrën OBN 04 01 A01 002 

2 . Për punësim të 1 (një) personi për kohë të pacaktuar në vendin e punës - enëlarës - 1 (një) realizues me 
shifrën OBN 04 04 A01 007 

Kandidatët të cilët do të paraqiten për vendin e punës me numrin rendor 1 të kësaj shpallje, krahas 
fletëparaqitjes duhet të parashtrojnë edhe dëshmi për përmbushjen e kushteve në vijim edhe atë: 

Kushtet e përgjithshme - të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, në mënyrë aktive ta përdorë gjuhën 
shqipe, 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. 

Kushtet e veçanta – kualifikimet profesionale të duhura: arsim fillor/të mesëm 
Orari javor i punës është nga e hëna deri të premten nga ora 06:00 deri 13:00 (ndërrimi i parë) dhe nga ora 13:00 
deri 20:00 (ndërrimi i dytë) dhe çdo të shtune nga ora 06:00 deri 11:00 dhe me rrogë neto fillestare prej 
13.114,00 denarë. 
 
Kandidatët të cilët do të paraqiten për vendin e punës me numrin rendor 2 të kësaj shpallje, krahas 
fletëparaqitjes duhet të parashtrojnë edhe dëshmi për përmbushjen e kushteve në vijim edhe atë: 

Kushtet e përgjithshme - të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, në mënyrë aktive ta përdorë gjuhën 
shqipe, 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. 

Kushtet e veçanta – kualifikimet profesionale të duhura: arsim fillor/të mesëm  
Orari javor i punës është nga e hëna deri të premten nga ora 06:00 deri 13:00 (ndërrimi i parë) dhe nga ora 13:00 
deri 20:00 (ndërrimi i dytë) dhe çdo të shtune (ose të diele) nga ora 06:00 deri 11:00 dhe me rrogë neto fillestare 
13.469,00 denarë. 
 
Përzgjedhja e kandidatëve do të bëhet më së voni në afat prej 15 ditë nga dita e publikimit të shpalljes publike, 
përmes kontrollës së fletëparaqitjeve dhe dëshmive të parashtruara për përmbushjen e kushteve për vendin e 
punës dhe intervistës së realizuar me kandidatët e paraqitur. 
Fletëparaqitja duhet të përmbajë: të dhëna për kandidatin dhe biografi të shkurtë. 
Afati për paraqitje në shpallje është 3 ditë nga dita e publikimit. 
Si ditë e parë e publikimit llogaritet dita e publikimit të fundit në mediat publike.  
Dokumentacioni jo i plotë, jo i rregulluar dhe i parashtruar me vonesë nuk do të jetë lëndë për shqyrtim nga ana 
e komisionit për selektim të kandidatëve. 
Fletëparaqitja dhe dokumentet parashtrohen në formë letre në arkivin e IPSHNQSH "Zdravko Cvetkovski" 
Shkup në rrugën "Drezdenska" nr. 1, Shkup. 
 
Informata më të hollësishme në tel: 02/3064-236 

 IPSHNQSH "Zdravko Cvetkovski" 
Shkup 

 Në bazë te nenit 22 paragrafi 1 dhe 3 dhe neni 23 paragrafi 1 dhe 2 nga Ligji për marrëdhënie pune (Gazeta zyrtare e RM nr. 
62/2005 dhe 113/2014), Drejtori i SHMKM “Nikolla Shtejn” Tetovë shpall: 

 
KONKURS 

Për plotësimin e vendeve të lira të punës dhe orëve mësimore për vitin 2018/2019  
 

Në paralelet me mësim në gjuhën shqipe 
  

1) Mësimdhënës të Gjuhës dhe letërsisë Shqipe me 20 orë mësimore për afat të caktuar deri sa të kthehet i punësuari nga detyra zyrtare 
më së voni deri 31.08.2019, një vend pune çdo ditë pune prej 13.30 deri 18.30 me page mujore 22.500,00 denarë. Të ketë të kryer 
Fakultetin Filologjik-Gjuhë Shqipe. 

2) Mësimdhënës të Biologjisë deri sa te kthehet punëtori nga funksioni publik me fond të orëve, 20 orë mësimore, një vend të punës për 
afat të caktuar më së voni deri 31.08.2019, orari i punës prej 7.30 deri 12.00, pagesa mujore 22.500,00 denarë të ketë të kryer FSHN-
Biologji.  

3)  Ligjërues për lëndët profesionale-Mjek- 3 vende pune me nga 20 ore mësimore roga mujore 22.500 den, me orar 13.30 deri 18.00, 
deri 31.08.2019 , të ketë të kryer Fakultetin e Mjekësisë .  

4) Ligjërues për lëndët profesionale-Mjek me 20 orë mësimore 1 (një) vende të punës, për afat të caktuar deri sa te kthehet punëtori nga 
funksioni publik 31.08.2019, çdo dite pune prej 08.00 deri 13.15, paga mujore 22.500,00 denarë, të ketë të kryer Fakultetin e 
Mjekësisë.  

5) Mësimdhënës të Kimisë, një vend të punës për afat të caktuar më së voni deri 31.08.2019 deri sa te kthehet punëtori nga funksioni 
publik me 16 orë mësimore me rroge mujore 17.500 denarë, të ketë kryer FSHN-Kimi .  

6) Ligjërues praktik për mbajtje të ushtrimeve Kozmetike 26 orë mësimore një vende pune për afat të caktuar me së voni deri 
31.08.2019, çdo dite pune prej 07.30 deri 13.00 paga mujore 22.500,00 denarë. Të ketë të kryer Farmaci, Mjekësi, Stomatologji ose 
Fakultetin për Kozmetikë.  

7) Ligjërues praktik për mbajtje të ushtrimeve Dy vende pune nga 26 orë mësimore - njëri vend pune për afat të caktuar, me së voni 
deri sa të kthehet punëtori nga funksioni publik deri 31.08.2019, orari i punës çdo ditë prej 07.30 deri 13.00 paga mujore 21.500,00. Të 
ketë të kryer fakultetin për Infermieri. 

8) Mësimdhënës të Matematikes me fond të orëve, 18 orë mësimore, një vend të punës për afat të caktuar më së voni deri 31.08.2019, 
orari i punës prej 7.30 deri 12.00, pagesa mujore 19.778,00 denarë të ketë të kryer –FSHN - Matematike.  
 

Në gjuhën mësimore maqedonase 
 

1) Mësimdhënës të lëndës arsimim qytetar me fond të orëve, 10 orë mësimore , një vend të punës për afat të caktuar më së voni deri 
31.08.2018 , orari i punës prej 7.30 deri 12.00, pagesa mujore 11.500,00 denarë të ketë të kryer Fakultetin e Sociologjisë.  
2) Mësimdhënës të Matematikes me fond të orëve, 20 orë mësimore, një vend të punës për afat të caktuar më së voni deri 31.08.2019, 
orari i punës prej 7.30 deri 12.00, pagesa mujore 19.778,00 denarë të ketë të kryer PFM- Matematike.  
3) Ligjërues për lëndët profesionale-Mjek- 1 (nje) vende me orare 13.30 deri 18.00, paga mujore 21.500,00 denarë me se voni deri 
31.08.2019, të ketë të kryer Fakultetin e Mjekësisë .  

4) Psikolog i shkollës 40 orë pune - për afat të caktuar, me së voni deri sa të kthehet punëtori nga funksioni publik deri 31.08.2019,orari i 
punës çdo ditë prej 08.30 deri 16.30 paga mujore 21.500,00 Të ketë të kryer Fakultetin për Psikologji 

 5) Ligjërues praktik për mbajtje të ushtrimeve 26 orë mësimore një vende pune për afat të caktuar, me së voni deri 31.08.2019,orari i 
punës çdo ditë prej 07.30 deri 13.00 paga mujore 21.500,00. Të ketë të kryer Fakultetin për Kinezoterapi ose Kinezologji . 
6. Ligjërues praktik për mbajtje të ushtrimeve Kozmetike 26 orë mësimore dy vende pune për afat të caktuar me së voni deri 
31.08.2019, çdo dite pune prej 07.30 deri 13.00 paga mujore 22.500,00 denarë. Të ketë të kryer Farmaci ,Mjekësi ,stomatologji ose 
Fakultetin për Kozmetikë.  
7. Ligjërues për lëndët profesionale- Stomatolog 1 (një) vende me orar 13.30 deri 18.00, paga mujore 21.500,00 denarë me se voni 
deri 31.08.2019 të ketë të kryer Fakultetin e Stomatologjisë .  
8. Ligjërues praktik për mbajtje të ushtrimeve 26 orë mësimore një vende pune për afat të caktuar, me së voni deri deri 31.08.2019, 
orari i punës çdo ditë prej 07.30 deri 13.00 paga mujore 21.500,00. Të ketë të kryer Shkollën e Larte për teknik dhembesh . 
 

Në gjuhën mësimore turke 
 

1) Mësimdhënës të Gjuhës dhe letërsisë Angleze me 20 orë mësimore për afat të caktuar më së voni deri 31.08.2019, një vend pune çdo 
ditë pune prej 13.30 deri 18.30 me page mujore 22.500,00 denarë. Të ketë të kryer Fakultetin Filologjik-Gjuhë Angleze . 

 
Shpallja do zgjat pesë dit nga dita e shpalljes në gazetat ditore.  
Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune duhet ti plotësojnë edhe kushtet e veçanta ne 
përputhje me normat e kuadrit arsimor neni 59 nga Ligji për arsimin e mesëm dhe nenit 17 paragrafi 7 të ligjit për të punësuarit në 
Sektori publik. 
 
 Dokumentet e nevojshme: 

- Kërkesë  
- Diploma (ose kopje e noterizuar) 
- Certifikata e nënshtetësisë 
- Vërtetim për dhënie të provimit profesional dhe pedagogjik .  

 
 Dokumentet mund t`i dorëzoni personalisht ose me postë në adresën SHMKM  
“Nikolla Shtejn”- Tetovë Rr. Ilindenit pa numër –Tetovë. 

 Tetovë    
Drejtor, 

 Jehona Xheladini Zaiti 

 

 
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 – 315/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Agjencia për barna dhe pajisje medicinale “për vendet e 

punës në vijim:  
 

1. UPR0101V01000 Këshilltar për mbledhje, analizë dhe futje të të dhënave, Njësia 
për përkrahje informative, Sektori për punë juridike dhe të përgjithshme, 
përkrahje informative dhe punë administrative-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: 
-   nilevi i kualifikimeve VI A sipas kornizës maqedonase të kualifikimeve dhe së paku 240 kredi sipas SETK, ose të kryer 
shkallës VII/1, Informatikë, Teknikë kompjuterike dhe informatikë  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

 
 

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

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

 
 

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

Rroga neto: 25.000,00 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 20 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja 
do të jetë e larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 

Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e 

paraqitur në shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës do të informohen, për kohën dhe vendin e 
mbajtjes së çdo faze të ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 

Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë 

pas mbarimit të fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës 

së 2 – të.  

Në bazë të nenit 50 paragrafi (1) pika 1 dhe pika 14 e Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e 
Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02),  në lidhje me nenin 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune 
(“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/05….120/18),  ndërsa në lidhje me nenin 11 të 
Ligjit për zjarrfikës (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 67/04.....39/16), në pajtim me 
Rregulloren për sistematizim të vendeve të punës në administratën komunale të komunës së Sveti Nikoles 
nr. 0901-218/3 të datës 12.09.2018, Kryetari i Komunës Sveti Nikole publikon: 

 

SHPALLJE PUBLIKE  
Për pranim të personave të autorizuar zyrtar në sferën e sigurisë – zjarrfikës profesionistë në 

marrëdhënie të rregullt pune për kohë të pacaktuar  
 

Komuna Sveti Nikole publikon shpallje për punësim të 2 (dy)  realizuesve për vendin e punës në vijim: 
 

1. POZH 02 10 V03 000  Zjarrfikës shpëtimtar – teknik– 2 (dy) realizues  
Kushtet e përgjithshme, të cilat i përmbushë kandidati janë:  

- Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
- Në mënyrë aktive të njeh gjuhën maqedonase,  
- Të jetë i moshës madhore,  
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore për vendin e punës dhe  
- Me vendim gjyqësor të mos i jetë shqiptuar dënim ndalese për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 

ose detyrës. 
Kushtet e posaçme, që duhet të përmbushë kandidati janë:  

- Kualifikimet profesionale: niveli i kualifikimeve IV sipas Kornizës së Maqedonisë të 
kualifikimeve dhe të arritura 180 ose 240 kredi sipas ECVET ose MKSOO ose së paku arsim 
të lartë ose të mesëm; 

- Përvojë e punës: së paku një vit përvojë pune në profesion të evidentuar në Agjencinë për 
punësim të Republikës së Maqedonisë si stazh të punës; 

- Leje të vozitjes të kategorisë “C” ose “D”. 
Kompetencat e përgjithshme të punës në nivel themelore: 

- mësim dhe zhvillim;  
- komunikim;  
- arritje të rezultateve;  
- punë me të tjerë/punë ekipore;  
orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

Orari i punës është i organizuar me ndërrime dhe zgjatë prej 160 deri 184 orë në muaj. 
Neto shuma në të holla e përmbledhjes së pjesës së rrogës për shkallën e arsimit dhe pjesa e pagesës 

për nivelin është 15.853.00 denarë. 
Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes me dëshmitë zgjatë 3 (tre) ditë pune. Fletëparaqitja me 

dokumentet duhet të parashtrohet përmes postës, në adresën: Komuna e Sveti Nikoles, rruga “Sheshi 
Ilinden” nr. 12, 2220 Sveti Nikole ose personalisht në arkivin e Komunës Sveti Nikole (me shenjë për 
Shpallje publike për punësim të personave të autorizuar zyrtar në sferën e sigurisë – zjarrfikës 
profesional). Dokumentet parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter.  

Kandidatët në fletëparaqitje obligohen që nën përgjegjësi materiale dhe penale të vërtetojnë se të 
dhënat janë të sakta, ndërsa dëshmitë e parashtruara të besueshme me origjinalin.  
 Për informacione plotësuese, kandidatët e interesuar të drejtohen në 032 444 169 në Komunën e 
Sveti Nikoles – Departamenti për menaxhim me resurset njerëzore. 

Vërejtje: Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të paplotësuara nuk do të merren parasysh gjatë 
shqyrtimit të fletëparaqitjeve.   
 Punësimet e parapara sipas planit të punësimit në institucion për vitin 2018 janë Maqedonas/e.  

Procedurën do ta realizojë Komisioni për përzgjedhje i formuar nga ana e Kryetarit të Komunës 
Sveti Nikole dhe sipas procedurës së realizuar do të bëhet zgjedhja. 

KOMUNA SVETI NIKOLE 
Kryetari i komunës 
-r Sasho Velkovski 
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Në bazë të nenit 27 paragrafi 2 të Ligjit për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 61/04,96/04,67/07,156/09,47/11, 192/158dhe 
209/18) dhe nenit 8 të Ligjit për mbështetje financiare të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe shfrytëzuesve individual të themeluar nga njësitë e vetëqeverisjes lokale për financimin e 
obligimeve të arritura e të papaguara („Gazeta zyrtare e RM” nr. 209/18 dt.15.11.2018), Kryetari i komunës së Zhelinës, shpall: 

THIRRJE PUBLIKE 

Tek kreditorët e komunës së Zhelinës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual, të themeluar nga komuna e Tetovës në fushën e arsimit, mbrojtjes së fëmijëve dhe mbrojtjes 
sociale për paraqitjen e kërkesave të arritura dhe të papaguara 

Thirren kreditorët e komunës së Zhelinës, kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluar nga komuna e Zhelinës në fushën e arsimit, mbrojtjes sociale e të fëmijëve t’i paraqesin kërkesat 
e arritura e të papaguara. 

Afati për paraqitjen e kërkesave është 8 ( tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. 

Dita e shpalljes së Thirrjes publike nuk përllogaritet në afat. 

Të drejtën e paraqitjes së kërkesës e kanë të gjithë kreditorët për kërkesat e arritura e të papaguara, që janë paraqitur në sistemin ESPEO përfundimisht me shtatorin e vitit 2018, me qëllim 
të përcaktimit të shumës me marrëveshje. 

Me fletëparaqitje, në të cilën do të shënohet nëse i referohet komunës apo shfrytëzuesve individual të themeluar nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, kreditorët obligohen të dorëzojnë edhe 
këtë dokumentacion: Kontratë ose akt tjetër juridik prej ku rezulton kërkesa ndërmjet komunës së Zhelinës dhe kreditorit -Fatura/Gjendja e ngarkesës me borxh (kartela analitike). 

Dokumentacioni tërësisht i plotësuar dorëzohet në origjinal ose në kopje. Në qoftë se dokumentacioni dorëzohet në kopje, besueshmërinë e secilës faqe, parashtruesi i kërkesës e vërteton 
me vulë dhe nënshkrimin e tij. 

Fletëparaqitjen e kërkesës për paraqitjen e Thirrjes publike, parashtruesit e kërkesës mund ta marrin në arkivin e komunës së Zhelinës ose nga ueb faqja e komunës së 
Zhelinës: www.zhelina.gov.mk 

1. Afati dhe mënyra e dorëzimit të fletëparaqitjeve 

Afati i dorëzimit të fletëparaqitjeve është 8 (tetë) ditë pune nga dita e shpalljes së Thirrjes publike. 

Thirrja publike dhe formularët ”Fletëparaqitja e kërkesës në pajtim me Thirrjen publike tek kreditorët e komunës së Zhelinës dhe kreditorët e shfrytëzuesve individual të themeluar nga 
komuna e Zhelinës, në fushën e arsimit, mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve për paraqitjen e kërkesave të arritura e të papaguara do të shpallen ne ueb faqen e komunës se Zhelinës. 

 Fletëparaqitja me dokumentacionin e plotë të dorëzohet përmes postës me dërgesë rekomanduese ose personalisht në arkivin e komunës së Zhelinës, (nga ora 8:00 deri ora 
16:00 çdo ditë pune) në rr. 101 nr. PN Zhelinës 

Gjithashtu, fletëparaqitjen mundeni ta shkarkoni KËTU 

Fletëparaqitjet me dokumentacionin e plotë që janë pranuar pas skadimit të afatit nuk do të merren parasysh. 

Informata më detale subjektet juridike të interesuar mund të marrin në numrin e telefonit :070-282-292 ose në adresën elektronike: adil-emini@hotmail.com 

 Pas përfundimit të Thirrjes publike, komuna e Zhelinës në afat prej 8 (tetë) ditësh do t’i shqyrtoj fletëparaqitjet e arritura, kurse kryetari i komunës së Zhelinës do të procedoj në pajtim me 
Ligjin për financimin e njësive të vetëqeverisjes lokale, (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.61/04 96/04, 67/07, 156/09, 47/11,192/158 dhe 209/18), Ligjin për mbështetje 
financiare të njësive të vetëqeverisjes lokale dhe shfrytëzuesve individual të themeluar nga njësitë e vetëqeverisjes lokale për financimin e obligimeve të arritura e të papaguara (“Gazeta 
zyrtare e RM” nr.209/18 dt. 15.11.2018). 

Për obligimet e komunës, kryetari i komunës vepron me negocim me të gjithë kreditorët që janë paraqitur në Thirrjen publike për përcaktimin me marrëveshje të shumës së obligimeve, 
respektivisht uljen e obligimeve për komunën, për çka përpilohet dhe nënshkruhet procesverbal për çdo kreditor. 

Për kohën dhe vendin ku do të mbahen negociatat kreditorët e paraqitur do të njoftohen në mënyrë plotësuese. 

 Numër 09-1887/1 

         Kryetari i komunës se Zhelinës 

          Blerim Sejdi 

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1, nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 167/2015 ) , nenit 3 të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Ligjit për marrëdhënie pune (Gz. zyrtare e RM 
nr. 120/18) si dhe Vendimit të Drejtorit të SHMEJQSH “Vasil Antevski – Dren” Shkup publikohet:  
                

SHPALLJE PUBLIKE 
Për plotësimin e vendeve të punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 2018/2019 për mësimin në gjuhën maqedonase 

 
1. Dy mësimdhënës të gjuhës dhe letërsisë maqedonase me 21 orë 
mësimore gjegjësisht 40 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri 
më 31.08.2019 dhe neto pagesë prej 22.582,00 denarë, me fakultet 
të mbaruar filologjik, më herët fakultet filozofik grupi: gjuhë dhe 
letërsi maqedonase ose gjuhë maqedonase dhe letërsi maqedonase 
– drejtimi mësimor, ose gjuhë maqedonase, gjuhë dhe letërsi serbe 
– drejtimi mësimor, letërsi maqedonase dhe letërsi jugosllave me 
gjuhë maqedonase si lëndë e dytë mësimore (grup i mëparshëm 
historia e letërsisë së popujve të RSFJ – drejtimi mësimor), dhe 
letërsi të përgjithshme dhe komparative drejtimi mësimor (sipas 
programit të vitit 1993). 
2. Një mësimdhënës të edukatës qytetare me 16 orë mësimore 
gjegjësisht 32 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri më 
31.08.2019, dhe neto pagesë bazë prej 18.065,00 denarë, me 
studime të mbaruara për sociologji, filozofi, pedagogji dhe histori. 
3. Një mësimdhënës të edukatës qytetare me 12 orë mësimore 
gjegjësisht 24 orë pune në javë, për kohë të caktuar si zëvendësim 
për mësimdhënësen në pushim të lindjes e deri në kthimin e saj nga 
pushimi i lindjes dhe neto pagesë bazë prej 13.550,00 denarë, me 
studime të mbaruara për sociologji, filozofi, pedagogji dhe histori. 
4. Një mësimdhënës të sociologjisë me 8 orë mësimore, gjegjësisht 
16 orë pune në javë, për kohë të caktuar si zëvendësim për 
mësimdhënëse në pushim të lindjes deri në kthimin e saj nga 
pushimi i lindjes dhe neto pagesë bazë prej 9.033,00 denarë, me 
studime të mbaruara për sociologji drejtimi mësimor. 
5. Një mësimdhënës të gjuhës franceze me 22 orë mësimore 
gjegjësisht 40 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri më 
31.08.2019, dhe neto pagesë bazë prej 22.582,00 denarë me 
studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë franceze – drejtimi 
mësimor, studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë franceze, 
studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë franceze drejtim tjetër 
me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe metodike në 
ndonjë institucion për arsim sipëror të akredituar përkatës. 
6. Një mësimdhënës të gjuhës gjermane me 16 orë mësimore 
gjegjësisht 32 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri më 
31.08.2019, dhe neto pagesë bazë prej 18.065,00 denarë me 
studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë franceze – drejtimi 
mësimor, studime të mbaruara të gjuhës dhe letërsisë franceze 
drejtim tjetër dhe me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike 
dhe metodike në ndonjë institucion për arsim sipëror të akredituar 
përkatës. 
7. Një mësimdhënës të matematikës me 20 orë mësimore 
gjegjësisht 40 orë pune në javë, për kohë të caktuar si zëvendësim 
të ndihmësdrejtorit më së voni deri më 31.08.2019 dhe neto pagesë 
bazë prej 22.582,00 denarë, me studime të mbaruara të 
matematikës drejtimi mësimor, studime të mbaruara të matematikës 
drejtimi teorik, studime të mbaruara të matematikës drejtimi 

aplikativ me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe 
metodike, studime të mbaruara të matematikës-informatikës, 
drejtimi mësimor. 
8. Një mësimdhënës të informatikës me 16 orë mësimore 
gjegjësisht 32 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri më 
31.08.2019 dhe neto pagesë bazë prej 18.065,00 denarë, me 
studime të mbaruara të informatikës drejtimi mësimor dhe drejtime 
aplikative me përgatitje të fituar pedagogjike-psikologjike dhe 
metodike, matematikë-informatikë drejtimi mësimor, teknika 
kompjuterike informatikë dhe automatikë me përgatitje të fituar 
pedagogjike-psikologjike dhe metodike, studime të mbaruara të 
informatikës, teknologjisë informatike ose informatiko-
komunikuese në universitetet e akredituara të RM ose jashtë vendit 
me akreditim të vendit dhe me përgatitje të fituar pedagogjike-
psikologjike dhe metodike. 
 
9. Një mësimdhënës të historisë me 6 orë mësimore gjegjësisht 12 
orë pune në javë, për kohë të caktuar deri më 31.08.2019 dhe neto 
pagesë bazë prej 6.775,00 denarë me studime të mbaruara të 
historisë në fakultetin filozofik – Instituti për histori.  
10. Një mësimdhënës të historisë me 10 orë mësimore gjegjësisht 
20 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri më 31.08.2019 dhe 
neto pagesë bazë prej 11.291,00 denarë me studime të mbaruara të 
historisë në fakultetin filozofik – Instituti për histori.  
11. Një mësimdhënës të grupit të lëndëve juridike me 20 orë 
mësimore gjegjësisht 40 orë pune në javë, për kohë të caktuar si 
zëvendësim të drejtorit më së voni deri më 31.08.2019, dhe neto 
pagesë bazë prej 22.582,00 denarë, me studime të mbaruara për 
drejtësi. 
12. Një mësimdhënës të grupit të lëndëve juridike me 21 orë 
mësimore gjegjësisht 40 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri 
më 31.08.2019, dhe neto pagesë bazë prej 22.582,00 denarë me 
studime të mbaruara për drejtësi. 
13. Një mësimdhënës të psikologjisë së biznesit me 14 orë 
mësimore, gjegjësisht 28 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri 
më 31.08.2019 dhe neto pagesë bazë prej 15.807,00 denarë me 
studime të mbaruara për psikologji, pedagogji dhe pedagogji me 
filozofi - drejtimi mësimor. 
14. Një mësimdhënës të grupit të lëndëve ekonomike me 20 orë 
mësimore, gjegjësisht 40 orë pune në javë, për kohë të caktuar si 
zëvendësim për mësimdhënësen në pushim të lindjes deri në 
kthimin e saj nga pushimi i lindjes dhe pagesë bazë prej 21.582,00 
denarë, me studime të mbaruar për ekonomi.  
15. Një mësimdhënës të sportit dhe aktiviteteve sportive me 12 orë 
mësimore, gjegjësisht 24 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri 
më 31.08.2019 dhe pagesë bazë prej 13.550,00 denarë me studime 
të mbaruara për edukatë fizike me përgatitje pedagogjike, 

psikologjike dhe metodike: studime të mbaruara të fakultetit për 
edukatë fizike drejtimi mësimor. 
16. Një bashkëpunëtor profesional - pedagog me orar të plotë të 
punës gjegjësisht 40 orë pune në javë, për kohë të caktuar deri më 
31.08.2019 dhe neto pagesë bazë prej 22.582,00 denarë, me 
studime të mbaruara për pedagogji.  
17. Një bashkëpunëtor profesional - defektolog - financim i ri, me 
orar të plotë të punës gjegjësisht 40 orë pune në javë, për kohë të 
caktuar deri më 31.08.2019 dhe neto pagesë bazë prej 22.582,00 
denarë, me studime të mbaruara për defektologji.  
 
Orari i punës së mësimdhënësve, pedagogut dhe defektologut 
realizohet me ndërrime edhe atë mësimdhënësit ndërrimi i parë prej 
ora 07:45 deri 13:20, ndërsa ndërrimi i dytë prej ora 13:45 deri në 
ora 19:20 në pajtim me orarin e orëve, ndërsa për pedagogun dhe 
defektologun ndërrimi i parë prej ora 07.00 deri në ora 15.00 dhe 
ndërrimi i dytë prej ora 12:00 deri në ora 20:00. 
Kandidatët duhet ti plotësojnë kushtet e përcaktuara me dispozitat e 
Ligjit për marrëdhënie pune, nenin 59 nga Ligji për arsim të 
mesëm, e veçanërisht:  
- të kenë arsim adekuat në pajtim me normativin për kuadrin 
mësimor dhe normativin për bashkëpunëtor profesional për vendin 
e punës së duhur 
- të jenë shtetas të Republikës së Maqedonisë 
Kandidatët për mësimdhënës duhet ta zotërojnë gjuhën letrare dhe 
alfabetin me të cilin realizohet mësimi, për çka Komisioni do të bën 
kontrollë në shkollë dhe për ata kandidatë të cilët i plotësojnë 
kushtet e theksuara në shpallje, për terminin e kontrollës do të 
njoftohen përmes e-mail.  
II.  Shpallja zgjat 3 ditë pune nga dita e publikimit. 
III. Përzgjedhja do të realizohet në afat prej 20 ditë nga skadimi i 
afatit për paraqitje. 
Dokumentet e duhura: 
- Lutje me CV, 
- Diplomë për arsim adekuat të mbaruar, e vërtetuar në noter, 
- Certifikatë të shtetësisë. 
- kandidatët nën pikën 11, 12 dhe 14: dëshmi për përgatitjen e 
arritur pedagogjike-psikologjike dhe metodike. 
Dokumentet e jo kompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk 
do të mbikëqyren. 
Dokumentet të parashtrohen në arkivin e shkollës në adresën: 
SHMEJQSH “Vasil Antevski-Dren” Shkup, rr. Vera Josiq” pn 
Shkup, tel. 02/2777-343, personi për kontakt është sekretari i 
shkollës. 
                                                             SHMEJQSH "Vasil Antevski 

- Dren" Shkup   
                                                                                         DREJTORI
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Nga Qerim LITA

(vazhdon nga numri i kaluar)
Me rastin e këtij përvjetori me pe-

shë historike, e pashë të arsyeshme që
përmes gazetës shqiptare KOHA -
Shkup, të bëjmë shpalosjen e një pjesë
të stenogramit nga mbledhja e jashtë-
zakonshme të Konferencës Komunale
të LKM-Tetovë, mbajtur më 27 dhjetor
1968, në të cilën përveç udhëheqjes ko-
munale morën pjesë edhe udhëheqës
të lartë partiak e shtetëror si Angell
Çemerski, sekretar i Sekretariatit të
KQ të LKM-së, Hysen Ramadani, anë-
tar i Sekretariatit të KQ të LKM-së,
Hixhet Ramadani, nënkryetar i Ku-
vendit të RSM-së, Qamuran Tahir,
nënkryetar i Këshillit Ekzekutiv (Qe-
verisë) së Maqedonisë etj. Shpalosja e
pjesërishme të dokumentit bëhet për
shkaqe teknike (i njëjti numëron rreth
100 faqe), ku përparësi u dhamë fjali-
meve të tre funksionarëve të lartë ko-
munistë shqiptar: Xhemali Veseli,
kryetar i Konferencës komunale të
LKM të Tetovës, Hysen e Hixhet Ra-
madani.

XHEMAIL VESELI: Menjëherë
pas ngjarjeve të 22 dhjetorit, në
mbrëmje u mbajt mbledhje e
zgjeruar e Kryesisë së Konferencës
Komunale të LSPP-së në të cilën u
shqyrtua gjendja e krijuar dhe u
soll konkluzioni që të zbulohen
urgjentisht iniciatorët e trazirës.
Mirëpo, masat që u ndërmorën
nga udhëheqjet e organizatave
shoqërore-politike dhe të organe-
ve kompetente të sigurimit publik
u treguan si jo mjaft efikase, sepse
menjëherë pas kësaj ngjarje erdhi
te demonstratat më të mëdha.
Para shpërthimit të demonstrata-
ve, një pjesë e aktivit politik të ko-
munës duke e vlerësuar rëndimin
e situatës pas ngjarjeve të 22 dhje-
torit, u përpoq që përmes interve-
nimeve personale të pamundësojë
mbajtjen e demonstratave. Edhe
gjatë rrjedhës së demonstratave u
bënë përpjekje që të njëjtat të mos
marrin karakter rrënues. Të njëjtën
ditë u mbajt mbledhje e përba-
shkët e udhëheqjeve të organiza-
tave shoqërore-politike, në të cilën
u analizua e vlerësua karakteri i
demonstratave, u përcaktuan
detyrat konkrete për përqendrimin
e aktivitetit shoqëror-politik dhe u
sollën konkluzione. 

Në mbledhje u vlerësua njëzë-
ri se demonstratat përbëjnë vepër
të organizuar të elementeve armi-
qësore reaksionare, qëllimi i të cilë-
ve është i përqendruar kundër in-
tegritetit i RSM-së dhe RSFJ-së,
kundër vëllazërim bashkimit të po-
pujve tanë, kundër rregullimit sho-
qëror vetëqeverisës e demokratik.

Pas kësaj mbledhje, në mbarë

territorin e komunës filloi zhvillimi
i aktivitetit të gjallë e intensiv, në të
cilin përveç anëtarëve të LK-së,
qenë përfshirë edhe njerëz punë-
torë e qytetarë. Në këto mbledhje
bëhej përpjekje të sqarohen
ngjarjet e të mobilizohen njerëzit
punëtor në realizimin e konkluzio-
neve nga mbledhja e përbashkët
të udhëheqjeve të organizatave
shoqërore-politike.

Duhet të vihet në pah, se në të
gjitha mbledhjet e mbajtura u
mbështetën njëzëri e parezervë
konkluzionet nga mbledhja e për-
bashkët, iu dha dënimi i ashpër
elementeve anti-socialiste e armi-
qësore, u shtruan kërkesa për
marrjen e masave urgjente e
energjike kundër organizatorëve

të demonstratave. Njëkohësisht, u
shpreh gatishmëria e plotë për
përfshirjen e përpjekjeve për reali-
zimin si të konkluzioneve të për-
mendura, po ashtu edhe të Konk-
luzioneve të Sekretariatit të KQ të
LKM-së për disa probleme aktuale
në zbatimin e politikës së çështjes
nacionale në RS të Maqedonisë.

Në organizatat punuese sh-
trohen edhe kërkesa për përjashti-
min nga puna të organizatorëve e
pjesëmarrësve të demonstratës.
Në disa tubime, nga disa individë
ka pohime pas së cilave fshehin
qëllimet e demonstratave, të njëj-
tat të tregohen jo si një akt armiqë-
sor e sulm të drejtpërdrejtë ndaj
rregullimit demokratik e vetëqe-
verisës shoqëror, por si protestë e

kombësisë shqiptare kundër he-
qjes së flamurit nga një shitore.
Shkohet deri atje, saqë deklarohen
edhe kundër ndërmarrjes së masa-
ve administrative, duke e përshk-
ruar ngjarjen në një formë më
ndryshe nga ajo e cila u paraqit,
përkatësisht si fryt i reagimit spon-
tan, naiv. Bartës të pohimeve të kë-
tilla janë disa punëtorë të arsimit
nga kombësia shqiptare e disa të
rinj që duhet zbardhur shpejt e në
mënyrë energjike. 

Në tërë këtë aktivitet, te disa
maqedonas vërehen dukuri të sho-
venizmit maqedonas, i cili sh-
prehet në një mosbesim të plotë
në kombësinë shqiptare, duke bërë
përpjekje që tërë kombësia shqip-
tare të identifikohet me organiza-
torët. Botëkuptimet e këtilla të
pohuara, mund të paraqesin pen-
gesë serioze në realizimin e poli-
tikës së LKM-së për çështjen na-
cionale nëse nuk ndërmerren me
kohë masa energjike.

Në tërë këtë, vëmendje të po-
saçme meriton çështja e përdori-
mit të flamujve të kombësive sh-
qiptare e turke në këtë territor,
sepse pikërisht kjo tregohet si
shkas i drejtpërdrejtë dhe arsyeja e
vërtetë për demonstratat. Mundë-
sia e dhënë kombësisë shqiptare
e turke për përdorimin e flamujve
të tyre kombëtar, si shprehje e sen-
timentit nacional është element, i

cili flet për barazi të plotë të
kombësive në vendin tonë. Njëhe-
rit, ajo përbën politikën e LK-së dhe
nuk guxohet të ketë dilema në
këtë. 

Përveç kësaj, në territorin tonë,
te disa maqedonas vërehen mo-
smarrëveshje e rezistenca në lidhje
me përdorimin e flamujve të
kombësive, duke e kuptuar këtë si
përpjekje kah seperatizmi. Gjitha-
shtu, janë vërejtur raporte të tilla
kah përdorimi i flamujve të
kombësive, të cilat flasin si sh-
prehje e shovinizmit e nacionaliz-
mit maqedonas, që meriton dë-
nim të gjithanshëm.

Lidhja e komunistëve nuk
duhet të lejojë që përdorimi i fla-
mujve të kombësive të bëhet për
shprehjen e tendencave nacionali-
ste. Këtë e theksojmë  për shkak të
asaj se në qytet, gjatë vendosjes së
flamujve, vërehen njerëzit të cilët
kanë raporte të këqija me rregulli-
min socialist e me ligjet e këtij ven-
di. Flamujt që ata i vendosin nxisin
një revoltë më të ashpër edhe te
shqiptarët, për shkak se flamuri
kombëtar keqpërdoret për qëlli-
me të papastra. 

Duke i nxjerrë në pah pasojat
që ndodhën e që do të ndodhin në
këto ngjarje në komunë, nuk do të
ishim objektiv nëse nuk e vëmë në
pah se demonstratat me karaktere
e qëllime, ashtu siç i patën ata, lënë
pasoja shumë negative në lëvizjen
e përgjithshme shoqërore. Në
radhë të parë, me një vëmendje të
posaçme dua të pohoj se u krijua
një atmosferë e marrëdhënieve të
acaruara, të cilat mund të reflek-
tojnë në planin më të gjerë të
marrëdhënieve midis maqedona-
sve e shqiptarëve.

Ky moment i ndërlikon detyrat
e LK-së në periudhën e ardhshme,
për arsye se për çdo anëtar të LK-së
nuk guxon të ekzistojë dilema në
vendosmërinë e realizimit të më-
tutjeshëm të politikës së barazisë
së kombësive, sepse “për LK-në
qëndrimi i drejtë i vetëm mund të
jetë vetëm ai, i cili i respekton
ndjenjat nacionale të secilit indi-
vid”. Në këtë relacion, para orga-
nizatës së LK-së, u paraprin detyra
voluminoze e serioze, për të cilat
gjithsesi se do të bëhet fjalë në
projekt-konkluzionet të cilat duhet
t’i miratojë Konferenca.

Këtu dua të vë në dukje vetëm
një çështje, për të cilat duhet të an-
gazhohemi në mënyrë të veçantë e
ajo angazhimi energjik i LK-së për
ngritjen e përgjegjësisë në radhët
e veta dhe veprimin për ekzistimin
e përgjegjësisë te secili individ e te
të gjitha institucione, sepse kjo
është parakusht për normalizimin
e gjendjes dhe realizimin e detyra-
ve të ardhshme.

(vijon në numrin e ardhshëm)

ME RASTIN E 50 VJETORIT TË DEMONSTRATAVE TË TETOVËS (3)

Kundër flamurit shqiptar

“Lidhja e komunistëve nuk duhet të lejojë që përdorimi i flamujve të
kombësive të bëhet për shprehjen e tendencave nacionaliste. Këtë e
theksojmë  për shkak të asaj se në qytet, gjatë vendosjes së flamujve,
vërehen njerëzit të cilët kanë raporte të këqija me rregullimin socialist e
me ligjet e këtij vendi. Flamujt që ata i vendosin nxisin një revoltë më të
ashpër edhe te shqiptarët, për shkak se flamuri kombëtar keqpërdoret
për qëllime të papastra...”
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TURNEU TRADICIONAL

“REÇICA-GAZETA KOHA” 

KUPON I
Emri ekipit:

Emri dhe mbiemri lojtarit:

Numri i amzës:

�

Shkup, 11 dhjetor - Gazeta ditore
në gjuhën shqipe "KOHA" në ba-
shkëpunim me klubin futbollistik
“REÇICA” pas pauzës gjashtë
vjeçare përsëri do të organizojë
turneun tradicional në futboll të
vogël “REÇICA-GAZETA KOHA
2018”. Turneu do të jetë vazh-
dimësi e traditës sportive në fut-
boll të vogël që për një dekadë u
organizua nga gazeta “Flaka” dhe
u vazhdua nga gazeta “KOHA”,

ndërsa paraqet një ndër turnetë
më me renome në Maqedoni dhe
më gjerë.   Turneu do të fillojë më
21 dhjetor, kurse paraqitja e eki-
peve bëhet nga data 12 dhjetor
dhe do të zgjasë deri me 18 dhje-
tor. Ndeshjet do të zhvillohen në
sallën e shkollës “Përparimi” në
Reçicë të Madhe. Paraqitja e eki-
peve bëhet në ëmbëltoret “Amfo-
ra” në Tetovë dhe “Sport” në
Reçicë të Madhe, ose në numrat e

telefonit: 071/ 767-333, 070/496-
930 dhe 070/ 669-382. Përveç
kontakteve të sipërshkruara, eki-
pet nga Shkupi, Kumanova, Go-
stivari, Struga, Kërçova dhe Di-
bra, mund të informohen edhe
në redaksinë e sportit të gazetës
“KOHA”. Paraqitja e ekipit do të
kushtojë 6 mijë denarë, me 8 loj-
tarë, të shoqëruar me kuponin e
mëposhtëm, ndërsa ndeshjet
luhen në sistemin 4+1. 

Pas 6 viteve pauzë rikthehet turneu
“REÇICA-GAZETA KOHA 2018”

Fisnik NUHIU

Shkup, 11 dhjetor - Skuadra e FC
Shkupi pas përfundimin të sezonin
vjeshtor është hedhur në sulm për
të përforcuar ekipin për pjesën e
dytë të kampionatit. Çairasit e për-
funduan në vendin e pestë me pje-
sën e parë me 23 pikë, ndërsa për
vazhdimin e sezonin pranveror
drejtuesit e klubit janë duke vazh-
duar me punën, si dhe duke ten-
tuar që të ruajnë lojtarët që kanë
në skuadër ndërsa në të njëjtën
kohë të sjellin përforcime në
skuadër. Sipas burimeve të Gazetës
Koha, ekipi i Shkupit gjatë merkatos
së janarit pritet që në skuadër të
rikthej mbrojtësin Mevlan Adili i cili
momentalisht është pjesë e Shkën-
dijës së Tetovës. Adili me ekipin e
Shkëndijës u bashku nga ekipi ru-
mun UTA Arad, ndërsa ka qenë vetë
futbollisti që ka kërkuar largimin,

duke ditur se nuk gjente shumë
hapësira për të luajtur. Nga ana
tjetër në skuadër e Shkupit pritet
që të rikthehet edhe sulmuesi Alen
Jasharovski. Ky i fundit gjatë verës u
largua në drejtim të Prishtinës pikë-
risht nga Shkupi, ku për
“bardhekaltërit” ishte njëri ndër go-
lashënuesit më të mirë në sezonin e
fundi. Ndërkaq, përveç afrimeve në
klub pritet që gjatë afatit kalimtar të
janarit të ketë edhe largimi. Largimi

i parë nga FC Shkupi pritet të jetë
mbrojtësi i majtë Basilio Ndong
Ovono, pasi ki i fundit është në bise-
dime me skuadrën e ligës së dytë
belge Vesterlo. Basilio Ndong edhe
pse është 19 vjeçar ai është pjesë
edhe e përfaqësueses së Guines,
ndërsa tani një kohë të gjatë është
duke u vëzhguar nga skautët belgë.
Vesterlo për mbrojtësin e majtë
është i interesuar tani më një kohë
të gjatë, ndërsa paraqitjet e tij të

mira në ndeshjet kualifikuese në
Europa Ligë kanë bërë që skuadra
belge të shpreh interesim për ta an-
gazhuar në radhët e veta. Po ashtu
nga Shkupi pritet që të largohet
edhe njëri nga futbollistët më të
mirë, Ron Broja. Për lojtarin e re-
prezentacionit të Kosovës U21,
është interesuar ekipi i Shkëndijës
nga Tetova, ndërsa me shumë gja-
sa pritet që në ditët në vazhdim
Broja të jetë pjesë e kuqezinjve.

Shkup, 11 dhjetor - Në shortin e
hedhur në Nyon të Zvicrës, repre-
zentacioni i Maqedonisë deri në 21
vjeç ka mësuar emrat e kundërsh-
tarëve për eliminatoret e Evropianit
të vitit 2021. Maqedonia do të jenë
pjesë e grupit 6, bashkë edhe me
Spanjën, Izraelin, Malin e Zi, Ka-
zakistanin dhe Ishujt Faroe. Edhe
Kombëtarja e Kosovës U21 ka më-
suar kundërshtarët për ndeshjet
për kualifikimin në kampionatin
evropian. Përfaqësuesja e Kosovës,
grupmosha U21, do të luajë me Sh-
qipërinë në kuadër të kualifikime-

ve për Kampionatin Evropian 2021.
Kosova e Shqipëria do të jenë pjesë
e grupit 3 kualifikues. Pos këtyre dy

ekipeve, aty do të jenë edhe Anglia,
Austria, Turqia e Andorra. Ndeshjet
eliminatorë do të startojnë me 18

mars të vitit të ardhshëm, ndërsa
në mënyrë plotësuese do të për-
caktohet orari i ndeshjeve. Sipas
rregullave të UEFA-s të gjitha skua-
drat e para në grupe do të sigurojnë
kualifikimin për në Evropianin e vi-
tit 2021, që këtë herë do të ketë dy
shtete organizatore, Hungarinë
dhe Sloveninë. Ndërkohë dy skua-
drat e dyta më të mira nga gjithsej
9 grupe përmes ndeshjes së balo-
tazhit që në program është në nën-
torin e vitit 2020 do të kërkojnë
kualifikimin për në fazën finale të
Europianit. (F.N)

Sejdini:
Shpresoj të
sillen vendime
pozitive
Shkup, 11 dhjetor - Nga dita e
martë deri të enjten në Doha të
Katarit do të mbahet samiti i
FIFA-s në të cilin marrin pjesë
edhe u.d. presidenti i Federatës
së futbollit të Maqedonisë,
Muhamed Sejdini dhe sekretari i
përgjithshëm, Filip Popovski.
Udhëheqësit e FFM-së bashkë
me anëtarët tjerë të delegacio-
neve të pranishme në Doha dhe
anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të
FIFA-s që udhëhiqet nga njeriu i
parë, Xhani Infantino, ditët në
vijim do të diskutojnë për një
sërë çështjesh të rëndësishme,
ndërsa në mesin e temave më të
rëndësishme është mundësia
për zgjerimin e numrit të pjesë-
marrësve në Kupën e Botës për
klube, pyetje në lidhje me futbol-
lin e femrave, si dhe diskutime
në lidhje me implementimin sa
më efikas të sistemit VAR.  “FIFA
ekziston për të promovuar lojën
e futbollit, të mbrojë integritetin
e saj dhe të mundësojë kushte
garimi të barabarata për të
gjithë. Në këtë samit besoj të sil-
len vendime dhe zgjidhje për-
mes propozimeve dhe ideve kon-
struktive, të cilat në të ardhmen
do të kenë ndikim shumë më të
madh dhe pozitiv në sfera të
ndryshme të shoqërisë. Kyçe për
ne, me gjasa edhe për asosiacio-
net tjera është ajo që kemi
mundësi të bisedojmë dhe të
sqarojmë ndryshimet me të cilat
gjithë përballemi, të japim pro-
pozime dhe me partnerët tanë të
kërkojmë zgjidhje më të mira
për çështjet që na tangojnë”, ka
deklaruar Muhamed Sejdini.

“Maqedoni U21” mëson kundërshtarët
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EKIPI NGA ÇAIRI FILLON TË PËRFORCOJË EKIPIN

Shkupi rikthen Adilin
dhe Jasharovskin

Shkupit gjatë merkatos
së janarit pritet që në
skuadër të rikthej
mbrojtësin Mevlan
Adili i cili momentalisht
është pjesë e
Shkëndijës së Tetovës.
Po ashtu pritet edhe
rikthimi i sulmuesit
Alen Jasharovski. Ky i
fundit gjatë verës u
largua në drejtim të
Prishtinës pikërisht nga
Shkupi

Koha
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Në bazë të nenit 138 nga Ligji për mbrojtje shëndetësore (Gz. zyrtare e RM nr. 43/12) Fakulteti 
i mjekësisë pranë UKM në Shkup publikon: 
 

KONKURS 
për pranimin e kandidatëve për deriedukim të punëtorëve shëndetësorë - mjek të 

zgjedhur të mjekësisë familjare për 3, 6, 9 dhe 12 muaj 
 

    Fakulteti i mjekësisë në Shkup pranë Universitetit "Shën Kirili dhe Metodi - Shkup, për vitin 
2018, do të bëj pranimin e: 
  - 50 kandidatëve për deriedukim në qendrën për Medicinë familjare në Shkup. 
 
Kushtet dhe kriteret për pranim në deriedukim 
- Të mbaruar Fakultetin e mjekësisë 
- Të dhënë provimin profesional 
- Licencë themelore të fituar 
- Stazh pune në veprimtarinë Mjekësi e përgjithshme apo punë si mjek i zgjedhur minimum 14 
vite (për kandidatë për 6 muaj deriedukim) 
 - Stazh pune në veprimtarinë Mjekësi e përgjithshme apo punë si mjek i zgjedhur minimum 
mes 7 dhe 14 vite (për kandidatë për 9 muaj deriedukim) 
- Stazh pune në veprimtarinë Mjekësi e përgjithshme apo punë si mjek i zgjedhur minimum 3 
vite (për kandidatë për 12 muaj deriedukim) 
- Të mbaruar provimin specialistik të mjekësisë së përgjithshme (për kandidatë për 3 muaj 
deriedukim)  
- Përparësi do të kenë edukatorë në PZZ dhe mjek në mjediset rurale 
 
    Deriedukimi do të kryhet sipas programit të miratuar. Modulet njëditore do të realizohen për 
vikende në Qendrën për mjekësi familjare në Shkup, ndërsa pjesa praktike do të mbahet në 
repartet spitalore në Klinikat Universitare pranë Qendrës Klinike Shkup dhe ambulantet e 
miratuara.  
 
              Afati për paraqitje: 30 ditë nga data e shpalljes së konkursit. 
      
Dokumentet për paraqitje: 
- Diplomë dhe certifikatë me nota për Fakultet të mjekësisë të mbaruar (të notarizuar)  
- Certifikatë për provim të dhënë profesional dhe licencë themelore dhe të punës (të notarizuar) 
- Kopje të M1/M2 formularit nga Instituti shëndetësor në të cilën kandidati është i punësuar  
- Vërtetim për përvojë pune (certifikatë nga PIOM apo nga Agjencia për punësim)  
- Vërtetim nga mjeku i cili do ta zëvendësoj kandidatin derisa kandidati është në deriedukim. 
- Kopje (të verifikuar) nga certifikata për provim të dhënë specialistik të mjekësisë së 
përgjithshme (për kandidatë për 3 muaj deriedukim)  
 
VËREJTJE: Deriedukimi do të fillojë me 1 mars 2019. Prej 13.02 deri 20.02.2018 kandidatët e 
zgjedhur të paguajnë ratën e parë dhe të marrin vendimet nga Dekanati. Gjatë muajit shkurt do 
te formohen grupe dhe do të shpërndahen mentorë. Është e nevojshme kandidatët ta organizojnë 
punën e tyre që të mund pa ndërprerë ta realizojnë deriedukimin (rotacionet dhe vikend 
modulet)  
 

 Programi për deriedukim mund të gjendet në www.semejnamedicina.mednet.mk 
                                 

  NGA FAKULTETI I MJEKËSISË PRANË UKM - SHKUP  

 Në bazë të nenit 172, paragrafi 1 nga Ligji për arsim sipëror (Gz. zyrtare e RM nr. 82/2018) dhe nenit 26, 
paragrafi 1 nga Rregullorja për kushtet e veçanta për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional 
dhe atyre bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup (Lajmëtari i Universitetit 
nr. 411/2018), Këshilli shkencor i Institutit të blegtorisë në Shkup pranë Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup, 
publikon: 

 
KONKURS 

për zgjedhje të: 
 1 (një) bashkëpunëtori shkencor në sferën mësimore-shkencore: inxhinieria ushqimore, (41400, sipas 

klasifikimit të rajoneve, fushave dhe sferave shkencore-hulumtuese - Klasifikimi ndërkombëtar i 
fraksioneve).  

 
Kushtet: Kandidatët, krahas kushteve të përgjithshme, duhet t`i plotësojnë edhe kushtet e veçanta të parapara me Ligjin për 
arsim sipëror (Gz. zyrtare e RM nr. 82/2018), Rregullorja për kushtet e veçanta për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor, 
shkencor, mësimor-profesional dhe ato bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodij" në 
Shkup dhe aktet tjera të Universitetit.  
  Me fletëparaqitjen kandidatët duhet të parashtrojnë: biografi të shkurtë, deklaratë për përmbushjen e kushteve të 
përgjithshme dhe të veçanta për vendin e punës, dokumente me të cilat dëshmohet përmbushja e kushteve dhe certifikatë të 
shtetësisë.  
Dokumentet duhet të parashtrohen në origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. 
 Përzgjedhja e kandidatëve bëhet sipas Ligjit për arsim sipëror dhe Rregullores për kushtet e veçanta për zgjedhje 
në titujt mësimor-shkencor, shkencor, mësimor-profesional dhe atyre bashkëpunues dhe demonstratorëve të Universitetit 
"Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup. 
 Vendi i punës dhe orari i punës janë të përcaktuar sipas akteve të Institutit.  
  Konkursi zgjat 8 ditë nga dita e publikimit. Fletëparaqitjet e jo kompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk 
do të mbikëqyren. 
  Dokumentet parashtrohen në Institutin e blegtorisë në Shkup, rr. Ile Ilievski nr. 92A, 1000 Shkup. 

 
     Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" në Shkup 

      Instituti i blegtorisë në Shkup 

 Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 pika 1 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e RM nr. 
145/14 – teksti i pastruar), Rregullores për sistematizim të vendeve të punës në IN Qendra nacionale konservatore – 
Shkup (nr. 01-233/2 të datës 18.05.2018), Pëlqimit të marrë nga ana e Ministrisë së financave (nr. 18-10558/2 të 
datës 28.09.2018), ndërsa në pajtim me nenin 14 paragrafi 1 pika 6 e Statutit të IN Qendra nacionale konservatore – 
Shkup, publikon  

SHPALLJE PUBLIKE 
për pranim të një (1) personi për kohë të pacaktuar për një (1) vend të punës 

 
Publikohet shpallje publike për pranim të një (1) personi për kohë të pacaktuar. 
 Kandidatët krahas kushteve të përgjithshme të parapara me Ligjin për marrëdhënie pune duhet të 
përmbushin edhe kushtet e posaçme edhe atë për vendin e punës në vijim: 
 
1) Vozitës me PMP, gjimnaz, arsim i mesëm teknik - një (1) person 
 - me përvojë pune deri 2 vite me kategorinë "B" dhe "C"   
Orari ditor i punës është prej ora 08 -16, orari javor i punës, prej ditës së hënë deri ditën e premte 40 orë, neto pagesa 
fillestare 15,108.00 denarë. 
Kandidatët së bashku me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë: 
 - Biografi të shkurtë; 
 - Diplomë për arsim të mbaruar përkatës, të vërtetuar në noter; 
 - Certifikatë të shtetësisë (fotokopje); 
 - Fotokopje të letërnjoftimit. 
            - Fotokopje të patentë shoferit me kategorinë "B" dhe "C" 
 
Shpallja publike zgjatë pesë (5) ditë pune nga dita e publikimit të fundit. 
 Zgjedhja do të realizohet në afat prej tetë (8) ditë pune pas kalimit të afatit për paraqitje të shpalljes publike. 
 Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara nuk do të merren parasysh gjatë shqyrtimit. 
 Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e kompletuara dorëzohen përmes postës, në zarf të mbyllur me 
shënimin “Në lidhje me shpalljen për punësim” në adresën: IN Qendra nacionale konservatore – Shkup, rr. “Josif 
Mihajlloviq” nr. 7, Fahu P 225 – Shkup, ose në arkivin e institucionit çdo ditë pune. 

                                                       IN Qendra nacionale konservatore – Shkup 

Një stol për t’u shpëtuar me
fitore, besimi i presidentit Pal-
lotta për t’u fituar përsëri. Javë
vendimtare për Eusebio Di
Francesco, i cili po përballen me
një nga situatat më të tensio-
nuara që prej kthimit të tij në
Romë, si trajner. Laku është
ngushtuar pas barazimit surreal
në Cagliari, 2-2, të shtunën e ka-
luar. Presidenti James Pallotta
ishte i gatshëm për ta
shkarkuar, por mbrojtja e Mon-
chi dhe Tottit ishte në gjendje
për t’i dhënë një tjetër shans Di
Francescos. Një tjetër hap fals
e dërgon në “gijotinë” ish-in e
Sassuolos, veçanërisht në dritën
e zërave se Antonio Conte është

shumë pranë Romës. “Unë fola
me Conte dhe ideja e uljes në
stolin e Romës e ngacmon, – tha
Francesco Moriero, ish-mesfu-
shori verdhekuq në mes të vite-
ve 90, për “Leggo”. Por, unë jam
në anën e Eusebio. Nuk duhet të
harrojmë se Roma ka shitur loj-
tarë të fortë dhe e ka gjetur ve-
ten duke punuar me një grup
shumë të rinjsh. Unë nuk men-
doj se trajneri është problemi,
lojtarët luajnë në fushë”. Pikëri-
sht merkatoja e verës dhe revo-
lucioni i madh këtë vit në Romë,
janë arsyet e vërteta, që Mon-

chi ka vendosur ta marrë në
mbrojtje Di Francesco. Trajneri
kishte pranuar dhe mbështetur
zgjedhjet e menaxherit të tij në
verë, ndërsa spanjolli ia ktheu
këtë mirënjohje, duke e bindur
presidentin Pallotta që t’i jepte
atij një shans të ri. Një besim
që, duke pasur parasysh si-
tuatën në renditje të verdheku-
qve, vendi i tetë me vetëm 21
pikë, duket se përkon gjithnjë e
më shumë me një ultimatum.
Nesër mbrëma në Plzen, Roma
do të angazhohet kundër Vik-
toria, në raundin e fundit të gru-

pit të Ligës së Kampionëve. Një
lojë e padobishme për qëllimin
e kualifikimit, tashmë i arritur
paraprakisht, por e rëndësish-
me për të treguar një reagim
bindës. Një fitore do ta lejonte
trajnerin ta bënte gjumin më të
qetë, të paktën deri në ndeshjen
e ardhshme të kampionatit,
kundër Genoa, kur do të vendo-
set fati i Di Francesco. Përveç ën-
drrës që të çon tek Antonio Con-
te, emrat e zëvendësuesve të
mundshëm të Di Francesco
mbeten edhe ato të Paulo Sou-
sa dhe Laurent Blanc.

De Biasi afër
Azerbajxhanit
Pritjes së Gianni De Biasit, për të marrë
drejtimin e një përfaqësueseje duket se
po i vjen fundi. Trajneri italian, që zotë-
ron edhe pasaportën shqiptare, në një in-
tervistë për mediat italiane e pranoi se
është gati të emërohet trajner i një
kombëtareje, por pa e e thënë hapur em-
rin. Gjithsesi, të gjitha indiciet të çojnë te
Azerbajxhani, ekip që dështoi të kuali-
fikohej në fazën play off të Nations Lea-
gue në një grup që u dominua nga Koso-
va. Trajneri I Azerbajxhanit, Gurban
Gurbanov, u shkarkua nga detyra pas
ndeshjes së fundit me “Dardanët”, ndaj
federata e futbollit të këtij vendi është në
kërkim të një trajneri ambicioz të huaj,
që ka dhënë prova se mund të bëtë diçka
të madhe me një ekip të vogël. Kryeqyteti
i Azerbajxhanit, Baku, është një prej qy-
teteve që do të presë ndeshje të Euro
2020, ndaj ka interes të madh për të
afruar një trajner i cili di si shkohet në
Evropian. Për herë të fundit De Biasi ka
qenë në krye të një skuadre më shumë se
një vit më parë, kur drejtonte Alaves në
Spanjë, nga ku u shkarkua për rezultate
të dobëta. Shqipëria mbetet pika më e
lartë e karrierës së tij si trajner.

Publicitet

Conte drejt stolit 
të gjigantëve të Seria A

“Unë fola me Conte dhe
ideja e uljes në stolin e
Romës. Por, unë jam në
anën e Eusebio. Nuk
duhet të harrojmë se
Roma ka shitur lojtarë
të fortë dhe e ka gjetur
veten duke punuar me
një grup shumë të
rinjsh. Unë nuk mendoj
se trajneri është
problemi, lojtarët
luajnë në fushë”, tha
Francesco Moriero, ish-
mesfushori verdhekuq
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U R G J E N T I S H T
Shitet shtëpi në lagjen Serava-Shkup në rr. “7 korriku” nr. 8 afër spitalit

gjinekologjik, shtëpia është e ndërtimit të ri me dokumentacion të
kompletuar. Kontakt tel. 071 372 221

Universiteti i Evropës Juglindore shpall:
K O N K U R S

Për zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore
FAKULTETI I DREJTËSISË
Zgjedhje/rizgjedhje të dy mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore shkencore në lëmin: e
drejta penale dhe siguria.
Afati i dorëzimit të aplikacioneve është 8 ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit.
Konkursi është i shpallur nga 11.12.2018 – 19.12.2018.
Për më shumë informata: https://www.seeu.edu.mk/en/information/calls?id=1762

Në bazë të nenit 22 dhe nenit 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 34/2014, 113/2014) dhe 
nenit 80 dhe 82 të Ligjit për arsim fillor (Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë nr. 103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/2011, 
42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014,116/2014 dhe 135/2014) dhe vendimit nr. 04-374/1, u. d Drejtori i SHFK 
“Kirili dhe Metodij” f. Oraovicë publikon  

SHPALLJE 
Për plotësimin e vendeve të lira të punës për kohë të caktuar për vitin shkollor 2018/2019 deri më 31.08.2019 

 
 

1. Mësimdhënës të gjuhës angleze – 1 realizues – 4 orë mësimore, pagesa bazë 4.000,00 denarë, 
2. Mësimdhënës të gjuhës angleze – 1 realizues – 20 orë mësimore, pagesa bazë 20.000,00 denarë, 
3. Mësimdhënës të gjuhës gjermane – 1 realizues – 8 orë mësimore, pagesa bazë 8.000,00 denarë,] 
4. Mësimdhënës të kimisë – 1 realizues – 4 orë mësimore, pagesa bazë 4.000,00 denarë, 
5. Mësimdhënës të arsimit qytetar – 1 realizues – 2 orë mësimore, pagesa bazë 2.000,00 denarë, 
6. Mësimdhënës të etikës – 1 realizues – 1 orë mësimore, pagesa bazë 1.000,00 denarë, 
7. Mësimdhënës të etikës së religjioneve – 1 realizues – 2 orë mësimore, pagesa bazë 2.000,00 denarë, 

 
Orari i punës së mësimdhënësve është prej ditës së hënë deri ditën e premte, në një ndërrim, gjegjësisht fillon në ora 07:00 ndërsa 
përfundon në ora 13:00, ndërsa në pajtim me orarin dhe numrin e orëve mësimore. 
Kandidatët duhet të plotësojnë kushtet e përgjithshme të parapara në LMP, si dhe kushtet e posaçme të caktuara me nenin 80 në 
Ligjin për arsim fillor, si dhe kushtet e parapara në Rregulloren për organizim dhe sistematizim të vendeve të punës.  
Kandidatët të cilët do të paraqiten në lidhje me shpalljen për vendet e punës prej 1 deri në 7 së bashku me lutjen duhet të 
dorëzojnë edhe dokumentet në vijim: Diplomë ose Certifikatë për arsimin e mbaruar (fotokopje të vërtetuar në noter ose 
origjinal), Certifikatë të shtetësisë, Certifikatë për provim të dhënë profesional (nëse e posedojnë). 
Shpallja zgjatë 5 ditë pune nga dita e publikimit të shpalljes në shtypin ditor. 
Fletëparaqitjet së bashku me dokumentet e nevojshme të dorëzohen në SHFK “Kirili dhe Metodij” f. Oraovicë. 
Fletëparaqitjet e dorëzuara pas afatit dhe të pakompletuara në lidhje me shpalljen e publikuar nuk do të merren parasysh gjatë 
shqyrtimit. 
Zgjedhja do të bëhet brenda 30 ditëve. 
 
Telefoni për kontakt: 032 641-005 
SHFK "Kirili dhe Metodij" f. Oraovicë 

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

për ndërtimin e Qendrës së re klinike,  shesim tokë ndërtimi me
sipërfaqe prej 9.000 m2.Tel. 071/372-215 & 078/243-583   

Publicitet

Pasi u bashkua me kolegët e tij
në “Ciutat Esportiva”, të hënën pa-
sdite, duke qenë dëshmitar në traj-
nimin e ish-shokëve të tij, Andres
Iniesta u shfaq para mediave ditën
e sotme në një event marketingu.
Iniesta foli për disa çështje.

Japonia: “Është gjithçka e mah-
nitshme, është një gjë tjetër nga
këtu. Njerëzit atje janë të qetë, fë-
mijët e vegjël shkojnë vetëm në
shkollë”.

Villa: “E takova atë në ndeshjen
e fundit, sepse ishte atje për të rre-
gulluar disa gjëra. Eshtë një ilu-

zion se edhe ai do të luajë atje”.
“El Clásico”: “E pashë, edhe pse

ishte relativisht herët me orën në
Japoni (00:15). Sidoqoftë, nuk kam
parë shumë lojëra të Barçës për
shkak të orarit”.

Barça: “Jo për nostalgji, por dë-
shiroj që të kem forcën dhe
ndjenjën për të vazhduar në të
ardhmen këtu, jo më si futbollist.
Tani jam në diçka tjetër”.

Situata me Dembele: “Është e
vështirë ta vlerësoj një situatë, tek-
sa nuk jam brenda grupit. Kam
përshtypjen se flitet për standartet
e një klubi si Barcelona, ku të gjithë

duhet të jenë në përputhje me rre-
gullat. Ousmane është super i vlef-
shëm për klubin, ndaj nuk jam për
ta vrarë atë… Ose, le ta vrasin kur
nuk ka më asnjë ilaç për ta ndry-
shuar situatën. Unë nuk mendoj
se ka gjëra të pandreqshm, se nuk
ka zgjidhje për tri vonesa. Nëse jo,
atëherë do të duhet të merren
masa”.

Messi dhe deklaratat e Pele:
“Unë nuk kam ndërmend të ko-
mentoj ato që ka thënë Pele. Për
mua, Leo është futbollisti më i
mirë që ka ekzistuar ndonjëherë.
Ai ka të gjitha të dhënat, që nuk

janë parë tek askush deri më tani.
Dhe nuk po flasim vetëm për një
vit, por për 15 vite. Mendimi i Pele
nuk është imi”.

“Topi i Artë” dhe Messi: “Për
mua, Messi është më i miri, por
nuk mund të them se ishte e pa-
drejtë që Modric e fitoi “Topin e
Artë”. Ndoshta organizatorët
duhet të shpjegojnë saktësisht
përse kjo ndodh me “Topin e Artë”.

Komunikimi në Japoni: “Ne
flasim në japonisht, anglisht,
spanjisht … Dhe pastaj kam një
përkthyes, por po mësoj dhe po e
shijoj japonishten”.

Klasifikimi i
“Këpucës së Artë”;
Messi i 13-ti,
ndërsa Ronaldo 
i 24-ti
Kylian Mbappé, Lionel Messi,
Neymar, Cristhian Stuani, Edin-
son Cavani, Iago Aspas, Cristiano
Ronaldo, Luis Suarez…, golashë-
nuesit e mëdhenj në ligat euro-
piane të futbollit fillojnë ngjitjen
në renditjen e “Këpucës së Artë”
për sezonin 2018-2019, trofe të
cilin e organizon dhe e jep insti-
tucioni i Mediave Europiane
Sportive (ESM). Në këtë moment
të garës, udhëheqës janë lojtarë,
që marrin pjesë në ligat e vogla,
ku luhet më shumë ditë se sa në
ato më të rëndësishme. Liliu del
Nomme Kalju (Estoni) është li-
der i renditjes, me 31 gola dhe 31
pikë. Mbappé (PSG) dhe Emilia-
no Sala (Nantes) janë lojtarët e
parë nga pesë ligat kryesore eu-
ropiane në këtë renditje. Të dy
kanë nga 12 gola dhe 24 pikë.
Vetëm një gol larg janë tashmë
Lionel Messi, fitues i trofeut në
vitin 2018, dhe Neymar. Lojtarët
e parë spanjollë në këtë listë janë
Paco Alcácer dhe Aspas. Lojtari i
Borussia Dortmund ka shënuar
10 gola në Bundesligë, që kore-
spondojnë me 20 pikë. Të njëjtat
shifra ka edhe sulmuesi Celta
Vigo deri më tani. Të dy janë të
lidhur me Cristiano Ronaldo, Ca-
vani dhe Immobile, ndër të tjera.
Sistemi i vlerësimit është i tillë:
dy pikë për një gol, që e shënojnë
lojtarët nga pesë ligat e mëdha
të kontinentit (Spanjë, Angli,
Gjermani, Francë dhe Itali); 1.5
pikë për golat e shënuar nga loj-
tarët e ligave që pozicionohen
nga vendi i 6-të deri tek i 22-ti në
ranglistën e UEFA-s, ndërsa vlen 1
pikë çdo gol në pjesën tjetër të
kampionateve europiane.

PSG i përforcon më shumë
lidhjet me Neymar. Ose Neymar
vendos lidhje të ngushta me klu-
bin parizien. Në fakt, në bazë të
marrëveshjes që fundit, më tepër
përshtatet versioni i dytë. Banka
Kombëtare e Katarit (QNB) njof-
toi se Neymar do të jetë ambasa-
dori global i saj në Lindjen e Me-
sme dhe Afrikë. Marrëveshja
garanton të gjitha të drejtat e
marketingut të Neymar Jr. si am-
bassador në të gjitha platformat e
reklamave, të cilat do të shfaqen

nëpër bizneset kryesore. Marrëve-
shja u nënshkrua nga babai i Ney-

mar dhe Yousef Darwish, me-
naxher i përgjithshëm i grupit të

komunikimit të QNB, në degën e
kësaj banke me bazë në Paris. Për
PSG, kjo aleancë e forcon më tej
lidhjen me lojtarin e saj ekskluziv,
i cili gjithmonë ka qenë në qendër
të thashethemeve për të ardhmen.
E vërteta është se Banka Kombëta-
re E Katarit është në pronësi të “Qa-
tar Investment Authority”, me
lidhje të drejtpërdrejta me pro-
narët e PSG, të kompanisë “Qatar
Sports Investment”. QNB është
gjithashtu një nga sponsorët krye-
sorë të klubit francez.

PSG “blindon” Neymar, miliona të tjera si ambasador global i QNB
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Iniesta: Dembele mund “të vritet”,
por vetëm nëse nuk ka më asnjë ilaç

“Ousmane është super i
vlefshëm për klubin, ndaj
nuk jam për ta vrarë atë…
Ose, le ta vrasin kur nuk
ka më asnjë ilaç për ta
ndryshuar situatën. Unë
nuk mendoj se ka gjëra të
pandreqshm, se nuk ka
zgjidhje për tri vonesa.
Nëse jo, atëherë do të
duhet të merren masa”,
ka deklaruar Iniesta
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Në bazë të nenit 116 paragrafi 1 alineja 5 nga Ligji për mbrojtje të fëmijëve (Gz. zyrtare e RM nr. 23/13, 12/14, 44/14, 
144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16 dhe 163/17, tekst i konsoliduar - nëntor 2018), nenit 27 paragrafi 1 alineja 5 nga 
Statuti i IPKFÇ "Jasna Risteska" - Ohër, ndërsa në lidhje me pajtimin e MPPS të vërtetuar nën numrin 04-5384/3 të datës 
23.05.2018 si dhe Vendimi për publikim të shpalljes publike për zgjedhje të drejtorit e sjellë nga ana e Kryetarit të komunës 
së Ohrit e vërtetuar nën numrin 09-16502/1 të datës 16.11.2018, Këshilli drejtues i IPKFÇ "Jasna Risteska" - Ohër publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për zgjedhje të drejtorit të IPKFÇ "Jasna Risteska" -Ohër 
 

Kandidatët për drejtor të IPKFÇ "Jasna Risteska" - Ohër, duhet t`i plotësojnë kushtet në vijim: 
1. Të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë, 
2. Të jetë fizikisht dhe psiqikisht i shëndoshë, 
3. Të njohë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, 
4. Të mos ketë të shquar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës.  
5. Të mos i jetë shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën është dënuar për vepër penale për dhunë 
familjare, marrje të personit të mitur, moskujdes dhe keqtrajtim të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale 
nga grupi i veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht të sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është caktuar 
sjellje diskriminuese; 
6. Të ketë arsim sipëror gjegjësisht (së paku 240 kredi të arritura sipas SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar) dhe t`i plotësojë 
kushtet e përcaktuara në nenin 136 nga Ligji për mbrojtje të fëmijëve, për edukator, për punëtor profesional, për 
bashkëpunëtor profesional, person me fakultet filologjik të mbaruar - programi i studimeve për mësimdhënie dhe studime 
specialistike për pedagog parashkollor, jurist, sociolog dhe ekonomist me arsim sipëror (së paku 240 kredi të arritura sipas 
SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar), të ketë një nga certifikatat ose vërtetimet ndërkombëtarisht të pranuara për njohje 
aktive të gjuhës angleze, jo më të vjetër se pesë vite: TOEFL IBT - së paku 74 pikë, IELTS - së paku 6 pikë, ILEC 
(Cambridge English: Legal) - së paku niveli A2, FCE (Cabridge English: First) - të dhënë, BULATS - së paku 60 pikë 
gjegjësisht APTIS - së paku niveli B2. 
7. Të ketë minimum 5 vite përvojë punë pas diplomimit. 
8. Të posedojë licencë valide për drejtor. 
Kandidatët për drejtor duhet t`i parashtrojnë dokumentet në vijim: 
- biografi të shkurtë, 
- dëshmi për arsim sipëror të mbaruar, 
- certifikatë të shtetësisë (jo më të vjetër se 6 muaj), 
- vërtetim mjekësor, 
- dëshmi për përvojën e punës, 
- dëshmi që nuk ka të shquar masë sigurie ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
- dëshmi që nuk ka të shquar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën është dënuar për vepër penale për 
dhunë familjare, marrje të personit të mitur, moskujdes dhe keqtrajtim të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër 
penale nga grupi i veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht të sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është 
caktuar sjellje diskriminuese (jo më të vjetër se 6 muaj), 
- vërtetim për njohje të gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik, 
- të ketë një nga certifikatat ose vërtetimet të pranuara ndërkombëtarisht për njohjen aktive të gjuhës angleze, jo më të vjetër 
se 5 vjet, 
- licencë valide për drejtor në institucion për fëmijë. 
Krahas dokumenteve të duhura, kandidati për drejtor është i obliguar të parashtrojë edhe Program për punë në institucionin 
publik. 
Shuma e pagesës mujore është 40.736,00 denarë. 
Orari i punës është 40 orë në javë, nga e hëna deri të premten nga ora 08:30 deri 16:30. 
Drejtori përzgjidhet/emërohet për periudhë prej 4 viteve. 
Shpallja zgjat 8 ditë nga dita e publikimit në mediat publike. 
Këshilli drejtues mund të kërkojë dokumente shtesë nga kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet sipas dispozitave në statutin e 
institucionit. 
Përzgjedhjen për drejtor do ta bën Kryetari i komunës në afat prej 15 ditë nga dita e marrjes së propozimit nga Këshilli 
drejtues. 
Fletëparaqitja me dokumentet e duhura të parashtrohen në adresën: 
Këshilli drejtues i IPKFÇ "Jasna Risteska" - Ohër, rr. Dimitar Vllahov nr. 63, 6000 Ohër me shenjën "për shpalljen publike 
për drejtor". 
Gjatë mbikëqyrjes së dokumenteve të arritura, në konsideratë merren vetëm dokumentet të cilat janë të parashtruara në 
formë origjinal ose kopje të vërtetuara në noter. Dokumentet të cilat nuk janë të parashtruara në origjinal ose kopje të 
vërtetuara në noter nuk do të shqyrtohen.  
Dokumentet e jo kompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk do të shqyrtohen. 

 
Kryetari i  K.D  

IPKFÇ "Jasna Risteska" - Ohër   

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  mjetet financiare të siguruara nr. 18-16684/2 të datës 03.12.2018 
dhe nr. 03-4785/1 të datës 10.12.2018, Ndërmarrja kombëtare Opera dhe baleti i Maqedonisë nga Shkupi, 
publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim 
4/2018 

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

1. 13 (trembëdhjetë) persona për vendin e punës - solist i korrit, shifra KUL0304A06003  
Kushtet e veçanta: 
Shkalla dhe lloji i arsimit: 240 kredi SETK ose shkallë VII/1 të mbaruar - Shkenca muzikore, solo këndim 

ose shkollë e mesme e muzikës 
Përvoja e punës: deri në një vit përvojë pune 

II. Kandidati për vendin e punës duhet t`i plotësojë 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 
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: 19.389,00 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 t`i 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 t`i 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 
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ZGJIDHJET: D, GANGRENA, BOTA, BALLI KOMBËTAR, SAJONARA, NOLI, SKRAPARI, RUS, E, I, IRT, REA, 
NEO, MS, O, K, EPI, LAR, NJEH, AMA, XHIRO, ROT, ALL, IN, ENË, NIP, RT, NJ, AGAR, SORBONA, LOKE, T, 
ARHANGEL, S, EP, OJN, OPOJA, DERMATOLOGËT.

Shumë i lehtë: 139546278, 276981354, 548732169, 692358741, 781469523, 354217896, 
827194635, 913675482, 465823917. Shumë i vështirë: 876351294, 924687531, 153492867, 
438765912, 215948673, 697213485, 582136749, 741829356, 369574128.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Jeta sentimentale e çifteve do jete edhe me e bukur gja-

te kësaj dite. Do i shprehni ashtu si duhet ndjenjat dhe për gabimet
qe keni bere nuk do ngurroni te kërkoni falje. Beqaret pak nga pak do
hedhin hapa drejt konkretizimit te një dashurie. Mos u nxitoni për
asgjë. Ne planin financiar duhet t’i bëni balle tundimit për te shpen-
zuar pa mase. Vetëm kështu nuk do keni vështirësi.

DEMI 21. prill - 21. maj
Se bashku me partnerin do jeni te gatshëm te bëni disa

çmenduri te vogla sot ne mënyrë qe zjarri i pasionit te rindizet se-
rish. Përgatituni për drithërima. Beqaret fatkeqësisht as sot nuk do
e gjejnë personin qe po kërkojnë. Beni akoma durim. Ne planin fi-
nanciar gjerat nuk do shkojnë ashtu si i kishit menduar. Shpenzimet
e tejskajshme mund t’iu ojne ne probleme te mëdha.

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Dite e bukur dhe me momente te shumta lumturie kjo e

sotmja. Partneri do ua plotësojë te gjitha dëshirat do mundohet t’iu
beje te ndiheni me se miri. Beqaret me ne fund do kenë takimin ven-
dimtar dhe do përjetojnë emocione te reja. Situata financiare do fil-
loje te konsolidohet pak nga pak. Vazhdoni te shpenzoni me matu-
ri dhe mos i jepni hua askujt.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do jeni me humor te mire gjate kësaj dite dhe do e to-

leroni me tepër atë qe keni ne krah. Komunikimi dhe bashkëpuni-
mi ne çift nuk do ndalet për asnjë moment. Disa miq do iu prezan-
tojnë atyre qe janë vetëm një person interesant me te cilin ia vlen
te shoqërohesh. Shfrytëzojeni rastin. Financat do jene te stabilizua-
ra, prandaj mund te kryeni pa frike shpenzimet e nevojshme.

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Mjedisi i turbullt yjor mund te ndikoje mjaft ne jetën

tuaj ne çift gjate kësaj dite. Tregohuni pak me te duruar dhe me pak
kokëfortë. Beqaret duhet t’ia lënë kohës gjithçka dhe nuk duhet te
bëjnë çmenduri vetëm për te gjetur personin e duhur. Urani do jete
i pozicionuar keq ne planin financiar dhe do iu duhet me patjetër te
ulni shpenzimet. Sakrificat do ia vlejnë.

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Jeta sentimentale e çifteve do vazhdoje te mbrohet nga

yjet edhe gjate kësaj dite. Klima do jete e ngrohte dhe do jeni te lire
te bëni çfarë te doni. Beqaret do ndihen mire edhe ashtu si janë
prandaj nuk do kërkojnë me ngulm te kenë dike pranë. Me financat
duhet te vazhdoni te tregoheni te matur ende. Nuk ka ardhur ende
koha te bëni shpenzime te mëdha.

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Vetëm Saturni do influencoje sot ne jetën tuaj ne çift. Ai

do e stabilizoje mjaft lidhjen qe keni krijuar dhe do i mbroje ata
qe kane pasur mosmarrëveshje te mëdha. Beqaret do kenë një
takim mbresëlënës te cilin as qe e kishin menduar ndonjëherë. Sh-
frytëzojeni! Financat do jene te paqëndrueshme dhe shpenzimet
e tejskajshme mund te sjellin probleme shume te mëdha.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Ne dashuri iu pret lumturia gjate kësaj dite. Do kaloni

momente te zjarrta me njeri-tjetrin dhe do përjetoni emocione te
papërshkrueshme. Nëse jeni ende vetëm, priten takime te rëndë-
sishme te cilat do ua ndryshojnë përgjithmonë te ardhmen. Tre-
gohuni te vëmendshëm. Financat do jene me te mira dhe do krye-
ni disa investime shume te rëndësishme.

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Neptuni do iu sjelle shume fat gjate kësaj dite ne jetën

tuaj ne çift. Do qëndroni me shume kohe pranë atij qe dashuro-
ni dhe do ia kaloni me se mire ne krahët e tij. Disa do marrin edhe
një vendim te rëndësishëm. Beqareve do iu plotësohet dëshira për
te krijuar një lidhje. Financat nuk do jene ne gjendjen me te mire,
prandaj kujdes me shpenzimet e tepruara.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Marrëdhënia ne çift nuk do jete shume e qete gjate kësaj

dite. Mundohuni te mos e impononi mendimin tuaj me çdo kusht
sepse kjo do sjelle debate. Beqaret do tregohen te paduruar dhe
mund te bëjnë disa zgjedhje te gabuara. Kujdes! Ne planin finan-
ciar nuk duhet ne asnjë mënyrë te ndërmerrni rreziqe te mëdha dhe
as te jepni para hua. Sot duhet me patjetër te ruani ekuilibrin.

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Dashuroni ashtu si dini dhe ashtu si e ndjeni sot. Vetëm

ne këtë mënyrë do përjetoni emocionet qe keni dëshiruar gjith-
monë dhe do ndiheni te plotësuar. Beqaret do jene me te qarte pe
rate qe duan te bëjnë ne jetën sentimentale dhe do hedhin hapat
e duhura. Financat do jene te mira, megjithatë nuk duhet te sh-
penzoni pa u menduar vetëm për t’ia bere qejfin vetes.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Gjate kësaj dite, dyshimet mbi vazhdimësinë e jetës

suaj ne çift do jene te mëdha. Mundohuni te mos merrni vendime
te nxituara sepse kjo do iu beje te lëndoheni me vone. Beqaret do
e kenë te vështirë te krijojnë lidhjen qe kane ëndërruar. Prisni edhe
pak kohe. Financat do jene mjaft te ekuilibruara dhe nuk do keni
tronditje te mëdha. Ruajeni këtë situate.
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1408 - Rendi i Dragoit: Rendi i Dra-
goit për herë të parë është krijuar më
12 dhjetor të vitit 1408 nga Perando-
ri Sigismund dhe pastaj Mbret i Hun-
garisë dhe gruas së tij Mbretëresha
Barbara e Celjes e përcjellë me be-
tejën për posedimin e Bosnjës.

1677 - Ushtria e Brandenburgëve
okupon Stetinin.

1791 - Hapet Banka e SHBA.
1800 - Uashington DC përcaktohet

kryeqytet i SHBA.
1822 - Meksiko zyrtarisht njihet e

pavarur nga SHBA.
1911 - Delhi zëvendëson Kalkutën si

kryeqytet i Indisë.
1932 - BRSS dhe Kina rifillojnë

marrëdhëniet diplomatike.
1961 - Martin Luther King Jr dhe

700 demonstrues arrestohen në Al-
beni të Gjorgjisë në SHBA.

1963 - Kenia shpallet e pavarur nga
Britania e Madhe.

1991 - Aktori Richard Gere mar-
tohet me modelen Cindy Crawford.

MARTESA 
E pyet nxënësi mësuesen: - Pse kur
martohet nusja vishet me të
bardha? 
Sepse për të është ditë gëzimi - ju
përgjigj mësuesja. 
- Aha, tani e kuptova pse dhëndri vi-
shet me të zeza - tha nxënësi. 

Detyra e një patrioti të vërtetë
është ta mbrojë vendin 

e tij nga qeveria e tij.
(Thomas Paine)

E MERRNI CELULARIN 
NË TUALET? 

Mos filloni të ndjeni neveri për celu-
larin tuaj, por një studim i ri thotë se
ka më shumë baktere se tualeti.
“Higjiena e larjes së smartphonëve”
mori 50 celularë për të zbuluar nive-
lin e mikrobeve që qëndrojnë në
sipërfaqe. Sipas statistikave, një ulë-
se tualeti ka 220 pika baktere,
ndërkohë që celulari ka 14 mijë e 779,
rreth 7 herë më shumë. E gjithë kjo u
bë për t’i dhënë një mesazh njerëzve
të cilët prekin telefonat e të tjerëve.
Bakteret e marra nga celulari mund
të shkaktojnë sëmundje të rënda tek
njerëzit. Ndër të tjera sugjerohet të
mos përdoret celulari gjatë ushqimit
apo në tualet sepse rritet numri i
baktereve.
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Pekini sapo ka bërë të ditur një projekt
se do të ndërtojë rrugën e parë të trenit në-
nujor në Kinë. Linja do të lidhë Ningbo,
një port në qytetin jugor të Shangait, në
Zhoushan, një arkipelag jashtë bregut lin-
dor. Propozimi i tunelit nënujor do të jetë
pjesë e planit hekurudhor Yong-Zhou prej
77 kilometrash në mënyrë që të nxisë tu-
rizmin si dhe për të përshkruar një rrugë
prej dyorësh në provincën e Zhejiang. Së
pari, kjo u bë e ditur nga qeveria e Shan-
gait në vitin 2005, e cila plani për ndërti-
min e hekurudhës Yong - Zhou u miratua

nga Pekini gjatë muajit nëntor. Brenda
linjës hekurudhore prej 77 km ose (47.8
milje), do të rindërtohet rreth 70.92 km
rrugë, duke përfshirë një seksion prej 16.2
km nënujore. Derisa hekurudha të për-
fundojë, Yong c Zhou do të lidhë stacionin
lindor të Ningbo dhe stacionin Zhoushan
(Baiquan) me trenat të një shpejtësie të
lartë, e cila do të arrijë me një shpejtësi
maksimale prej 250 kilometrash në orë.
Rruga e re, që lidhet me rrjetin heku-
rudhor ekzistues të shpejtësisë së lartë në
Kinë, do të transportojë udhëtarët nga

Hangzhou - kryeqyteti i Zhejiang - në
Zhoushan në 80 minuta. Udhëtimi aktual
zgjat rreth 4.5 orë me autobus ose një
makinë do ta përshkojë rrugën në 2.5 orë.
Shtatë stacione janë planifikuar për të
gjithë rrugën, duke përfshirë katër stacio-
ne të reja dhe tre ato të rizhvilluara. Përveç
tunelit nënujor, do të ndërtohet një urë
rrugore-hekurudhore për të lidhur pjesët
e arkipelagut. Me një çmim prej 25.2 mi-
liardë RMB (ose 3.6 miliardë dollarë),
projekti pritet të fillojë vitin e ardhshëm
dhe do të përfundojë në vitin 2025.

Njerëzit të cilët nuk e dinë ose nuk mund
të verifikojnë datën e lindjes përballen me
një sërë sfidash, si rezervimi i fluturimeve
ose dhomave të hoteleve online. Ky problem
do të marrë zgjidhje në Zvicër: nga viti i
ardhshëm, “1 janari” do të futet në këto pa-
saporta. Kjo situatë vlen për rreth 800 njerëz
në Zvicër, tha Departamenti Federal i Drejtë-
sisë. Këta janë zakonisht emigrantë, doku-
mentet e të cilëve mbahen nga vendi i tyre
i lindjes dhe janë të pamundura për t’u
marrë. “Qeveria po ofron një zgjidhje të sh-
pejtë dhe pragmatike për qytetarët e prekur
që kanë probleme në banka, zyra postare
apo kur udhëtojnë”, thuhet në deklaratën e
Ministrisë së Drejtësisë. Deri më tani, seksio-
ni i lindjes në dokumentet e tilla ka shënuar

00/00 dhe viti i lindjes, për shembull
00/00/76 - një praktikë e cila krijoi një pro-
blem në kontrollet kufitare dhe madje edhe
kur bëhen blerje online. Ministria e Drejtë-
sisë tha se do të ndryshonte bazën ligjore
deri në fund të vitit.

Një dollar e 13 cent! Ky është çmimi i
saktë me të cilin është shitur një prej kë-
shtjellave më spektakolare të Europës.
Bëhet fjalë për kështjellën e Marienburg në
Gjermani.

Nuk mund të përballoja më shpenzi-
met” është shprehur princi Ernst i Hanno-

ver që ka hequr dorë nga prona për një
çmim qesharak. Mirëmbajtja e 135 dho-
mave të kështjellës, mes punimeve restau-
ruese dhe konservimit, kërkon një inve-
stim prej rreth 30 milionë euro. kompania
që do të bëhet pronare zyrtare është “Lie-
mak Immobilien GmbH”.

S’ka më telefon
në rrugë!
Qytetarët në Lituani nuk do të
lejohen më të përdorin celularët
në rrugë. Rregullorja e re mbi nda-
limin e tij është miratuar një ditë
më parë nga qeveria lituaneze me
qëllim reduktimin e aksidenteve
të ndodhura për shkak të përdori-
mit të celularit në rrugë. Sipas
njoftimit, “këmbësorët nuk duhet
të përdorin telefonin në rrugë”, u
shpreh ministri i transportit Rokas
Masiulis gjatë një mbledhje të ka-
binetit qeveritar. Duke filluar
muajin e ardhshëm, kalimi i
rrugës duke folur ose edhe nëse
kontrolloni një telefon mund ti
kushtojë lituanezëve një gjobë
deri në 40 euro ose (46 dollarë).
Honolulu, në Hawaii prezantoi një
ligj të ngjashëm vitin e kaluar,
megjithëse kryeqyteti shtetëror i
Hawaii ndryshe nga Lituania do të
ndalojë telefononin vetëm gjatë
kryqëzimeve, dhe duke mos folur
në telefon. Vitin e kaluar, 68
këmbësorë bënë aksident me
makinë ose me biçikleta në Litua-
ni, ku shkak u bë përdorimi pa kri-
ter i telefonit në rrugë. Shkalla e
vdekjeve të këmbësorëve në Litua-
ni renditet në vendin e tretë në Ba-
shkimin Europian, duke lënë pas
Rumaninë dhe Letoninë, sipas të
dhënave të fundit zyrtare.

Kina do të ndërtojë
rrugën e parë të
trenit nënujor
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Nuk e dini datën e lindjes tuaj?
Zvicra e zgjidh këtë problem

Për 1 dollar e 13 cent shitet një nga
kështjellat më spektakolare të Europës! 


