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Shkup, 12 dhjetor - Kushtet jo të volitshme higjie-
nike në institucionet shkollore të ciklit të ulët
dhe të mesëm kanë shqetësuar jo vetëm
prindërit që kanë fëmijët në këto shkolla, por
edhe  institucionet komunale, përgjegjëse të
arsimit dhe punonjësit e shëndetësisë. Për
shkak të papastërtisë në shkollë, shumë nxënës
nuk përdorin tualetet. Ata që më shumë bren-
gosen janë prindërit, pasi kanë frikë se munge-

sa e higjienës mund të shkaktojë ndonjë së-
mundje te fëmijët. “Higjiena në shkollat e ven-
dit nuk është në nivelin e duhur, sidomos në
shkollat fillore, ku nxënësit janë të rrezikuar
nga përhapja e ndonjë infeksioni, në veçanti
klasat që janë afër tualeteve. Mendoj se kjo çë-
shtje duhet të merret më seriozisht nga
përgjegjësit e institucioneve arsimore. Unë jam
vetë prind i një fëmije që vijon...

Kushte jo të mira higjienike në shkolla
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Kur një 
kilogram 
celularësh
vlen më
shume se një
ton domate!

Në Teatrin e Kumanovës, ansam-
bli i aktorëve shqiptarë solli shfa-
qjen skenike “As andej, as kën-
dej”. Regjisori Kastriot Abdyli
ishte bazuar në një tekst të
mëhershëm të autorëve  Bojan-
Trifunovski, Simeon Damevski
dhe LupçoTodorovski - Upa, por
gjatë adaptimit ky tekst ka pë-
suar transformime...
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Mafia, historia
e origjinës dhe
nga e mori
emrin në Itali!

“Libri i bardhë
2018”, udhërrë-

fyes i klimës 
së biznesit
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Figurat e politikanëve në monedhat e metalit në Kenia
janë zëvendësuar me figura të kafshëve, si përpjekje
për të ndaluar glorifikimin e liderëve. Monedhat e
deritanishme kishin fytyrat e tre ish-liderëve të Kenias:
Jomo Kenyatta, Daniel arap Moi dhe Mwai Kibaki. Kjo
nga shumë kenianë u pa si përpjekje e liderëve për të
promovuar veten dhe për ta personalizuar shtetin,
raporton BBC. Monedhat e reja kanë figurat e kafshëve
që përfaqësojnë jetën e egër të vendit, duke përfshirë
luanët, elefantët dhe gjirafat.

Lirohet me kusht me garanci pasurore prej 10 milionë dollarësh
kanadezë drejtoresha e çështjeve financiare (CFO) e kompanisë
teknologjike kineze Huawei, Meng Wanzhou, e cila u arrestua në
Vancouver të Kanadasë më 1 dhjetor me akuzën për shkelje të
sanksioneve amerikane ndaj Iranit. Gjykatësi kanadez William
Ehrcke në seancën e cila ndiqej afër nga tregjet dhe opinioni
ndërkombëtar, dha vendimin për lirimin me kusht të Meng
Wanzhou për të cilën pritet kërkesa zyrtare e SHBA-ve për
ekstradim.
Sipas kushteve të gjykatës Meng do të banojë në shtëpinë e saj në
Vancouver dhe do t'i paraqesë gjykatës si garanci 7 milionë
dollarë kanadezë, para të gatshme si dhe 3 milionë dollarë
kanadezë në pasuri të patundshme. Meng do të mbajë byzylykun
me transmetues GPS e cila do të sigurohet nga kompania private
kanadeze e sigurisë Lions Gate Risk Management Group, si dhe
do të lejojë punonjësit e kompanisë që ta vëzhgojnë 7/24 dhe
nëse do të jetë e nevojshme edhe ta arrestojnë atë.
Po ashtu Meng do të përballojë vetë të gjitha shpenzimet, nuk do
të dalë jashtë zonës së përcaktuar nga kompania e sigurisë si dhe
të gjitha pasaportat do t'ua dorëzojë autoriteteve kanadeze.
Vajza e Ren Zhengfei pronarit të firmës teknologjike Huawei,
njëherësh drejtoreshë e çështjeve financiare (CFO), Meng
Wanzhou, e cila mbahej në një burg në Vancouver të Kanadasë u
arrestua më 1 dhjetor me kërkesën e administratës së
Washingtonit me akuzën për shkelje të sanksioneve amerikane
ndaj Iranit.

(New York Times, 12 dhjetor)
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Shtetet e vogla me resurse të vakëta qoftë njerëzore
apo natyrore, e që ngecin në zhvillimin ekonomik dhe
shoqëror jo vetëm pas shteteve evropiane më të për-
paruara, por edhe në raport me shtetet ish-socialiste
si Polonia, Çekia, Sllovakia , Hungaria apo Rumunia,
nuk kanë rrugë tjetër të zhvillimit përveçse të inve-
stojnë në dituri, teknologji, hulumtime shkencore dhe
inovacione. Pse nevojitet një rrugëtim i tillë, i vështirë,
me plot pengesa dhe me përkufizime nga më të ndry-
shmet? Historia moderne na tregon se vetëm shtetet
që investojnë në dije bëhen të pasura.

Me fjalë të tjera, nuk është e rëndësishme se sa shumë
punohet, por është e rëndësishme se sa njohuri dhe
dije investohet në një prodhim . Këtë e dëshmon edhe
fakti se një kilogram i telefonave celularë kushton më
shumë se një ton domate. Vite me radhë, në Maqedo-
ni adutet kryesore të eksportit janë katalizatorët e
“Xhonson Meti”, pjesët për ndezjen e veturës dhe të
ngjashme, feronikeli dhe veshmbathja. Ndër prodhi-
met më të eksportuara, një pjesë e madhe prodhohen
nga investitorët e huaj në Zonat e lira ekonomike. Prej
tyre, i vetmi prodhim i gatshëm janë autobusët e “Van
Holl”, ndërsa prodhimet e tjera janë metale dhe lëndë
të para, si feronikeli, duhani, ferosiliciumi, dhe këmi-
shat e prodhuara me sistemin “llon”. 

Gjithashtu, më shumë se gjysma e eksportit reali-
zohet nga kompanitë e huaja që shumë pak shfrytë-
zojnë lëndët e para vendore, por të njëjtat i importojnë
për përpunim si dhe falë subvencioneve të majme sh-
tetërore, ndërsa shfrytëzojnë fuqinë e lirë punëtore
që në mesatare paguhen nga 16 mijë denarë. Gjitha-
shtu, analiza e Top 100 prodhimeve më të eksportua-
ra nga Maqedonia, tregon se në gishta mund të numë-
rohen produktet me fazë finale të përpunimit apo që
janë të dedikuar për konsum final. 

Veçori të tjera janë mungesa e shumëllojshmërisë
dhe prodhimeve të gatshme për eksport, shpërndarjes
më të madhe të eksportit dhe me vlerë të ulët të sh-
tuar, mungesa e kompanive të sofistikuara vendore
të orientuara në eksport, si dhe niveli i ulët i shkathtë-
sive dhe njohurive apo diturisë. 

Nëse i kthehemi Maqedonisë, vërehet se vite me
radhë, pak investojmë në shkencë. Maqedonia për hu-
lumtim dhe zhvillim ndan vetëm 0.44 për qind të
Prodhimit të Brendshëm Bruto të shtetit. Përkundër
dyfishimit të kësaj shume prej 0.22 për qind në 2011 në
gati 0.5 për qind të PBB-së në 2013, e që paraqet një
shumë prej afër pesë milionë euro, ajo megjithatë
shënon ngecje të madhe në raport të shumës që
ndajnë shtetet evropiane dhe paraqet një të pestën e
mesatares së BE-së.

Sipas të dhënave të fundit të EUROSTAT-it, në vitin 2013-
ën, çdo shtet anëtar i BE-së në mesatare ka harxhuar
2.03 për qind të PBB-së për zhvillim dhe hulumtim.

Andaj, sfidë në të ardhmen mbetet pavarësia financia-
re e universiteteve dhe ngritja e një industrie të fuqi-

shme që së bashku do të investojnë në hulumtime. 

Nevojitet edhe rritja e prodhimtarisë jo e bazuar në
eksploatimin e pasurive natyrore dhe punës manua-
le në kompanitë e huaja, e cila nuk rrit dukshëm as pa-
gat, por edhe nuk zbut më shumë varfërinë. Nevojitet
orientimi ndaj prodhimtarisë së bazuar në dije dhe në
pjesëmarrjen më të madhe të vlerës së shtuar. Pra,
ndryshimi gradual i strukturës së eksportit, ku do të fil-
lojë të dominojë “truri vendor”. Ekzistojnë shembuj
të suksesshëm të eksportit të prodhimeve që sjellin
para me investime në inovacione dhe teknologji mo-
derne. Shembuj për këtë janë bodrumet e verës që
ngadalë, por sigurt po e kthejnë trendin e shitjes nga
eksporti në fuçi. Këtë e tregon edhe renditja në vendin
e 28-të në botë me fitim prej afër 53 milionë dollarë-
sh. Bile, bodrumet e verës në vend bashkëpunojnë
edhe me emra të tillë të njohur në prodhimin e verës
siç është konsulenti më i njohur në botë - “Filip Kam-
bi”. 

Gjithashtu, edhe enologët apo ekspertët e prodhimit
të verës në shtet me vite shkollohen në Francë apo
Itali. Shembuj tjetër pozitiv i eksportit është edhe sek-
tori i teknologjisë informatike. Në shtatë vitet e fundit
është rritur vlera e shërbimeve kompjuterike, të te-
lekomunikacionit dhe informatikës, prej 87 milionë
euro në vitin 2011 në 150 milionë euro në vitin 2016. Ky
sektor ndoshta paraqet edhe udhërrëfyes se nga duhet
të lëvizë ekonomia e vendit në të ardhmen, duke ek-
sportuar “vlerë për para”. Në këtë sektor punon një
fuqi punëtore lartë e kualifikuar dhe e trajnuar që ka
çmimin e saj në tregun e punës, njeh shkëlqyeshëm
gjuhën angleze, posedon shkathtësi të larta dhe është
e gatshme të punojë sipas teknologjive dhe standar-
deve më të reja dhe moderne që kërkohen në tregjet
e jashtme. 

Në fund, potenciali i shumë i rëndësishëm i eksportit
e që mund të realizohet në praktikë mbeten prodhi-
met e përpunuara bujqësore dhe blegtorale që sh-
quhen me traditë të madhe, por të harruar, e që me
kohë nuk është modernizuar. Nëse vizitoni dyqanet e
mëhallës, mund të blini gështenja të përpunuara dhe
të ngrira industriale e që mund të konsumohen gjatë
tërë vitit, por edhe mund të eksportohen .Vendi i
origjinës së puresë së gështenjave është Kroacia dhe
jo Maqedonia. Shembulli tjetër është nga blegtoria.
Në shitoret e ndryshme, çmimet më të larta të përpu-
nimeve të mishit si mishi i thatë, suxhuku , apo proshu-
ta e viçit na vijnë nga Sllovenia, Bosnja apo Novi Paza-
ri i Serbisë e që shiten si brende! 

A nevojitet që mbështetje më e madhe konkrete dhe
jo vetëm në letër, përkrahje? Por edhe shtytje për
prodhuesit vendor që më shumë të orientohen në
prodhimin dhe shitjen jashtë të këtyre prodhimeve
tradicionale të vendit? Si për fillim, ndoshta nuk mund
të prodhojmë televizorë apo telefona, por së paku
mund të eksportojmë proshutë Korabi apo suxhuk
Sharri! 

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

Fisnik PASHOLLI

KUR LIDERËT
ZËVENDËSOHEN ME KAFSHË

KANADA, LIROHET ME
KUSHT SHEFJA
FINANCIARE E HUAWEIT
Lirohet me kusht me garanci pasurore prej
10 milionë dollarësh kanadezë drejtoresha
e çështjeve financiare (CFO) e kompanisë
teknologjike kineze Huawei, Meng
Wanzhou

Kur një kilogram
celularësh vlen më 
shumë se një ton domate!
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Shkup, 12 dhjetor - Vitin e ardhshëm
Maqedonia do të jetë vend stabil
dhe do këtë hapësirë për një am-
bient më të mirat të biznesit dhe
zhvillim ekonomik. Kështu dekla-
roi kryeministri i Maqedonisë, Zo-
ran Zaev, para biznesmenëve të
huaj dhe vendor gjatë promovimit
të “Librit të bardhë” nga Këshilli i In-
vestitorëve të huaj në Maqedoni.
Sipas tij, me ftesën e BE-së për anë-
tarësim, do t’iu ndihmojë shumë
biznesmenëve të sjellin vendime të
reja për të investuar në Maqedoni
sepse rruga për në BE dhe NATO, si-
guron stabilitet politik që është fak-
tor i rëndësishëm për bërje biznes. 

“Maqedonia gjithashtu pret
shumë nga Marrëveshja me Gre-
qinë dhe Bullgarinë, sepse tani nuk
ekzistojnë shtete armike që mund
ta pengojnë zhvillim ekonomik të
Maqedonisë. Vitin e ardhshëm pres
stabilitet politik dhe ekonomik.

Është e qartë se presim shumë punë
të mira nga Unioni Evropian. Jam
optimist se Parlamenti di ta kryejë
punën e vetë dhe do të votojë ndry-
shimet kushtetuese. Diçka e mirë
është fakti se tani nuk kemi shtete
armike, i shkatërruam armiqësitë.
Mendojë se të gjitha këto ngjarje
që ndodhën gjatë këtij viti, pozitivi-
sht ndikuan në klimën e biznesit.
Reformat gjyqësore dhe siguria e
vendit, gjithashtu do të kenë
ndikim pozitiv në stabilitetin e ven-
dit sepse stabiliteti politik është i
rëndësishëm për krijimin e një baze
të fortë për zhvillim ekonomik”, tha
kryeministri Zoran Zaev. Kryetari i
Këshillit të investitorëve të huaj në
Maqedoni, Stefan Peter, tha se ku-
shtet për të bërë biznes në Maqedo-
ni janë përmirësuar dukshëm, kur-
se Maqedonia ende është midis
vendeve më atraktive për investi-

me të huaja.
Në "Librin e Bardhë" Peter tha

se janë përfshirë qëndrimet, propo-
zimet dhe sugjerimet e kompanive
të huaja të pranishme në Maqedo-
ni dhe se pret gjatë vitit të ardh-
shëm Qeveria e Maqedonisë të bëjë
më shumë në planin ekonomik.

"Libri i bardhë", është jo vetëm
një shikim për gjendjen aktuale
ekonomike në vend, por edhe si kor-
rigjues ose propozues i asaj që
eventualisht më shumë mund të
bëhet për përmirësim e klimës afa-
riste. Fokusi në Librin e bardhë është
Maqedonia, prandaj duam të kon-
tribuojmë në zhvillimin e ekonomi-
së të Maqedonisë. Ky “Libër i
bardhë” mund t’i kontribuojë zhvil-
limit ekonomik, transparencës, rre-
gullave të tregut të hapur, rregulla-
ve të konkurrencës së drejtë, uljes së
pengesave për bizneset që vijnë për

të investuar dhe krijimit të hapë-
sirës së barabartë për të gjithë loj-
tarët, për të gjithë bizneset në këtë
mjedis, në mënyrë që ta bëjë mjedi-
sin që investitorët e huaj të vijnë në
Maqedoni. Përfitimet nga reko-
mandimet e “Librit të Bardhë 2018”
për mjedisin e biznesit janë të
shumta, si reduktimi i kostove të
biznesit, rritja e hyrjeve të investi-
meve, krijimi i vendeve të punës, re-
duktimi i rreziqeve për bizneset dhe
konkurrenca e ndershme në eko-
nominë e lirë të tregut”, tha Stefan
Peter, kryetari i Këshillit të Investi-
torëve të huaj në Maqedoni. 

Kryetari i Odës ekonomike të
Maqedonisë, Branko Azeski, men-
don se Maqedonia si një shtet i
vogël duhet të jetë i orientuar në
mënyrë eksportuese dhe të orien-
tohet ndaj riindustrializimit sepse
këto janë elemente të cilat mund
ta lëvizin ekonominë përpara.

“Duhet të investohet dhe shteti
t’u ndihmojë atyre të cilët janë të
aftë së shpejti të ofrojnë vende
pune dhe aktivitet investues, nëse
dëshirojmë të fitojmë të gjithë. Ne
duhet të jemi vend eksportues dhe
të mos kthehemi riindustrializim”,
tha Azeski, sipas të cilit, është e ne-
vojshme edhe strategji për zhvillim
afatgjatë ekonomik, partneritet pu-
blik-privat me Qeverinë dhe sistem
të fortë të odave.

Shkup, 12 dhjetor - Përshtypja
është se procesi i zbatimit të
Marrëveshjes së Prespës në Ma-
qedoni ka përfunduar. Procesi
mbetet për t’u zgjidhur në Parla-
mentin grek. Nuk ka plan rezervë
për Marrëveshjen e Prespës, për-
veç se të gjendemi të bllokuar siç
kemi qenë më parë gjë që i kush-

toi shumë shtrenjtë Maqedonisë,
tha ambasadori francez Kristian
Timonie në një intervistë për MIA-
n. “Nuk mendoj se duhet të fute-
mi në një hipotezë të tillë, sepse,
sipas mendimit tim, nuk ka asnjë
plan rezervë, përveç se të gjejmë
veten të bllokuar siç ishim më
parë gjë që i kushtoi shumë Ma-
qedonisë, por që nuk i kushtoi
asgjë palës greke, e cila nga ana
tjetër i ka problemet e saj të
brendshme. Ky do të ishte një pro-
blem veçanërisht i madh për Ma-

qedoninë”, thotë Timonie. Sipas
tij, alternativa tjetër është që të
mbetemi të paralizuar në rrugën
drejt BE-së, që përbën një rrezik të
madh. Lidhur me atë se çfarë do
të ndodhë nëse  Marrëveshja  nuk
kalon në Parlamentin grek Timo-
nie nuk do të mendojë lidhur kë-
saj teze duke qenë i bindur se  të
dyja parlamentet do të arrijnë që
të shfrytëzojnë këtë moment hi-
storik. Sa i përket reformave,
është decid se ky është një proces
serioz që kërkon përfshirjen dhe

një parlament funksional që do
të funksiononte në nivelin e një
Parlamenti Evropian, në të cilin
ka vetëdije dhe unifikim mbi inte-
resin shtetëror që do të çonte në
unitet edhe në shoqëri në zbati-
min e reformave.

Diplomati francez në intervi-
stën që gjatë ditës MIA do ta pu-
blikojë në tërësi fokusohet edhe
në gjendje aktuale në Francë me
protestën e “Jelekëve të  Verdhë
dhe përgjigjen e kreut të shtetit
francez Emanuel Makron.

Azili i Gruevskit, në
pajtim me rregullat
ndërkombëtare!
Bruksel, 12 dhjetor - Zëdhënësi i
Qeverisë hungareze, Zoltan Ko-
vaç, në konferencë për shtyp në
Bruksel përsëriti se të gjitha pro-
cedurat rreth azilit të ish kryemi-
nistrit Nikolla Gruevski janë në
pajtim me të drejtën dhe rregul-
lat ndërkombëtare. Ai tha se
Gruevski ka marrë “proces kor-
rekt” si secili tjetër që ka kërkuar
azil në Hungari dhe se ky proces
është i pavarur, dhe nuk e
udhëheq Qeveria. I pyetur nëse
Qeveria ka qenë involvuar në
transportin  e Gruevskit deri në
Hungari, Kovaç deklaroi vetëm
shkurtë: “Hungaria i ka ndjekur
të gjitha rregullat ndërkombël-
tare në pajtim me standardet
ndërkombëtare”. “Nuk shoh që
këtë pyetje ia parashtroni
kërkuesve tjerë të azilit në
Evropë”, tha ai. Lidhur me këtë,
zëdhënësi hungarez është pyetur
nëse kjo do të thotë se nuk ka be-
sim në sistemin gjyqësor në Ma-
qedoni. “Implikoj, dhe e patë atë
në një tuit timin, se agjencitë e
Komisionit evropian dhe agjen-
citë tjera ndërkombëtare të cilat
raportojnë për Maqedoninë
dhanë disa shkaqe sipas të cilave
kjo pyetje matet. Por edhe një
herë kjo nuk ishte procedurë e
qeverisë, por e agjencisë së pava-
rur, agjencia çdoherë e ndjek
këtë protokol për çdo rast indivi-
dual dhe çdoherë sigurojmë
bazë dhe kornizë për proces kor-
rekt dhe të barabartë për të
gjithë”, deklaroi Kovaç.

Hidhet poshtë
iniciativa kundër
Marrëveshjes së
Prespës
Shkup, 12 dhjetor - Gjykata Ku-
shtetuese në seancën e djesh-
me me shumicë votash i hodhi
poshtë iniciativat e parash-
truara të kundër ndryshimit të
Kushtetutës dhe implementi-
mit të Marrëveshjes së Pre-
spës. Iniciativat kundër Marrë-
veshjes së Prespës, siç thonë
nga Gjykata, nuk janë pranuar,
sepse Vendimi nuk hyn në rre-
gullore dhe nuk ka vlerësim
kushtetues-gjyqësor. Parash-
truesit e iniciativave për vlerë-
simin e kushtetushmërisë dhe
ligjshmërisë të Vendimit janë
Kongresi Botëror Maqedonas
dhe një person fizik nga Sveti
Nikole. “Me vendimin për filli-
min e ndryshmit të Kushte-
tutës së Republikës së Maqe-
donisë evidente është shkelja
flagrante e Kushtetues dhe
ligjeve të shtetit të Maqedoni-
së edhe të së drejtës
ndërkombëtare”, thonë midis
të tjerave nga Kongresi Botë-
ror Maqedonas.

Shkup, 12 dhjetor - Zëvendës-sek-
retari shtetëror i Stejt Departa-
mentit amerikan, Xhon Salivan,
në tetë ditët e ardhshme, do të vi-
zitojë në më shumë metropole,
në mesin e të cilave javën e ardh-
shme do të qëndrojë edhe në
Shkup. Zëvendësi i shefit të diplo-
macisë amerikane në tetë ditët e
ardhshme do të qëndrojë në Bra-
tislavë,  Vjenë, Sofje, Sarajevë,

Shkup dhe Varshavë.
Salivan në Shkup do të arrijë

më 18 dhjetor , si funksionar më i
lartë i Stejt Departamentit i cili
që nga viti 2001 vjen në vizitë zyr-
tare në Maqedoni. Në Shkup
është planifikuar që Salivan të bi-
sedojë për çështjet rajonale, por
sipas paralajmërimit nga Stejt
Departamenti edhe që t’i inku-
rajojë autoritetet e Maqedonisë

që të vazhdojnë me reformat e
vendit dhe implementimin e
Marrëveshjes së Prespës, nga qer-
shori i këtij viti.

Gjatë vizitës së tij të shkurtër
në destinacionet evropiane, zë-
vendës shefi amerikan i Stejt De-
partamentit, gjithashtu, do të
ketë takime me personelin në
ambasadat amerikane në secilën
nga këto vende si dhe përfaqë-

sues të bashkësisë së biznesit,
alumne nga programet amerika-
ne për këmbim dhe shoqëri qyte-
tare.

KËSHILLI I INVESTITORËVE TË HUAJ NË MAQEDONI

“Libri i bardhë 2018”,
udhërrëfyes i klimës së biznesit

“Libri i bardhë 2018”
mund t’i kontribuojë
zhvillimit ekonomik,
transparencës,
rregullave të tregut të
hapur, rregullave të
konkurrencës së drejtë,
uljes së pengesave për
bizneset që vijnë për të
investuar dhe krijimit
të hapësirës së
barabartë për të gjithë
lojtarët, për të gjithë
bizneset 

Koha

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

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

AMBASADORI TIMONIE PËR NDRYSHIMET KUSHTETUESE

Nuk ekziston plan rezervë për Marrëveshjen e Prespës

Xhon Salivan javën e ardhshme në Shkup
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Shkupi
kryeson 
me numrin 
e turistëve 
të huaj
Shkup, 12 dhjetor - Shkupi ka qenë
qyteti më tepër i vizituar në vend
nga turistët e huaj në tetor të kë-
tij vitit. Sipas të dhënave të Entit
Shtetëror të Statistikës Shkupin
e kanë vizituar 27.849 turistë të
huaj me realizimin e 49.110
bujtjeve. Në tetor, sipas të dhë-
nave të publikuara, numri i turi-
stëve është 83,303, dhe numri i
bujtjeve është 182,557. Numri i
turistëve është rritur me 7.1 për
qind dhe numri i bujtjeve është
rritur me 10.1 për qind. Tek turi-
stët vendas është rritur numri
për 13.7 për qind, ndërsa tek turi-
stët e huaj për 4.4 për qind.
Numri i bujtjeve nga turistët
vendas në tetor të 2018, kraha-
suar me tetorin e vitit 2017, u rrit
me 11.9 për qind dhe numri i
bujtjeve  nga turistët e huaj u
rrit me 9.1 për qind. Ndër turi-
stët e huaj, më të shumtit ishin
nga Turqia 5,843, 3,200 nga
Kroacia, mbi 3,000 ishin turistë
të huaj nga Bullgaria, Greqia,
Gjermania, Serbia dhe vendet
aziatike.

Shkup, 12 dhjetor - Pas përfundimit
të të gjitha proceseve gjyqësore
në dobi të BESËS së Bilall Kasamit,
grupi i Afrim Gashit është në
kërkim të një emri të ri të partisë.
Gazeta KOHA merr vesh se në
kombinim janë disa emra tjerë, e
që pritet të ketë lidhje sërish me
emrin BESA. Zyrtarë të kësaj par-
tie i kanë thënë gazetës KOHA se,
pas vendimit për të dytën herë të
Gjykatës Themelore Shkupi 2 dhe
pas publikimit në Gazetën Zyrtare
të vendimit të Regjistrit gjyqësor
të partive politike, që emri BESA i
takon kryetarit Bilall Kasami,
është e qartë tashmë se ky emër
është e drejtë e grupit tjetër (të
Kasamit) dhe se Afrim Gashi me

shokë duhet të mendojë për ini-
ciativë të re, ndërsa me këtë, edhe
Programi i partisë që për thelb ka
Ridefinimin, duhet ndryshuar.

“Në Gazetën Zyrtare tashmë
është publikuar vendimi i Gjykatës
Themelore Shkupi 2 dhe vendimi
i Regjistrit gjyqësor të partive po-
litike, që njeh BESËN e Kasamit si
legjitime, si dhe Programin dhe
Statutin e partisë të dalë nga Kon-
gresi i tyre në shkurt të këtij viti.
Është e pakuptimtë tashmë që ne,
të vazhdojmë të promovojmë Ri-
definimin kur jemi pjesë e pushte-
tit dhe kur nuk me vendime gjyqë-
sore, tashmë edhe emri i takon
grupit tjetër”, thotë në kushtet
anonimiteti një anëtar i lartë i gru-
pit të Gashit.  Megjithatë, ka edhe
nga ata që vazhdojnë të mos he-

qin dorë nga emri BESA, edhe
pse tashmë në Regjistrin e parti-
ve politike e ka mbaruar gjithë
procedurën e pronësisë. Orhan
Murtezani, zëdhënës i grupit të
Afrim Gashit, thotë se edhe një
ankesë është iniciuar në
Gjykatën e Apelit. “Procesi gjy-
qësor nuk ka epilog. Kjo që ju
thoni është shkalla e parë e
Gjykatës Themelore. Të njëjtën
padi ne e kemi apeluar në
Gjykatën e Apelit dhe deri në
fund të muajit dhjetor, besoj që
do të ketë vendim final për pro-
cesin juridik se kujt do ti takojë
Lëvizja Besa”, thotë Murtezani,
ndërsa pranon se në Regjistrin
gjyqësor të partive qëndron Ka-
sami si kryetar, ndërsa edhe vulat
vazhdon ti ketë ai. “Emri në Regji-

strin gjyqësor është në bazë të
dokumenteve të falsifikuara, gjë
të cilën ne e apelojmë në
Gjykatën e Apelit, sepse ne nuk e
pranojmë këtë”, shprehet Murte-
zani. Ndryshe, pas publikimit në
Gazetën Zyrtare të vendimit
Regjistrit gjyqësor të partive poli-
tike se BESA i takon Kasamit dhe
se Kongres legjitim i kësaj partie
është ai i muajit shkurt, vet Kasa-
mi në një deklaratë për gazetën
KOHA tha u bëri thirrje të gjithë,
siç u shpreh ai, “besatarëve që
vendi i tyre është te Lëvizja BESA
pa marrë parasysh se dikush në
një moment mund ti kishte ma-
shtruar dhe si rrjedhojë, të kenë
devijuar nga vizioni i Besës”, ndër-
sa informoi se për gjithë ata që e
keqpërdorën emrin e Besës, janë
ngritur procedura për përgjegjësi
adekuate para organeve të drejtë-
sisë. “Besoj se gjykatat do ta bëjnë
punën e vet dhe gjitha ata që
dëmtuan Lëvizjen Besa me qël-
lim të përfitimeve personale duke
u shitur te pushteti, do të marrin
dënimin e merituar. Për gjithë ata
që keqpërdorin emrin e Besës
janë ngritur procedura për
përgjegjësi adekuate para orga-
neve të drejtësisë”, tha Kasami. 

(R.K)

Remzije BILALLI

Shkup, 12 dhjetor - Maqedonia
rreth 20 vjet aktivisht punon në
luftën kundër korrupsionit, por
megjithatë ekziston ndjenja se
punët janë në fillim. Vendi ka kor-
nizë të mirë juridike, por mungon
zbatimi i ligjeve, si dhe përforcimi
i kapaciteteve institucionale.
Ndryshimet dhe plotësimet e

Ligjit për pengimin e korrupsio-
nit, të cilat janë në procedurë par-
lamentare , duhet ta përforcojnë
efikasitetin dhe pavarësinë e Ko-
misionit shtetëror për pengimin
e korrupsionit, por po ashtu ne-
vojitet edhe riekipimi i prokurori-
së publike për ndjekjen e krimit të
organizuar dhe korrupsionit dhe
përkrahjes më të madhe financia-
re të institucionit. Këto janë pjesë
të qëndrimeve të pjesëmarrësve
në Konferencën e sotme me temë
“Prioritete urgjente reformuese:
Përforcimi i kornizës instituciona-
le në luftën kundër korrupsionit.

A ka përparim? në organizim të
Platformës së organizatave qyte-
tare për luftë kundër korrupsio-
nit.

“Disi vazhdimisht jemi në fil-
lim në luftën kundër korrupsionit.
Ne në 18 vitet e kaluara vazhdimi-
sht diçka kemi punuar, vazhdimi-
sht diçka ka ndodhur, ndryshohe-
shin ligje, u miratonin të reja, u
formonin institucione, i kemi nën-
shkruar të gjitha konventat,
shumë raporte janë dhënë për
vendin, shumë prej tyre ishin të
mira, më së shpeshti ato që kanë
të bëjnë me ligjet dhe institucio-

net, por ajo që brengos është zba-
timi ligjeve. Ne krijuam bazë të
mirë juridike dhe institucionale
dhe kornizë për luftë kundër kor-
rupsionit, por assesi të fillojë puna
efikase e institucioneve në luftën
kundër korrupsionit”, tha Slagjana
Taseva, kryetare e Transparensi In-
terneshënëll Maqedoni. Vazhdi-
misht kur mendojmë se kemi arri-
tur nivel të caktuar, shtoi ajo,
shohim se proceset kthehen prapa
dhe vazhdimisht ekziston ndjenja
si të jemi në fillim.

Prokurorja Vilma Ruskoska
nga Prokurria publike për krim të

organizuar dhe korrupsion, tha se
ky institucion nuk është i riekipuar
në aspektin kadrovik, si dhe se nuk
kanë mjaftë mjete financiare për
punë të papenguar. “Në aspektin
kadrovik, nuk jemi të riekipuar, na
mungojnë pesë prokurorë, tani
jemi gjithsej 10 së bashku me mua,
e ka shumë punë. Lëndët tona janë
shumë të mëdha, na mungojnë
ekspertë, e para nuk ka”, tha Ru-
skoska. Në pyetje nëse janë drej-
tuar për përkrahje financiare të in-
stitucioneve, ajo tha se prokurori
republikan Lubomir Jovevski e ka
bërë atë, por nuk e dinë se cila do të
jetë përgjigjja.

Ministrja e Drejtësisë, Renata
Deskoska është e bindur se ndry-
shimet dhe plotësimet e Ligjit për
pengimin e korrupsionit do të
mundësojë komision më efikas, i
cili do të punojë në luftën kundër
korrupsionit, pasi, siç tha, nga ek-
spertët evropianë kanë marrë
mendime se janë në rrugën e
duhur. Ajo beson se shumë shpejtë
mund të caktohet seancë për de-
bat të amendamenteve për këtë
ligj dhe Kuvendi varësisht nga
agjenda e tij në kohë më të shpejtë
ta miratojë ligjin.

BESA E AFRIM GASHIT ME DILEMA

në kërkim të emrit të ri 
Zyrtarë të kësaj partie i
kanë thënë gazetës
KOHA se, pas vendimit
për të dytën herë të
Gjykatës Themelore
Shkupi 2 dhe pas
publikimit në Gazetën
Zyrtare të vendimit të
Regjistrit gjyqësor të
partive politike, që emri
BESA i takon kryetarit
Bilall Kasami, është e
qartë tashmë se ky
emër është e drejtë e
grupit tjetër

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

LUFTA KUNDËR KORRUPSIONIT

Ligjet në letër, zbatimi askund 
“Disi vazhdimisht jemi në
fillim në luftën kundër
korrupsionit. Ne në 18
vitet e kaluara
vazhdimisht diçka kemi
punuar, vazhdimisht
diçka ka ndodhur,
ndryshoheshin ligje, u
miratonin të reja, u
formonin institucione, i
kemi nënshkruar të
gjitha konventat, shumë
raporte janë dhënë për
vendin, shumë prej tyre
ishin të mira, më së
shpeshti ato që kanë të
bëjnë me ligjet dhe
institucionet, por ajo që
brengos është zbatimi
ligjeve”, tha Slagjana
Taseva, kryetare e
Transparensi
Interneshënëll Maqedoni

Koha
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Omer XHAFERI

Shkup, 12 dhjetor - Prokuroria për krim
të organizuar para Vitit të Ri pritet ti
publikojë rezultatet nga procedura
parahetimore për ikjen e Nikolla
Gruevskit, i dënuar me dy vite burg
për rastin “Tank”. Prokurorja e kri-
meve të rënda, Villma Ruskoska,
duke sqaruar detaje nga rasti në
fjalë, tha se gjatë javës së ardhsh-
me, një ekip prej prokurorëve do të
udhëtojë për në Mal të Zi dhe Sh-
qipëri për të siguruar materiale shte-
së për mënyrën se si është arratisur
i dënuari Gruevski.

“Së fundmi, kolegët nga Mali i Zi
zyrtarisht na kanë njoftuar se i kanë
siguruar të gjitha video-xhirimet që
na duhen. Tash mbetet të shihet të
hënën apo të martën të udhëtojmë
për në Mal të Zi. Njëkohësisht, ko-

legët tanë kanë komunikuar me
palët në Shqipëri, që edhe ata të na
dorëzojnë sa më shpejtë dëshmitë e
tyre. Ndërkohë, ne jemi duke i
shikuar video-xhirimet e fundit që
disponojmë”, tha prokurorja Rusko-
ska.  Shefja e krimeve të rënda, Ru-
skoska mes tjerash e komentoi edhe
publikimin e fotografisë së Nikolla
Gruevskit, e cila gjatë ditës së martë
u shpërnda nëpër rrjetet sociale.
Informacionet e para flasin se Gruev-
skin në Budapest e ka fotografuar
një gazetarë i huaj, ndërsa dilema e
hapur mbetet se vallë, ka qenë i vizi-
tuar nga ndonjë i afërm i tij nga Ma-
qedoni. Fotoja e publikuar në inter-
net tregonin se si ish-kryeministri
Nikolla Gruevski, i akuzuar për
shumë vepra penale në Maqedoni,
shëtitet i veshur me pantallona
ngjyrë gri dhe xhup të kuq.

Njëkohësisht, afër tij shihet edhe
këshilltari i VMRO-DPMNE-së në
Komunën e Gazi Babës, Aleskandar
Trajkovski, i cili së bashku me Gruev-
skin, janë pjesë e akuzës së Prokuro-

risë Speciale Publike, në rastin “Shu-
plakat” që lidhet me dhunën në Ko-
munën Qendër në vitin 2013. 

“Mbrëmë e pashë fotografinë e
Gruevskit. Gjithsesi do të analizojmë
dhe hetojmë se kush e ka fotogra-
fuar. Në prokurori do të ftohet të
gjithë palët për të cilët vlerësojmë se
mund të japin informacione të cak-
tuara që lidhen me arratisjen e
Gruevskit. Deri më tani kemi intervi-
stuar personat nga sigurimi i tij dhe
kështu do të vazhdojmë edhe në të
ardhmen”, theksoi Ruskoska.

Për procedurën e ekstradimit të
Gruevskit nga Hungaria, të
mërkurën ka folur edhe ministrja e
Drejtësisë, Renata Deskoska, e cila
tha se ende asgjë përgjigje zyrtare
nuk kanë pranuar nga institucionet
në Budapest.

“Në bazë të kërkesë tonë për ek-
stradim të Nikolla Gruevskit, ne
ende nuk kemi pranuar asnjë
përgjigje. Do të presim edhe pak
kohë dhe më pas përsëri do të dër-
gojmë urgjencë për ekstradimin e

Gruevskit”, theksoi Deskoska.
Ikja e Gruevskit drejtë Hungari-

së ndodhi një muaj më parë. Që
atëherë e deri më sot, institucionet
gjyqësore dhe ato policore nuk
kanë publikuar asnjë informacion
të qëndrueshëm se kush e ka ndih-
muar ish-kryeministrin e dënuar të
arratiset nga vendi. Ndryshe, edhe
pse MPB shpalli fletarrest
ndërkombëtar, i dënuari Gruevski,
nga Shkupi përmes vendkalimit Bl-
latë, që e lidh Maqedoninë dhe Sh-
qipërinë, nga ana e Dibrës, drejtë
Tiranës e Podgoricës, ka kaluar
nëpërmjet Serbisë dhe ka arritur
deri në Budapest të Hungarisë, ku e
fitoi të drejtën e azilit.

Shkup, 12 dhjetor -Prokuroria Specia-
le Publike në seancën e ardhshme
më 19 dhjetor do të fillojë me lexi-
min e dëshmive materiale për
lëndën “Titanik” në Gjykatën Pena-
le, vendosi dje Këshilli gjyqësor i
udhëhequr nga gjykatësi Osman
Shabani në seancën në të cilën për-
fundoi leximi i SMS porosive. Në
seancën e ardhshme mbrojtja e të
akuzuarve duhet të dorëzojë listë
në të cilën dëshmitë materiale janë
prioritet që të lexohen, në të
kundërtën do të lexohen të gjitha.

Para përfundimit të seancës një
pjesë e mbrojtësve të të akuzuarve
kishte vërejtje për autenticitetin e
SMS porosive dhe audiomaterialet
që u prezantuan nga ana e PSP si
dëshmi para gjykatës. Mbrojtësi
Boro Taseski në reagimin e tij thek-
soi se ka kaluar periudhë e gjatë prej
pesë deri shtatë vjet për këtë arsye,
siç tha, pjesëmarrësit e dyshuar në
bisedat dhe SMS porositë nuk

mund të mbahen mend nëse kanë
qenë pikërisht me përmbajtje të til-
lë, ndërsa vërejtje ka pasur edhe për
“numrin e duarve nëpërmjet të cila-
ve kanë kaluar deri në dorëzimin e
tyre në PSP”

“Mendoj se propozuesi duhet ta
dëshmojnë autenticitetin e tyre që
paraprakisht nuk e ka bërë në proce-
durë”, tha Tasevski. Mbrojtësi Elenko
Milanov potencoi se kanë an-

gazhuar ekspert ta konfirmojë au-
tenticitetin e dëshmive dhe shtoi se
pasi të përpilohet ekspertiza do të
dorëzohet në gjykatë si dëshmi
plotësuese. Mbrojtësi Dimitar Dan-
gov, megjithatë potencoi se au-
dioxhirimet dhe sms porositë nuk
janë marrë nga PSP, për ç’arsye , tha,
është ndaluar të përdoren në këtë
procedurë penalë, ndërsa këtë, e
thotë Komisioni i Venecias i cili

është një lloj gjykate kushtetuese e
Bashkimit Evropian.

“Është e ndalur dëshmi të tilla
të përdoren dhe në ato të bazohet
vendimi i gjykatës”, saktëson Dan-
gov. Në lëndën “Titanik” të akuzuar
janë ish kryeministri Nikolla Gruev-
ski, Kiril Bozhinovski, Mile Janakie-
ski, Gordana Jankullovska, Biljana
Brishkoska Boshkovski, si dhe Ilija
Dimovski, Munir Pepiq, Edmond Te-
melko, Leko Ristovski, Kiril Todorov-
ski, Katerina Velovska, Stanko Ko-
runovski, Kosta Markovski, Dragçe
Dragçeski, Marjan Nakevski, Goce
Janevski, Xhezmi Ahmet, Robert
Davitkov, Dalibor Aleshkoviq dhe
Lenka Rashajkovska. Ata dyshohen
për shoqërim kriminel, shkelje të së
drejtës së votimit, shkelje të lirisë së
përcaktimit të votuesve, ryshfet
gjatë zgjedhjeve dhe votimit,
shkatërrim i materialit zgjedhor dhe
keqpërdorim i mjeteve për finan-
cim të fushatës zgjedhore. (O.Xh)

Pushteti nuk i
ka 80 vota për
Prokurorinë
Speciale
Shkup, 12 dhjetor - Mini-
strja e Drejtësisë, Renata
Dekoska deklaroi dje se sh-
qyrtohen dy opsione për
Prokurorinë Speciale Pu-
blike, njëra të jetë e inkor-
poruar në Prokurorinë Pu-
blike dhe tjetra të jetë
institucion i veçantë. Ka pa-
ralajmëruar se ligjet janë
vendosur në Regjistrin na-
cional elektronik të rregul-
lave për debat publik dhe
vërejtje se do të ketë bisedi-
me intensive me deputetët
për sigurimin e dy të tretës
së mbështetjes dhe se do të
dëgjohet mendimi i ek-
spertëve.
“Në Regjistrin elektronik
janë vendosur ligji për
Prokurorinë publike dhe
ligji për Prokurorinë specia-
le publike. Nëse hapen të
dyja do të shihet se ka va-
riante. Njëra është ligji për
Prokurorinë publike të
inkorporojë ligjin apo di-
spozitat për Prokurorinë
speciale publike, por edhe
mundësinë të sillet ligj i
veçantë. Pra, janë hedhur
në debat. Në periudhën e
ardhshme do të kryhen
konsultime me deputetë që
të shihet se në ç’nivel të rre-
gullimit mund të sigurojmë
80 deputetë”, ka thënë De-
skoska duke u përgjigjur në
pyetjen e gazetarëve para
konferencës për luftë
kundër korrupsionit. Ajo ka
shtuar se do të rishikohet
nëse është më e pranuesh-
me të ketë një apo dy ligje.
Ka paralajmëruar se do të
ketë debat në nivel ek-
spertësh që siç tha, “veçmë
janë caktuar për javën e
ardhshme”.
“Do t’i dëgjojmë mendimet
edhe në varësi të disponi-
mit të deputetëve dhe vull-
netit të tyre për mbështetje.
Shpresojmë se tek ta duhet
të ketë vullnet të mbësh-
tetjes për instrumentin
efikas të luftës kundër kor-
rupsionit, pasi PSP nuk do
të merret vetëm me raste të
kaluara, por edhe me raste
të ardhshme, ashtu që do të
jetë në interes të të gjithë-
ve”, ka thënë Deskoska.

“TITANIKU” I VMRO-së 

Dëshmitë për keqpërdorimet e zgjedhjeve, më 19 dhjetor

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

HETOHET ITINERARI I ARRATISJES SË GRUEVSKIT

Krimet e rënda kërkojnë ndihmën
e Podgoricës dhe Tiranës

“Mbrëmë e pashë fotografinë
e Gruevskit. Gjithsesi do të
analizojmë dhe hetojmë se
kush e ka fotografuar. Në
prokurori do të ftohet të
gjithë palët për të cilët
vlerësojmë se mund të japin
informacione të caktuara që
lidhen me arratisjen e
Gruevskit. Deri më tani kemi
intervistuar personat nga
sigurimi i tij dhe kështu do të
vazhdojmë edhe në të
ardhmen”, theksoi Ruskoska

Së fundmi, kolegët nga Mali i Zi
zyrtarisht na kanë njoftuar se i
kanë siguruar të gjitha video-
xhirimet që na duhen. Tash
mbetet të shihet të hënën apo
të martën të udhëtojmë për në
Mal të Zi. Njëkohësisht,
kolegët tanë kanë komunikuar
me palët në Shqipëri, që edhe
ata të na dorëzojnë sa më
shpejtë dëshmitë e tyre.
Ndërkohë, ne jemi duke i
shikuar video-xhirimet e
fundit që disponojmë 

VILLMA RUSKOSKA 

Koha
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Arrestohen katër
të rinj, kapen me
marihuanë
Të martën mbrëma rreth
orës 22 e 30 minuta, në
rrugën e “Ilindenit” në Te-
tovë, janë privuar nga liria
E.M. 21 vjeçar nga fshati
Xhepçisht, si dhe A.O. 26
vjeçar, E.M. 25 vjeçar dhe B.B.
26 vjeçar të gjithë nga fshati
Poroj, të cilët kanë qëndruar
në veturën e parkuar “Range
Rover” me targa regjistrimi
të huaja, tek të cilët është
gjetur marihuanë. Katër per-
sonat janë mbajtur në Sta-
cionin policor në Tetovë, për
zbardhjen e plotë të rastit.

Rrahet 30 vjeçari
në Tetovë
30 vjeçari E.A. nga Tetova, të
martën ka denoncuar se
rreth orës 15 e 30 minuta, në
një punëtori mekaniku në
rrugën “Kaukaska” në Tetovë,
ka qenë i sulmuar fizikisht
nga ana e 26 vjeçarit S.Xh., i
cili i ka shkaktuar lëndime të
rënda trupore. Personi i de-
noncuar S.Xh. menjëherë
është thirrur në Stacionin po-
licorë Tetovë, dhe punohet
në zbardhjen e plotë të ra-
stit.

Arrestohet i
dënuari për
vjedhje
Pjesëtarët e policisë nga Sek-
tori për Punë të Brendshme
në Tetovë, të martën rreth
orës 18.00, në afërsi të Qen-
drës sportive në Tetovë, kanë
privuar nga liria personin
N.S. 26-vjeçar nga fshati
Novo Sellë i Tetovës, i dënuar
me burg në afat prej një vit e
tre muaj, për kryerje të ve-
prës penale “vjedhje të
rëndë”. Pas dokumentimit të
rastit, N.S. është dorëzuar në
burgun “Idrizovë” për vuajtje
të dënimit.

Burri rrah gruan 
34 vjeçarja, banore e një
fshati nga rrethina e Tetovës,
të martën ka denoncuar
dhunë familjare, të cilën disa
herë me radhë e ka kryer ba-
shkëshorti i saj 34vjeçar, me
të cilin nuk janë të kurorë-
zuar, ku i ka shkaktuar lëndi-
me të dukshme trupore. Per-
soni i denoncuar është
privuar nga liria dhe pas
zbardhjes së plotët ë rastit,
kundër tij do të pasojnë edhe
padi adekuate. (U.H)

KRONIKË

Delvina KËRLUKU

Shkup, 12 dhjetor - Kushtet jo të vo-
litshme higjienike në institucionet
shkollore të ciklit të ulët dhe të me-
sëm kanë shqetësuar jo vetëm
prindërit që kanë fëmijët në këto
shkolla, por edhe  institucionet ko-
munale, përgjegjëse të arsimit dhe
punonjësit e shëndetësisë. Për
shkak të papastërtisë në shkollë,
shumë nxënës nuk përdorin tua-
letet. Ata që më shumë brengosen
janë prindërit, pasi kanë frikë se
mungesa e higjienës mund të

shkaktojë ndonjë sëmundje te fë-
mijët. “Higjiena në shkollat e ven-
dit nuk është në nivelin e duhur,
sidomos në shkollat fillore, ku
nxënësit janë të rrezikuar nga
përhapja e ndonjë infeksioni, në
veçanti klasat që janë afër tualete-
ve. Mendoj se kjo çështje duhet të
merret më seriozisht nga
përgjegjësit e institucioneve arsi-
more. Unë jam vetë prind i një fë-
mije që vijon mësimet në një
shkollë fillore në Shkup dhe konsi-
deroj se fëmija im është i rrezikuar
nga ndonjë infektim”, thotë Haj-
ria, prind i një nxënësi. 

Ka shkolla që nuk kanë ujë të
mjaftueshëm, nuk u funksionojnë
kazanet e tualeteve, nuk ka sapunë
dhe letra higjienike, e të mos fla-
sim për ujë të ngrohtë në këto ditë
të ftohta të dimrit. “Gjithë këto
mungesa mundësojnë përhapjen
e sëmundjeve si verdhëza, dukuri
që është paraqitur edhe në shkol-

lat tona”, tha një mësuese për ga-
zetën Koha. Nga shkolla “Penko”,
në Shkup, thonë se higjiena është
në nivel, meqë para tre muajve
janë rikonstruar tualetet. 

“Në nivel të shkollës kemi 12
tualete, ku edhe i kemi renovuar
komplet, duke filluar prej kanalizi-
mit, ujësjellësit, rrymës elektrike,
ndërrimin e pllakave... Higjiena
është në nivel, edhepse numri i
nxënësve është shumë i lartë për
dallim nga shkollat e tjera. Ne
kemi 1650 nxënës, ku është një
numër relativisht i madh. Për kuj-
desin që bëjnë nxënësit,
megjithatë nuk jemi të kënaqur,
do të duhet të punojnë prindërit
pak më tepër në shtëpi, arsimtarët
ti vetëdijësojnë nxënësit se çfarë
është higjiena, sepse tualetet për-
doren nga nxënësit”, tha Enis Me-
meti, drejtori i shkollës “Penko”. 

Edhepse për momentin kjo
shkollë është relativisht e kënaqur

me higjienën, pas renovimeve, nuk
ka staf të mjaftueshëm për të ruaj-
tur higjienën e shkollës. “Për punë-
simin e katër punëtorëve higjienik,
kemi kërkuar pëlqim që para filli-
mit shkollor nga Ministria e Arsi-
mit, ndërsa momentalisht kemi 12
të punësuar. Me këto katër punë-
torë që kemi para[arë ne, gjithsesi
se do të përmirësohet pak gjendja.
Kemi nevojë që në një ndërrim të
ketë 10 punëtorë higjienik, por
nëse marrim pëlqim prej ministri-
së, edhe mund të realizohet kom-
pletimi i stafit të nevojshëm që
mungon”, tha Memeti. Mjedisi i
shëndetshëm i shkollës është do-
mosdoshmëri për garantimin e
rritjes së fëmijëve, mundësi dhe
performancën e të mësuarit dhe
zhvillimit të tyre kulturor dhe so-
cial, prandaj shkolla duhet të ga-
rantojë kushte higjieno-sanitare
për nxënësit edhe për stafin, gjë
që shumë shkolla nuk e kanë. 

Shkup, 12 dhjetor - Prokurorja
Publike, Villma Ruskovska, ka
deklaruar se po grumbullohen
dëshmi për personat të cilët
ishin përmendur në mënyrë
shtesë në gjykimin për
ngjarjet e 27 prillit në Kuvend,
sepse, siç tha, nuk mund të
zbatohet procedurë vetëm në
bazë të dëshmisë së një të
pandehuri. Ajo potencon edhe
se nëse ka dëshmi nuk do të
ketë zgjerim të procedurës,
por se mund të ketë procedurë
komplet të re. “Në bazë të dë-
shmive për ngjarjet e 27 prillit,
për personat të cilët ishin për-

mendur në mënyrë shtesë po
grumbullohen dëshmi, sepse
e dini se vetëm në bazë të dë-
shmisë së një të pandehuri
nuk mund të udhëhiqet pro-
cedurë. Nuk mund të udhëhi-
qet procedurë, as në bazë të
deklaratës së një dëshmitari
nëse nuk ka dëshmi materia-
le”, tha Ruskoska duke u
përgjigjur në pyetjen e gaze-
tarëve para konferencës për
luftë kundër korrupsionit. Ajo
potencon edhe se nuk do të
ketë zgjerim, por se eventua-
lisht mund të ketë procedurë
të re.

Shkup, 12 dhjetor - Një shofer i një au-
tomjeti motorik për udhëtim dhe një
këmbësorë kanë marrë lëndime të rën-
da trupore, ndërsa nëntë persona lën-
dime të lehta në shtatë prej gjithsej 16
aksidenteve të trafikut në 24 orët e fun-
dit në rajonin e SPB Shkup. Në nëntë
prej tyre është shkaktuar dëm mate-
rial.

Nga SPB Shkup informojnë se janë
sanksionuar 17 shoferë të cilët kanë
drejtuar automjetin me shpejtësi më
të madhe nga e lejuara, dy shoferë të
cilët e kanë drejtuar automjetin nën
ndikimin e alkoolit, gjashtë para se të
fitojnë të drejtën e drejtimit të au-
tomjetit motorik dhe katër shoferë fil-

lestarë. Nga komunikacioni janë përja-
shtuar edhe pesë automjetet të pa-
regjistruara. Policia e komunikacionit
ka dhënë 73 dënime për parkim jo të
drejtë, ndërsa me automjetin special
“karotrec” janë larguar 71 automjete.
Janë sanksionuar edhe tre shoferë të
cilët kanë kaluar në udhëkryq në dritë
të kuqe, dy shoferë të cilët nuk u kanë
dhënë të drejtë kalimi këmbësorëve
në vendkalimet për këmbësorë, tre për
tejkalim jo të drejtë, tre shoferë për jo
posedim të pajisjeve dimërore në au-
tomjete, 22 shoferë për mos mbajtjen
e rripit të sigurimit dhe 32 shoferë për
shfrytëzim të telefonit celular gjatë
drejtimit të automjetit motorik.

Nëse ka dëshmi shtesë, do ketë
edhe procedurë të re për “27 prillin”

Shkup, 16 aksidente 
me dy të lënduar rëndë

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

NXËNËSIT TË RREZIKUAR NGA MUNGESA E PASTËRTISË

Kushte jo të mira
higjienike në shkolla

Ka shkolla që nuk
kanë ujë të
mjaftueshëm, nuk u
funksionojnë kazanët
e tualeteve, nuk ka
sapunë dhe letra
higjienike, e të mos
flasim për ujë të
ngrohtë në këto ditë
të ftohta të dimrit.
“Gjithë këto mungesa
mundësojnë
përhapjen e
sëmundjeve si
verdhëza, dukuri që
është paraqitur edhe
në shkollat tona”, tha
një mësuese për
gazetën Koha

Koha
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Fisnik PASHOLLI 

Shkup, 12 dhjetor - Deri në fund të
muaj shtator të këtij viti, në Maqe-
doni nën hipotekë janë afër 120
mijë banesa si garanci për kreditë
bankare. Bile, në pesë vitet e fun-
dit, si rrjedhojë e bumit të kredive
banesore dhe pamundësisë që me
para të gatshme të blihen banesa,
është rritur për më shumë se dyfish
numri i patundshmërive që vendo-
set si kolateral apo garanci për dhë-
nien e kredisë.

Në vitin 2013, nën hipotekë
kanë qenë të vendosura 56.169 ba-
nesa, ndërsa pesë vite më vonë, kjo
shifër është rritur në 119.628 që
përbën 11.2 për qind të totalit të ba-
nesave në shtet. Banesat nën hipo-
tekë në një pjesë të madhe janë rri-
tur si rrjedhojë e orientimit sa vjen
e më të madh të qytetarëve të Ma-
qedonisë, konkretisht të gjeneratës
së re që të blejnë banesa me hyrjen
në borxh nëpër banka. Çiftet e reja
me së paku dy paga solide në muaj
vendosin që në vend të pagesës
mujore të qerasë, të marrin kredi
dhe të kenë kulmin e tyre nën kokë.
Për të marrë kredi, krahas pagave
të larta, ose vendosjes së banesës

në hipotekë, nevojitet edhe pjesë-
marrja më e madhe në totalin e kre-
disë me qëllim që të ulet shuma që
në fund duhet të kthehet si kredi së
bashku me kamatat. Përderisa një
pjesë e madhe e banorëve të
Evropës jetojnë me qira për shkak
se nuk kanë mundësi të blejnë ba-
nesën e tyre, tek ne po rritet nga viti
në vit numri i qytetarëve që blejnë
banesën në pronësi të tyre, ndonë-
se me kosto të lartë - gati dyfishi të
kthimit të borxhit ndaj bankave.

Analizat e Bankës Popullore të
Maqedonisë tregojnë se kërkesa
dhe oferta për banesa në Maqedo-
ni është e lartë, ndërsa edhe kushtet
e bankave për marrjen e kredive ba-

nesore janë relaksuar. Këtë e tregon
edhe dyfishimi i kredive banesore
prej 264 milionë euro në vitin 2010
në mbi 680 milionë euro në muajin
maj të vitit 2018. 

Njohësit e sektorit të ndërtim-
tarisë thonë se me rritjen e borxhit
të qytetarëve në banka, rritet edhe
numri i banesave nën hipotekë. Në
totalin e banesave që vendosen si
garanci për dhënien e kredive, hyjnë
edhe hapësirat banesore të objek-
teve që janë në ndërtim e sipër, dhe
për të cilat investitorët kanë kërkuar
kredi. Banesat shpesh vendosen
edhe si kolateral apo garanci për
kredi që kërkohen nga ana e qyte-
tarëve. Nga kompanitë ndërtimore

thonë se shpesh ndodh që qytetarët
që blejnë banesa, të njëjtat i pa-
guajnë me kredi, ndërsa në të
njëjtën kohë edhe i vendosin nën
hipotekë. Po ndodh që edhe bane-
sat e vjetra blihen me kredi.

Në ndërkohë, të dhënat e Kada-
strës tregojnë se gjysma e banesa-
ve në hipotekë gjenden në Shkup,
ku si garanci për kredinë bankare
janë 55.821 banesa që paraqet 18
përqindëshin e të gjithë banesave
në kryeqendrën e Maqedonisë me
gjithsej 309.900 banesa.

Në Manastir, nën hipotekë janë
vendosur 7393 banesa, ndërsa në
vendin e tretë gjendet Tetova me
5246 banesa. Pasojnë Strumica me
5081 banesa, Ohri me 4683, Kuma-
nova me 4448, Shtipi me 3720, Pri-
lepi me 3815, Kavadari me 3523 dhe
Gjevgjelia me 3638 banesa që rendi-
ten në Top 10 qytetet me më shumë
banesa nën hipotekë. Numër të
lartë të banesave nën hipotekë kanë
edhe Gostivari me 2964 dhe Struga
me 2327 banesa. Ndryshe, analizat
tregojnë se deri në fund të muajit
shtator, në Maqedoni janë të pa shi-
tura 5345 banesa, ndërsa 10.875
janë në ndërtim e sipër. Çmimet në
Shkup lëvizin prej 600 deri më 1500
euro, ndërsa në qytetet e tjera të
Maqedonisë ndodh që banesat të
shiten me çmime edhe më të ulëta. 

Shkup, 12 dhjetor - “Rritja e konkur-
rencës, ekonomisë gri, stabilitetit
juridik dhe parashikimi në sektorin
privat paraqesin sfida kyçe për sek-
torin e biznesit dhe Qeveria është
përkushtuar seriozisht në
përpjekjet që të sigurojë kushte të
përshtatshme për të udhëhequr
biznes, në veçanti në kuadër të
procesit reformues që del nga
agjenda evropiane”, theksoi zë-

vendëskryeministri i Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, për Çë-
shtje Evropiane, Bujar Osmani, në
mbledhjen e dytë të Komitetit Mo-
nitorues Sektorial për konkur-
rencë, inovacion dhe bujqësisë.

Osmani i potencoi masat e pla-
nifikuara që përmbahen në Planin
18 të ri reformues, dhe do të kenë
ndikim të përshtatshëm në fuqi-
zimin e parimin të sundimit të
ligjit, luftës kundër korrupsionit, si
dhe luftës kundër ekonomisë gri,
avancimi i efikasitetit të gjyqësorit
etj. Ai  shtoi se i gjithë procesi i in-

tegrimeve evropiane është në drej-
tim që të sigurohen kushte më të
mira për bujqësorët, sipërmarrë-
sit, gjithsesi novatorët dhe gjithë
segmentet e sektorit të biznesit.
Në kuadër të mbledhjes me pre-
zantimin e tyre morën pjesë do-
natorët, përfaqësuesit e ministrive
dikasteriale, ku edhe bashkërisht
u konstatua se progresi në IPARD
është i dukshëm edhe atë përmes
realizimit të projekteve si dhe 940
kontrata të lidhura me persona që
me sukses kanë aplikuar në
thirrjen e parë në vlerën e

përgjithshme prej 18 milion euro-
sh.

Në mbledhjen e dytë e Komi-
tetit Monitorues Sektorial për
konkurrencë, inovacion dhe buj-
qësisë me të cilën kryeson Zë-
vendëskryeministri i Qeverisë së
Republikës së Maqedonisë, për Çë-
shtje Evropiane, Bujar Osmani në
rolin e IPA koordinatorit Nacional
dhe shefi i njësisë për bashkëpu-
nim në Delegacionin e Bashkimit
Evropian, Nikola Bertolini, morën
pjesë përfaqësuesit e Delegacio-
nit të BE-së, donatorët në vend si
Banka Botërore, Banka Evropiane
për Rindërtim dhe Zhvillim, përfa-
qësues të katër odave Ekonomike
në RM si dhe përfaqësues nga mi-
nistritë dikasteriale. Qëllimi i këty-
re mbledhjeve është diskutimi i
progresit të zbatimit të programe-
ve, përmes dialogut të anëtarëve
që të dakordohen rekomandime
për përmirësimin e zbatimit të
programeve aksionare në pe-
riudhën e ardhshme ku e njëjta
mbahet dy herë në vit. (Z.V)

Sistemi i ri
për
procedura të
rrezikshme
Shkup, 12 dhjetor - Sistemi i ri
i furnizimeve publike që do
të fillojë të zbatohet nga viti
i ardhshëm në bazë të in-
dikatorëve do të sinjalizojë
rrezik, ndërsa procedurën
administrative do ta kryejë
Byroja për furnizime pu-
blike. Sistemi që Maqedonia
e vendosë është i sofistikuar
dhe mund të zhvillohet. Kjo
u theksua në prezantimin e
djeshëm në përfundim të
projektit për “Përforcim të
praktikës së furnizimeve pu-
blike” implementuar nga By-
roja për furnizime publike
dhe Banka botërore,
ndërkaq me të cilin mes tje-
rash është bërë sendërtimi i
sistemit elektronik për furni-
zime publike dhe përforcim
të kapacitetit të Byrosë për
furnizime publike. Ministri i
Financave, Dragan Tevdov-
ski, vlerësoi se ky projekt
dhe Ligji i ri për furnizime
publike do të kontribuojnë
për avancimin e tërë sistemit
për furnizime publike.
“Kontrolli i ri administrativ
që do ta kryejë Byroja për
furnizime publike në masë
të madhe do të mbështetet
në sistemin për vlerësim të
rrezikut i cili drejtpërdrejtë
del nga aktiviteti kryesor i
projektit për gjenerim të in-
dikatorëve të suksesit dhe
rrezikut, që në praktikë janë
të njohur si ‘flamuj të kuq'”,
tha ministri. Ai shtoi se u im-
plementuan module për
ankesë elektronike dhe arkiv
elektronik që janë paraparë
si zgjidhje në ligjin e ri dhe
të cilët duhet dukshëm ta
lehtësojnë zbatimin e ri në
këto segmente që treguan
dobësi të caktuara në prak-
tikën e deritanishme. Krahas
këtyre zgjidhjeve, të cilat
drejtpërdrejtë janë të lidhu-
ra me ligjin e ri, me projektin
u implementuan edhe akti-
vitete në drejtim të rritjes së
konkurrencës tek ato furnizi-
me që zbatohen me mjete
nga donatorë dhe kre-
didhënës ndërkombëtarë
dhe të cilët kanë procedura
të veta për furnizime. “Edhe
pse për këto furnizime nuk
zbatohet ligji, furnizuesit do
të mund ta shfrytëzojnë tërë
potencialin e sistemit elek-
tronik për furnizime publike
me qëllim të informimit që
tenderi të arrijë deri tek të
gjithë operatorët e intere-
suar ekonomikë që janë
regjistruar në sistem”, sqaroi
ministri.

MBLEDHJE E KOMITETIT MONITORUES PËR KONKURRENCË

Agjenda evropiane krijon kushte më të mira për biznesin
Qëllimi i këtyre
mbledhjeve është
diskutimi i progresit të
zbatimit të programeve,
përmes dialogut të
anëtarëve që të
dakordohen
rekomandime për
përmirësimin e zbatimit
të programeve aksionare
në periudhën e
ardhshme ku e njëjta
mbahet dy herë në vit

GARANCI PËR KREDI BANKARE 

Rreth 120 mijë 
banesa nën hipotekë 

Në pesë vitet e fundit,
si rrjedhojë e bumit të
kredive banesore dhe
pamundësisë që me
para të gatshme të
blihen të njëjtat,
është rritur për dyfish
numri i
patundshmërive që
vendoset si garanci
për dhënien e kredisë

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 317/2018 
     për punësimin e  13  nëpunësve publik nga grupi I, nëngrupi II në „Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonisë “për vendet e punës në vijim:  

 
1. FPO0102G01006 Operator në koll qendër, 
Njësia e burimeve njerëzore - Grupi për 
komunikime, Sektori i burimeve njerëzore, 
punë juridike dhe të përgjithshme 

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 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: 20.600,00 denarë

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

 
2. FPO0102V02008 Bashkëpunëtor më i ri 
inxhinier sistemi, Njësia për infrastrukturë IT 
dhe për përkrahje, Sektori i informatikës 

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, Informatikë  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 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: 24.800,00 denarë

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

 
3. FPO0102V03002 Bashkëpunëtor i ri për 
bazë të të dhënave, Njësia për infrastrukturë 
IT dhe për përkrahje, Sektori i informatikës 

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, Informatikë  

-   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, 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: 24.800,00 denarë

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

 
4. FPO0102V03003 Administrator më i ri i 
sistemit, Njësia për infrastrukturë IT dhe 
përkrahje, Sektori i informatikës 

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, Informatikë  

-   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 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: 24.200,00 denarë

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

 
5. FPO0102V04002 Bashkëpunëtor për të 
drejtat nga shkalla e parë, Seksioni për 
adresimin e kërkesave të nivelit të parë - Dega 
Shkup 

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 juridike, Shkencat ekonomike, Administrim 
publik dhe administratë  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 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: 21.500,00 denarë

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

 
6. FPO0102V04002 Bashkëpunëtor për të 
drejta nga shkalla e parë, Seksioni për 
adresimin e kërkesave të nivelit të parë, 
evidencë amë dhe stazh pensional - Dega 
Manastir 

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 juridike, Shkencat ekonomike, Administrim 
publik dhe administratë  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë-e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 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: 21.500,00 denarë

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

 
7. FPO0102G04001 Arkivist- administrator - 
Dega Manastir 

1 realizues(ë) 

Kushtet e përgjithshme:  

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

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

-   me ose pa përvojë pune 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, frengjisht, gjermanisht) 
 
 
 

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

Rroga neto: 14.860,00 denarë

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

 
8. FPO0102G04001 Arkivist - administrator, 
Seksioni për punë të përgjithshme - pranim, 
skanim dhe arkivim të dokumentacionit - Dega 
Shkup 

1 realizues(ë) 

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

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

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

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

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

Rroga neto: 14.800,00 denarë

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

 
9. FPO0102V04002 Bashkëpunëtor për të 
dhëna amë, Seksioni për adresimin e 
kërkesave të nivelit të parë, të dhënat amtare 
dhe stazhit pensional - Dega   

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 juridike, Shkencat ekonomike, Administrim 
publik dhe administratë  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

 -   njohje aktive të një prej gjuhëve më të folura të Bashkimit 
Evropian (anglisht, frengjisht, 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: 21.400,00 denarë

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

 
10. FPO0102B04005 Udhëheqës i përfaqësisë  
- Kontrollor - Përfaqësia Makedonski Brod 

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, Shkencat Juridike, Shkencat Ekonomike, 
Administrim publik dhe administratë  

-   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 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: 25.300,00 denarë
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin 
përkatës për vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 
11. FPO0102G04001 Arkivist- administrator - 
Dega Resnje 

1 realizues(ë) 

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

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

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 

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

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

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

Rroga neto: 14.800,00 denarë

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

 
12. FPO0102G04002 Referent për lajmërim 
dhe çlajmrim të personave të siguruar të dhe 
obliguar për pagesën e kontributit - Dega 
Radovish 

1 realizues(ë) 

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

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

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

 -   mësim dhe zhvillim 

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

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

Rroga neto: 15.500,00 denarë

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

 
13. FPO0102V074002 Bashkëpunëtor për 
kontrollë të të dhënave nga kontributi nga PIO 
dhe për pagesë të një fondi solidariteti - Dega 
Negotinë 

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 juridike, Shkencat ekonomike, Administrim 
publik dhe administratë  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  
 
 
 

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 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: 18.700,00 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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T
ë mbërthyer me zhvillimet
brenda apo dhe ato rreth nesh,
mbesim disa herë të mjegul-
luar dhe nuk shohim se çfarë

ngjet më larg. Por, nga raste e zhvillime
të tjera dhe mund të mësojmë. Dhe
kështu, ndërkohë që fokusi ka qenë
tek rastet gjyqësore në Maqedoni për
“27 prillin”, për keqqeverisjen, për zyr-
tarët e pushtetit të kaluar, pastaj për
protestat në Tiranë, për studentët, (për
të cilët do flas edhe më poshtë) ndodhi
dhe mundësia e ikjes së kryeministres
britanike Theresa May si lidere. 

Por do thoni ju, pse i duhet kush-
tuar vëmendje këtij zhvillimi? Pse
duhet parë se çfarë ndodh në Londër,
kur ka aq shumë ngjarje këtu? Për të
mësuar. Për të mësuar e parë se si funk-
sionon demokracia dhe më shumë, se
si duket demokracia e brendshme par-
tiake. Për të parë e mësuar se si parti
nuk do të thotë që një njeri apo dhe një
grup njerëzish, mund të vendosin për
çdo gjë. Lajmi i dhënë, në mënyrë të
befasueshme ishte ky: “Deputetët kon-
servatorë britanik kanë kërkuar një
votë mosbesimi ndaj Theresa May”. “Si-
pas rregullave të partisë, një gjë e tillë
nxitet nëse 15% e deputetëve konser-
vativ i shkruajnë kryetarit të komitetit
të mbështetësve të partisë konservati-
ve”. “Votat do të numërohen dhe
menjëherë pas kësaj një njoftim do të
bëhet sa më shpejt të jetë e mundur”. 

Gjithë kjo ka të bëjë me demokra-
cinë e brendshme. Kjo është e gjithë
çështja. Logjika dhe kultura se nuk
mund të ketë të paprekshëm e të pa sfi-
dueshëm. Kryeministrja May është
kryeministre që pak kohë pasi Brita-
nia e Madhe votoi për të lënë Bashki-
min Evropian në 2016,  u përballë me
kritika, sidomos në partinë e saj për
planin e Brexit që ajo ka negociuar me
Bashkimin Evropian. 

Duhej që Parlamenti të votonte për
këtë plan, por si duket - nga frika se
ligjvënësi britanik nuk do të votonte
planin, ajo shtyu votimin. Kjo bëri që
partia menjëherë të kërkojë votëbe-
sim.  Pa hyrë shumë në detaje se nëse
kanë apo nuk kanë të drejtë rreth qën-
drimeve të tyre, ose a është ose nuk
është mirë Britania e Madhe të dalë
nga BE, çështja është se për shkak të
mospajtimit, lideri vihet në dyshim.
Në një proces të paraparë sipas rregul-
lave të partisë.

E tani. E Imagjinoni një gjë këtu?
Një proces kaq transparent dhe nor-
mal? Ku lideri do të sfidohej, ku do të
vihej para përgjegjësisë?  Politika jonë
ishte dhe është përplot sfida, por asse-
si të dalin sfidues të brendshëm e të
krijojnë një proces reflektimi. Një de-

bat e diskutim, por të bazuar në fakte,
qëndrime nëpërmjet institucionit të
rëndësishëm të politikës: fjalimit. 

Të ketë një transparencë, një për-
plasje qëndrimesh që nuk do ishin per-
sonale. Pa vulgaritet e denigrime, por
një betejë vizionesh për të ardhmen.
Dhe pse jo, në fund të fundit - edhe një
tërheqje apo dhe një ngadhënjim në
momentin kur ky vizion dështon ose
mbështetet. 

Ndërkohë që shkruaj këtë tekst,
ende nuk dihet fati i Theresa May nga
bashkëpartiakët e saj. Nesër kur do të
lexoni këto rreshta, do të jetë e qartë
nëse do të ketë vazhduar ose jo të jetë
lidere e partisë së saj.  Por ajo që do
jetë e qartë nesër, është se asnjë prej
politikanëve tanë nuk do jetë tërhe-
qur, e as nuk do të ketë bërë një reflek-
tim të thellë. Ajo që mbase do të reflek-
tohet është frika se mos humbet
pushteti. 

Fokusi i opinionit më të gjerë sh-
qiptarë ishte tek protestat e studentë-
ve në Tiranë. Kërkesa të pastra dhe je-
tike. Madje, dhe kërkesa të një brezi
që është rritur me idenë se politika
mund të bëjë gjithçka, ide të cilën e
sfidon seriozisht. Por çështja është a
sfidohen dot liderët dhe udhëheqësit?
Protesta kishte dhe në Francë. Vësh-
tirë të tërhiqen paralele, por proble-
met duken të ngjashme kur kemi elitat
në një anë dhe shtresën e mesme dhe

të varfrit në tjetrën. Çështja është se
sa realisht futen nën flluskën e tyre po-
litikanët kur kanë pushtet dhe nuk
shohin dot realitetin?  Presidenti Ma-
cron tha hapur se mban përgjegjësi
për pjesën e tij të veprimeve. Tha
gjithashtu se e dinte që mund të kish-
te lënduar njerëzit me fjalët e tij. Kri-
tikët thonë nuk është se ishte shumë
bindës, por mbajti përgjegjësi. Po li-
derët tanë këtu rreth nesh dhe pranë
nesh? E bëjnë dot këtë gjë? 

Edi Rama me gjasë po sfidohet se-
riozisht. Pak gjasë nga partia e tij. Të
paktën ende. Por ajo që dua të theksoj
është se rastet e tilla, duhet të na më-
sojnë. Se të pushtetshmit në mos tjetër,
duhet të tunden e të shkunden që të
rikthehen në realitet. Në të kundërtën,
si në rastin e Britanisë, nuk do të ketë
veç “Brexit”, por dhe “Exit”. Aq shumë i
padëshiruar!  Protestat e studentëve,
në mos për gjë tjetër, duhen parë me sy
pozitiv se japin leksionet tona për de-
mokracinë. Në shoqëri të vogla si tonat,
ku gjithçka është lehtësisht e kapur,
nga njohësit, miqësitë, familjarët, inte-
resat është vështirë të synosh mbase
rregulla.  Duam ose nuk duam, realite-
ti është i tillë ku secili tenton të kryej një
punë me njohësi, të fitojë në nder me
miqësi. Por kur ky rreth mbetet i vogël
dhe kur ende më keq, kur ky rreth i
vogël veç pasurohet e të tjerët pa-
guajnë çmimin, tundja e shkundja do

të ndodhë. 
E kam përsëritur disa herë në disa

biseda, dhe gati-gati tani mendoj se
këta të pushtetshmit tanë, do të duhet
me ligj të kenë pranë vetes kundërsh-
tarë që t’i detyrojnë të dalin nga mje-
gulla që pushteti ndonjëherë ju krijon.
Ndryshe, pas çdo lëkundjeje, sërish do
ketë rikthim në të njëjtat shina. Shina
të cilat assesi të na çojnë atje ku duhet.
Por këtu një gjë duhet pasur parasysh:
kritikat dhe përplasjet nuk duhet të
sjellin rënie të proceseve, por ngritje
të tyre.  Është fakt se rrejtët sociale dhe
bota digjitale, por krijon shpesh ilu-
zione të rreme. Rreziku në këtë rast
është vetëm një - që nga një proces që
duhet të jetë shpëtimi, mos të kalohet
në dëshpërim. Mundësia që secili të
evidentohet dhe sa më agresiv e vulgar,
aq më shumë bie në sy. Por sa më
shumë bie në sy, nuk do të thotë se
është më mirë. Kujdesi duhet të jetë
nga të gjitha anët. Një tundje e
shkundje për pushtetin, por dhe një
tundje dhe shkundje për aspirantët.
Sfidat janë të mëdha dhe vend për
injorantë dhe arrogantë s’ka. Exit s’-
duhet të ketë veç nga momenti, por
nga e gjithë kultura e mendësia që fre-
non zhvillimin. E atyre që janë dhe aty-
re që e duan pushtetin.

(Autori është kolumnist 
i rregullt i gazetës KOHA)

“Deputetët
konservatorë
britanik kanë
kërkuar një votë
mosbesimi ndaj
Theresa May”.
“Sipas rregullave
të partisë, një gjë
e tillë nxitet nëse
15% e deputetëve
konservativ i
shkruajnë
kryetarit të
komitetit të
mbështetësve të
partisë
konservative”. E
Imagjinoni një
gjë këtu? Një
proces kaq
transparent dhe
normal? Ku lideri
do të sfidohej, ku
do të vihej para
përgjegjësisë?

KOHA PËR KARIKATURËN E DITËS

Exit Nga
Nazim RASHIDI
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Kush është fituesi i vetëm nga Brexit? Nga
Robert E. HUNTER

N
dërsa aleatët e Amerikës
në Evropë, pyesin veten
se çfarë do të bëjë tjetër
presidenti Donald

Trump për të dobësuar NATO dhe
elementë të tjerë kryesorë të
Aleancës Atlantike, ata nuk janë
fokusuar mjaftueshëm tek një
kërcënim tjetër ndaj sigurisë evro-
piane. Ky kërcënim është Brexit:
tërheqja e afërt britanike nga Ba-
shkimi Evropian. Shumica e deba-
tit, ka të bëjë me elementet eko-
nomike, dhe atë që Brexit do t’i
shkaktojë Britanisë. Por ajo që
humbet në debat, është vëmendja
ndaj rolit të ardhshëm të Britani-
së së Madhe në sigurinë evropia-
ne. Ky rol tashmë po zvogëlohet.
Dhe siç janë punët tani, do të
vazhdojë të zvogëlohet më tej.

Gjithkush në Perëndim që kuj-
deset për sigurinë në këtë pjesë të
botës, do të ketë pasoja. Kur Brita-
nia iu bashkua Komunitetit Evro-
pian (KE) në vitin 1973, siguria në
Evropë ishte një çështje e drejtpër-
drejtë. Bashkimi Sovjetik ishte ar-
miku i përbashkët, NATO mbësh-
tetja kryesore, Shtetet e
Bashkuara ishin të angazhuara fu-
qishëm, dhe zamka që mbante
lidhur aleancën ishte një ndjenjë e
përbashkët mes aleatëve perën-
dimorë, se që të gjithë ishin ba-
shkë. KE luajti ndërkohë një rol të
rëndësishëm në fushën e siguri-
së. Ajo ndihmoi në përballjen me
sfidën e madhe strategjike të
shekullit XX-të, përveç kërcënimit
sovjetik:marrëdhëniet midis
Francës dhe Gjermanisë.

Më të rëndësishme ishin zhvil-
limet e brendshme në këto vende
dhe ato fqinje, që ndryshuan kul-
turat politike dhe fuqizuan brezat
e rinj, që kërkonin t’u jepej fund
grindjeve të vjetra. Kur u bashkua
me KE, Britania luajti gjithashtu
këtë rol. Hera-herës, Londra
ndërmjetësonte mes Parisit dhe
Bonit. Kur përfundoi Lufta e
Ftohtë, nisi kërkimi për një mënyrë
më të mirë dhe më pak të rreziksh-
me, për të organizuar sigurinë
evropiane. Presidenti Xhorxh H.W
Bush shpalli qëllimin e tij për kriji-
min e një “Evrope të plotë dhe të
lirë dhe në paqe”.

NATO, dhe ajo që tani është
Bashkimi Europian (BE), filloi të
zgjerohet në kombet e pavarura
të Evropës Qendrore. Në fillim
lindën instrumentet joformale si
Partneriteti për Paqe, pastaj erdhi
anëtarësimi zyrtar. Arkitektura
përfshinte kritere ushtarake, por
edhe elemente politikë, ekono-
mikë dhe kulturore. Në këtë
mënyrë, “siguria” u bë gjithpërf-

shirëse dhe organike, ku secila pje-
së lidhej me pjesën tjetër, duke
angazhuar secilin vend europian
në një skenë të përgjegjësive të
përbashkëta, me një rol qendror të
BE-së. Kështu, kultura perëndimo-
re e sigurisë u shtri në Evropën
Qendrore (përfshirë Ukrainën), në
pjesë të ish-Bashkimit Sovjetik,
dhe shpresohej ndoshta dhe në
Rusi.

Britania, ka qenë prej kohësh
një pjesë jetike e asaj strukture të
sigurisë organike, nga e cila tani
nuk mund të tërhiqet pa shkak-
tuar dëme të mëdha. Megjithatë
shumë përkrahës të Brexit preten-
dojnë të kundërtën. Kjo nuk ishte
e vërtetë, kur Britania u bë pjesë e
unionit në vitin 1973. Kjo sigurisht
është e vërtetë në Evropën e sot-
me. Kjo nuk përfshin vetëm dety-
rimet nga anëtarësimi në NATO,
ku Britania është shumë më pak e
pranishme ushtarakisht, se sa
vetëm disa vjet më parë. Kjo do të
thotë se duhet të luajë një rol të
plotë në Politikën e Përbashkët të
Jashtme dhe të Sigurisë së BE, dhe
të angazhohet në të gjitha
përpjekjet e BE që nxisin sigurinë
në të gjithë kontinentin, dhe të sy-
nojë të merret me sjelljen agresi-
ve të Rusisë në Ukrainë, shteteve
baltike dhe më gjerë.

Kjo siguri organike, me qendër
në Europë, është bërë edhe më e
rëndësishme, për shkak të rritjes
së dyshimeve mbi përparësinë e
Evropës në të menduarit strategjik
të SHBA-së. Dyshimet nisën që
gjatë administratës së Obamës,
me deklaratat e SHBA për “strum-
bullarin aziatik”. U përshpejtuan
me qëndrimet dhe sjelljen e presi-

dentit Donald Trampit ndaj
aleatëve. Nuk është rastësi që
Emanuel Makron i Francës, i mbë-
shtetur nga Angela Merkel e Gjer-
manisë, ka ringjallur konceptin e
vjetër të një ushtrie evropiane, dhe
sipas fjalëve të Makron një “solida-
ritet reciprok, dhe marrëdhënie të
ndërsjellta mbrojtëse”, pjesërisht
duke pranuar se “Evropa nuk
mund t’ja besojë më sigurinë e vet
vetëm Shteteve të Bashkuara”.
Megjithatë me Brexit, Britania nuk
do të jetë më pjesë e plotë e sigu-
risë organike në Evropë. Shpërn-
darja e sigurisë politike dhe eko-
nomike, e sponsorizuar nga
Perëndimi në Evropën Qendrore,
do të dobësohet. Kundërshtimi i
ambicieve ruse, që varet nga një
unitet i fortë i fuqive të mëdha
evropiane, mund të bëhet më pro-
blematik, me një BE më pak efek-
tive, që nuk mund të luajë rolin e
saj të plotë krahas NATO-s.

Teksa po largohet nga BE, Bri-
tania mund të mos jetë më aleatja
e preferuar e Amerikës. Pavarësi-
sht retorikës së vazhdueshme mbi
“marrëdhëniet speciale” mes dy
vendeve, nëse Shtetet e Bashkua-
ra do të detyrohen të zgjedhin
ndonjëherë, ka të ngjarë ta prefe-
rojnë BE-në sesa Britaninë si in-
strumentin kryesor të sigurisë
evropiane, apo si një plotësues të
NATO-s. Ndërkohë, dinamika e
brendshme politike kontinentale
do të vazhdojë të mbështesë ba-
shkëpunimin franko-gjerman, por
Britania nuk do të shërbejë më si
një balancuese informale. Mund
të ketë zgjidhje për Britaninë, në
mënyrë që ajo të qëndrojë plotësi-
sht e angazhuar në sigurinë e

përgjithshme të Evropës. Por ato
nuk janë përmendur deri më tani,
dhe do të jetë e vështirë të arrihet
një pakt mbi to.

Me rrëmujën politike në Brita-

ni, rregullimet bëhen natyrshëm
në kontinent, në Uashington dhe
në Moskë, në një tablo të sigurisë
evropiane, ku Britania tashmë
është më pak e rëndësishme. Kjo
gjithashtu nënkupton zvogëlimin
e ndikimit politik të Londrës
përgjatë kontinentit. Por asnjë nga
këto nuk duket se ka rëndësi në
Uestminster, që po “mbytet” në po-
litikën e brendshme. Por kjo ka
rëndësi për sigurinë evropiane
dhe transatlantike. Me kryemini-
stren Tereza Mej dhe mbështetësit
e saj, kaq të ngulitur fort në pozi-
cionet e tyre aktuale, në funksion
të mbijetesës së tyre politike, ata
janë të pandjeshëm ndaj pasojave
të kursit të tyre të tanishëm për
rolin e Britanisë jashtë vendit, dhe
veçanërisht në një Evropë që ta-
shmë është po përballet me vësh-
tirësi të shumta.

Ka një mënyrë për të ndalur
ose të paktën kufizuar dëmin: sa-
botoni Brexit, me çfarëdo mjeti që
është i nevojshëm. Por kjo do të
kërkonte ndodhjen e një mrekul-
lie politike në Britani, me skenarin
e një rebelimi në Dhomën e Ko-
muneve ose taktikave të vonuara
në Dhomën e Lordëve. Në mun-
gesë të kësaj, përfituesi i vetëm i
garantuar nga Brexit, është një ar-
mik i madh i një Evrope të uni-
fikuar dhe që funksio-
non:presidenti rus Vladimir Putin. 

(Lobelog)

(Autori ka qenë ambasador i
SHBA-ve në NATO gjatë viteve

1993-1998. Ai ka qenë anëtar i Bor-
dit të Politikave të Mbrojtjes të Pen-

tagonit, dhe është anëtar i Akade-
misë Amerikane të Diplomacisë) 

Ka një mënyrë për të
ndalur ose të paktën
kufizuar dëmin: sabotoni
Brexit, me çfarëdo mjeti
që është i nevojshëm. Por
kjo do të kërkonte
ndodhjen e një mrekullie
politike në Britani, me
skenarin e një rebelimi në
Dhomën e Komuneve ose
taktikave të vonuara në
Dhomën e Lordëve. Në
mungesë të kësaj,
përfituesi i vetëm i
garantuar nga Brexit,
është një armik i madh i
një Evrope të unifikuar
dhe që
funksionon:presidenti rus
Vladimir Putin
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Mafia lindi në mes të shekul-
lit të nëntëmbëdhjetë nga një
brinjë në njëfarë kuptimi të “revo-
lucionit” sicilian. Kjo, pra, shkurt
teza e librit - Mafia. Njëqind e
gjashtëdhjetë vjet histori midis
Sicilisë dhe Amerikës, - një dijetar
i madh i kësaj teme, Salvatore
Lupo.

Libri përmbledh një seri ve-
prash të mëparshme dhe do të
botohet nga Donzelli. Disa origji-
na të largëta të fenomenit, - thotë
Lupo, - mund të gjenden në Par-
tinë Demokratike të pronarit të
tokave Francesco Bentivegna, i cili
në 1848 në Palermo udhëhoqi një
grusht njerëzish për të mbështe-
tur kryengritjen anti-Bourbon
dhe më pas të lidhur me qarqet
radikale që - pas vdekjes së tij - do
të kishin frymëzuar ndërmarrjen
e keqe të Charles Pisacane në Sa-
pri; ndërkohë, ai kishte mobili-
zuar një “ekip të popullarizuar”
për të “hequr” Palermon përsëri,
por ai ishte kapur dhe qëlluar nga
ushtarët Bourbon. Ithtarët e tij
në vitin 1860 u bashkuan me
rrymën radikale garibaldiane.

Vëllai i tij, Giuseppe Bentive-
gna, në vitin 1862 do të kishte
qenë së bashku me Garibaldi në
Aspromonte. Të njëjtat konside-
rata vlejnë edhe për Giovanni
Corrao, gjithashtu një revolucio-
nar i vitit 1848, i cili përfundoi në
burg dhe në mërgim. Mazziniano
“shtyu”, Corrao ishte me Garibal-
di në kohën e “Mijëvjeçarit” dhe e
ndoqi atë në betejën përfundim-
tare në lumin Volturno. Komplo-
tistët kundër Borbonit ishin
gjithashtu dy miq të Corrao, Giu-
seppe Badia dhe Francesco Bona-
fede. “Është e mundur që Corrao
dhe Bentivegna”, shkruan Lupo
me kujdes të duhur, “kanë qenë të
lidhur, gjatë udhëtimit të tyre, me
elemente të përcaktuar si proto-
mafie”. Sa për ata, vazhdon Lupo,
i cili u kualifikua si shef i mafias
në kohët e mëvonshme, që do të
thotë, në post-unifikim, “ne
gjejmë në biografinë e tyre jo pak
pika kontakti me përvojën revo-
lucionare”. Në këtë kuptim, Lupo
beson “mund të themi se mafia
përfaqësonte frutin toksik të një
stabilizimi pasrevolucionar”.

Si ndodhi kjo, mund të kup-
tohet nga një pamflet i botuar në
1864 nga senatori i “leftistit” të
moderuar Nicolò Turrisi: Shëni-
me mbi gjendjen e sigurisë pu-
blike në Sicili. Turrisi tregon se si
në 1848 dhe në 1860 në ishull
“ishte në krahë të gjithë sektin e
vjetër të hajdutëve, të gjithë të

rinjtë që jetonin me punën e kuj-
destarëve rural dhe klasën e
madhe të kontrabandistëve të
agro-palermitanos”. Pastaj, pas
ndërmarrjes së Garibaldit, një qe-
veri nuk ishte në gjendje të riven-
doste rendin, kështu që sekti
tjetër i fermës së njëjtë të lidhur
me atë sekt të “trishtuar”. Turrisi,
Lupo, nuk e përdor fjalën “mafia”,
por përdor fjalë të tjera kyçe:
“sekti” në fakt, dhe më pas “ca-
morra”, “turp’, “përulësi”. Në çfarë
kuptimi “përulësi”? Turrisi shpje-
gon: “Përulësia përfshin respektin
dhe përkushtimin ndaj sektit dhe
detyrimin për të mbrojtur nga
çdo veprim që mund të dëmtojë
drejtpërdrejt ose tërthorazi ba-
shkëpunëtorët”.

Dy vjet më vonë vetë Turrisi
do ta thërrasë sektin me emrin e
tij të ri, Mafia, duke dëshmuar
përpara Komisionit Parlamentar
për kryengritjen e vitit 1866. Ai
do të thotë: këta njerëz të arma-

tosur “bëjnë vetë ose vendosin
kujdestarë të pasurisë; mbrojnë
pronat dhe janë të mbrojtura; por
ata mbeten malandrini; mafia
ishte e mbrojtur nga ‘zotërinj që
ia vlejti’ ’48. Dhe rrethi mbyllet.
Herën e parë që termi “mafia” (me
dy f) shfaqet në një dokument
qeveritar është në një raport nga
prefekti i Palermos Filippo Gual-

terio (1865). Zyrtari shpjegoi se
mafia ishte një lloj “camorra”, një
“shoqatë malandrinesca” në
marrëdhënie me “fuqinë”, në
kohën e udhëhequr nga Corrao i
lartpërmendur dhe tani e
udhëhequr nga Badia e tij sho-
qërore. Me fjalë të tjera, “ai e bëri
atë të përputhet me Partinë Re-
publikane, me synimin e qartë të

delegimitimit të tij”, vëren Lupo.
Operacioni politik i Gualterio
konsistoi në “bashkimin e aspek-
tit politik dhe penalisht në
mënyrë të pavërtetë”.

Betimi i parë i mafies i regji-
struar në një raport të policisë
është 29 shkurt 1876. Rituali, shk-
ruan Lupo, na referohet jo vetëm
për të ardhmen e mafies, por
edhe për të kaluarën e revolucio-
nit, në veçanti për shitjet “carbo-
nara” dhe ato marrëveshje ” juri-
stët “(nga të cilët burimet thonë
rreth 1848), në bazë të të cilave
njerëzit premtuan të ndjekin kla-
sat e sipërme në luftën kundër
despotizmit Bourbon, por duke u
angazhuar që të mos e vënë në
pikëpyetje rendin shoqëror”. Pas
kësaj, mafia jo vetëm që solli fil-
limisht sugjerime ose modele
nga Frankmasoneria, por ndau
me të njëjtin muratim “disa ka-
raktere themelore”. Këtu Lupo
pohon - edhe pa “dashur të kri-
minalizojë traditën masonike”, ai
e bën të qartë - se “bandat mafio-
ze dhe llagat masonike janë sho-
qëri të fetarëve bazuar në idenë e
mbështetjes së ndërsjellë, duke
përdorur ritualet barokore për
pranimin e neofitëve , ata sy-
nojnë ruajtjen e sekretit �. Dhe

Kapo-mafia, Michele
Greco (1924- 2008), i
ashtuquajturi “babai”,
për autoritetin e tij në
brendësi të organizatës
Cosa Nostra. Në këtë
foto, bosi shfaqet në
Messina, në nëntor 1986
gjatë procesit gjyqësor
të Apelit për vrasjen e
gjykatësit Rocco
Chinnici, i vrarë në vitin
1983 në Palermo nga një
auto-bombë me dy
njerëz të eskortës që e
shoqëronte

Mafia, historia e origjinës
dhe nga e mori emrin në Itali!

Salvatore Lupo
(Donzelli) shkruan për
ngjarjet e Cosa Nostra
nga shekulli i
nëntëmbëdhjetë dhe
mohon se bandat
ishin favorizuar nga
amerikanët
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Vogëlushja 8 vjeçare siriane Maya Meri, e cila ish-
te sjellë në Turqi për trajtim derisa përpiqej ta ka-
lojë jetën në një kamp në Idlib të Sirisë me një
mjet të improvizuar të bërë nga babai i saj nga
tubi dhe një kanaçe konserve, është kthyer në
vendin e saj me këmbët protezë të vendosura në
Turqi, shkruan Anadolu Agency (AA).
Përpjekja për mbijetesë e sirianes 8 vjeçare Maya,
e cila jetonte në kampin Ser Ceble në Idlib që ki-
shte ikur nga sulmet e regjimit të Bashar al Asa-
dit, ishte vërejtur nga gazetarët e AA-së në rajon.
Për shkak të një problemi gjatë lindjes, këmbët e
saj janë prerë nën gjunjë. Jeta e Maya-s, e cila për-
piqej të ecte me një mjet të bërë me kanaçe të
konservës nga babai i saj, i cili poashtu është me
aftësi të kufizuara, ndryshoi pas lajmit të AA-së.
Pas këtij lajmi ka vepruar kryetari i Gjysmëhënës
së Kuqe Turke, Kerem Kınık, i cili mundësoi sjel-
ljen e Maya Merit dhe babait të saj në Turqi. Ek-
sperti për protezë, Mehmet Zeki Çulcu, vullnetar i
Gjysmëhënës së Kuqe turke, i bëri protezat e
Maya-s, e cila pas trajtimit 3 mujor së bashku me
babain e saj, në koordinim të Gjysmëhënës së
Kuqe turke u kthyen në vendin e tyre. Maya dhe
babai i saj të cilët kaluan në Siri në kalimin kufitar
Cilvegozu në qarkun Reyhanli të qytetit Hatay në
Turqi, përjetuan një gëzim të madh. Koordinatori
për terrenin në Siri të Gjysmëhënës së Kuqe
Turke, Kadir Akgündüz në deklaratën për AA tha
se në ekzaminimet e bëra në rajon janë infor-
muar për gjendjen e Mayas dhe se pas kësaj kanë
filluar punimet që t’i ndihmojnë asaj.
“Për 3 muaj vazhdoi trajtimi për protezë. Si rezul-
tat i kësaj, Maya tani filloi të ecë me protezat e saj.
Me siguri që ishte një periudhë e vështirë, por ne
si Gjysmëhënë e Kuqe ofruam çdo lloj të mbësh-
tetjes. Tani Maya po kthehet përsëri në shtëpinë e
saj dhe mund të shkojë në shkollë duke ecur”, tha
Akgündüz. Ai tha se do të vazhdojnë të ndjekin
trajtimin e Mayas. Akgündüz thotë se me rritjen e
saj, Mayas do t’i nevojiten edhe protezat e reja
dhe se Gjysmëhëna e Kuqe do të kujdeset për të
gjatë këtij procesi.
Akgündüz bën të ditur se edhe babai i Mayas ta-
nimë ka proteza, por për shkak të sëmundjes së
diabetit po vazhdon procesi për fillimin e përdo-
rimit të tyre. Ai shtoi se janë në ndjekje të edhe
këtij procesi. Edhe babai i Maya-s, Muhammed
Ali Meri tha se edhe ai kujdeset nga afër me traj-
timin e vajzës dhe vetes, duke shtuar se tanimë
kanë këmbë proteza. “Trajtimi ka përfunduar
dhe falënderimi i qoftë Zotit që tani po kthehemi
në shtëpi. Tanimë do të kemi mundësi ta dër-
gojmë Maya-n në shkollë duke ecur. Nëna e saj po
na pret me padurim, tani do t’u bashkohemi aty-
re”, tha ai.

në këtë ata janë shumë të ngjashëm me njëri-
tjetrin.

Në vitin 1874 qeveria e fundit e së Drejtës
historike, e udhëhequr nga Marco Minghetti,
propozoi një ligj për rendin publik, një ligj “i ja-
shtëzakonshëm” i veçantë për Sicilinë. Min-
ghetti përmendi statistikat për vrasjet e vitit
1873 që panë ishullin në krye midis rajoneve të
Italisë, me një vrasje çdo 3,194 njerëz, ku Lom-
bardia ishte në radhë, me një të vrarë çdo
44,674 banorë. Prefekti i Palermos, Giovacchi-
no Rasponi, protestoi për nisjen e “ligjit të ja-
shtëzakonshëm” dhe dha dorëheqjen. Ai i Cal-
tanissetta, Guido Fortuzzi, në vend të kësaj,
tha me entuziazëm dhe donte të specifikonte
se ideja e qeverisjes së Sicilianëve “me ligje
dhe ordinanca angleze ose belge, të cilat supo-
zojnë një popull të kulturuar dhe moral si atje
ose të paktën pjesërisht superior i gadishullit
“, nënkupton” një eksperiment të rrezikshëm
dhe të tmerrshëm”. 

Të destinuar të dështojnë. Më pas, dyshi-
met e fshehtësisë u zhvendosën në të djathtë
me iniciativën e avokatit të përgjithshëm të
mbretit Diego Tajani, i cili pati një përleshje
me shefin e policisë së Palermos, Giuseppe Al-
banese, të cilin e akuzoi për nxitësin e një
zinxhiri vrasjesh. Në qershor të vitit 1875 çë-
shtja mbërrin në Parlament, ku deputeti i së
majtës Francesco Cordova vuri në dukje in-
deksin kundër tavolinave qeveritare: “Zotërinj
të Qeverisë”, bërtiti ai, “qendra e mafias është
në radhët e forcës suaj publike”.

Dhe kur Leopoldo Franchetti me Sidney
Sonnin shkoi te Tajani para se të “zbriste” - mi-
dis marsit dhe majit 1876 - për të studiuar “ra-
stin sicilian”, njeriu i mbretit u zbuloi atyre se
degjenerimi i qeverisë së Djathtës në Sicili ai
kishte filluar, sipas mendimit të tij, në 1866-67
si prefekt Antonio Starabba, marquisRudinì.
Rudinì, tha Tajani, “filloi të punësojë vrasës
kundër vrasësve, kështu që për një vrasës ai
shkatërroi ai krijoi katër”. Dhe përdorimi i
forcës për të luftuar mafien? Në vitet e hersh-
me të historisë së Italisë, kur vendi u qeveris
nga e drejta historike (1861-76), “sistemi i ga-
rancive liberale ende nuk ishte i vendosur mirë
dhe rruga e torturuar drejt demokracisë poli-
tike sapo kishte filluar”. Beteja e parë e asaj
epoke kundër mafies u zhvillua nën shenjën e
një sistemi centralistik dhe autoritar të qeve-
risjes, që nuk përbuzte të mbështeste gjendjen
e rrethimit dhe të mbështetej në ushtri.

Ndodhi që “për të mbrojtur idenë e papër-
punuar të ligjshmërisë së vet, kënaqet në të
gjitha llojet e ilegalizmit substancial”. Në disa
periudha historike, të paktën dy, “Lufta kundër
mafies - mbështet Lupon - i kufizuar me mohi-
min e vlerave, të cilat për ne janë të domosdo-
shme, respekti për të drejtat individuale dhe
kolektive, pa lirinë”. Mafia, është e vërtetë, për-
faqëson një patologji të marrëdhënieve sho-
qërore dhe sistemeve përfaqësuese. Por, thotë
Lupo, disa nga zgjidhjet që janë propozuar hi-
storikisht mund të konsiderohen më keq se sa
e keqja në sytë tanë. 

Dy sezonet duhet të theksohen edhe në
fund të shekullit të nëntëmbëdhjetë të së
Majtës historike dhe të epokës së hershme re-
publikane, të cilën Lupo e quan “armëpushim
të gjatë”.

Vogëlushja
siriane
kthehet 
me këmbët
protezë në
vendin e saj
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REPUBLIKA E MAQEDONISË 

AGJENCIA E ADMINISTRATËS 
  

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

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 322/2018 
     për punësimin e  3  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Manastirit“ për vendet e punës në vijim:  

 

1. UPR0101V01000 Këshilltar kontabilist për organ, 
Njësia për kontabilitet dhe pagesë, Sektori për 
çështje financiare 

1 realizues(ë) 

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

Kushtet e posaçme: 
-   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  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 25.022,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për 
vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 

2. UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për mbështetje 
për zanatet, hotelieri dhe turizëm, ndërmarrjet e 
vogla dhe të mesme, Njësia për zhvillim ekonomik, 
Sektori për zhvillim ekonomik, aktivitete publike dhe 
teknologjia e informacionit 

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 ose Shkencat organizative dhe menaxhimi (menaxhment)  

-   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, frëngjisht, gjermanisht) 
 

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 21.239,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës për 
vitin 2018 janë të parapara: Maqedonas(e) 1. 

 

3. UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për 
manifestime kulturore dhe turizëm, Njësia për 
veprimtari publike, Sektori për zhvillim ekonomik, 
veprimtari publike dhe  teknologjia e informacionit 

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,Turizëm dhe 
hotelieri ose Shkencat ekonomike ose Shkencat organizative dhe 
menaxhimi (menaxhment)  

-   me ose pa përvojë pune në profesion  

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 08:00 - 16:00 

Rroga neto: 19.724,00 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. 

 
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 – 319/2018 
     për punësimin e  2  nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në „Komunën e Sarajit “për vendet e punës në vijim:  

 

1. UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë 
për punë normative juridike, Sektori për çështje 
juridike normative - profesionale administrative 
dhe çështje të përgjithshme - mbikëqyrje lokale 
inspektuese 

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, 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: 28.757,00 denarë 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës 
për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 

 

2. INS0101V01001 Këshilltar - Inspektor - 
Inspektor i autorizuar i ndërtimtarisë, Njësia për 
mbikëqyrje lokale inspektuese, Sektori për 
çështje juridike normative - profesionale 
administrative dhe çështje të përgjithshme - 
mbikëqyrje lokale inspektuese 

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, në sferën e arkitekturës ose ndërtimtarisë, Urbanizëm dhe 
planifikim  

-   së paku 5 (pesë) vjet përvojë pune në fushën e arkitekturës apo 
ndërtimit  

    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: 25.174,00 denarë
 
VËREJTJE: Sipas planit vjetor për punësim në institucionin përkatës 
për vitin 2018 janë të parapara: Shqiptar(e) 1. 
Kushtet e lartpërmendura në shpallje kandidatët duhet t’i plotësojnë 
në momentin e aplikimit në formë elektronike nëpërmjet profilit të 
përdoruesit të krijuar në faqen e internetit të Agjencisë së 
Administratës. 
Afati i aplikimit zgjatë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit të 
shpalljes. Pas mbarimit të afatit për aplikim, shpallja do të jetë e 
larguar nga faqja e internetit e Agjencisë. 
Pas kalimit të afatit të aplikimit, shpallja do të jetë e hequr nga faqja 
e internetit e Agjencisë. 
Kandidatëve u kërkohet fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, të 
jenë precizë dhe të japin të dhëna të sakta. Kandidatët e paraqitur në 
shpalljen publike në faqen e internetit të Agjencisë së administratës 
do të informohen, për kohën dhe vendin e mbajtjes së çdo faze të 
ardhshme të procedurës për selektim të nëpunësit administrativ. 
Faza e 1 – rë: selektimi administrativ realizohet në një afat prej 15 
ditësh pas mbarimit të shpalljes së publikuar.  
Faza e 2 – të: provimi i nëpunësit administrativ realizohet në një afat 
jo më të shkurtër se 10, dhe jo më të gjatë se 30 ditë pas mbarimit të 
fazës së 1 – rë. Ai incizohet dhe emetohet drejtpërdrejtë në faqen e 
internetit të Agjencisë së administratës.  
Faza e 3 – të: kontrollimi i vërtetësisë së provave dhe intervista 
realizohet në një afat prej 10 ditësh pas mbarimit të fazës së 2 – të.
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Emin AZEMI

Në Teatrin e Kumanovës, an-
sambli i aktorëve shqiptarë solli sh-
faqjen skenike “As andej, as kën-
dej”. Regjisori Kastriot Abdyli ishte
bazuar në një tekst të mëhershëm
të autorëve  BojanTrifunovski, Si-
meon Damevski dhe LupçoTodo-
rovski – Upa, por gjatë adaptimit
ky tekst ka pësuar transformime të
konsiderueshme përmbajtësore e
kuptimore, dhe si version final
mund të thuhet se ka dalur një
strukturë gati e re dramaturgjike.

Shfaqja “As andej, as këndej’’
është një radiografi social-psiko-
logjike e ditëve tona, kurse plastici-
teti i gjetjeve mizanskenike nga
ana e regjisorit Kastriot Abdyli ba-
shkë me aktorët kryesorë që
luajtën, e bëjnë më të besueshme
gjuhën teatrore mbi të cilën u ndër-
tuar kjo pjesë.Nga mënyra e reagi-
mit të publikut, por edhe nga at-
mosfera që imponoi loja e
aktorëve, mund të thuhet se
subjekti  dramatik, që ndërthuret
me vetë arkitekturën skenike, e
vendosin shikuesin në disa kontek-
ste sociale, me drama personale e
katarsise të fuqishme njerëzore. 

Pikëtakimi i dy botave, që dikur
kishin qenë bashkë, në një aero-
port ndërkombëtar dhe zbërthimi
i biografive personale, përmes rrë-
fimit në retrospektivë të ngjarjeve
e përjetimeve nga e kaluara, deter-
minon rrjedhën logjike të fabulës e
cila bëhet gjithnjë e më e ngjeshur,
teksa në sipërfaqe dalin deformi-
met shoqërore dhe traumat indi-
viduale të atyre që mbetën jashtë
margjinave të kohëve që sollën
ndryshime. Por jo të gjithë
mblodhën frutet e këtyre ndryshi-

meve, sepse ai që kishte qenë luftë-
tar, në fund sërish kishte mbetë
taksist, kurse një dallaveregji që ki-
shte shijuar favoret e të gjithë pu-
shteteve, ishte bërë përcaktuesi i
fateve të ish luftëtarëve.   

Mesazhi i kësaj shfaqjeje do të
mund të lexohej në mënyra të
shumta, por paradoksaliteti që
qëndron në thelb të kontekstit so-
cial të shoqërisë nuk do të bëhej i
plotë përmes rasteve konkrete që
nxjerr në sipërfaqe kjo fabulë dra-
maturgjike, nëse nuk kalon nëpër
indin shpirtëror të individit, duke e
“çarmatosur” këtë të fundit nga të
gjitha mundësitë për të qenë një
bashkëshort dinjitoz përballë një
gruaje që po e këmbente moralin e
saj me ato pak sheqerka që ofron-
te makniera poshtëruese e të ash-
tuquajturve miqë matrapazë. 

Boshtin e lojës skenike e
përbëjnë Ismail Kasumi dhe Musa
Isufi. Në shfaqje u angazhuan edhe
aktorët: Taulant Destani dhe Faton
Ibrahimi, instrumentalistët: Baba

Bend dhe Funda Ali, kurse skeno-
grafia: Ardian Kadriu.

Bekimi, një 34-vjeçar, i cili erdhi
i transponuar me një potencë mjaft
të arrirë aktoriale nga Ismail Kasu-
mi, do ta ketë vështirë të adaptohet
në ambientin e dikurshëm prej nga
kishte ikur në mërgim, në Amerikë,
dhe kthimi pas 18 vjetëve, do të
shoqërohet me thyerje shpirtëro-
re e keqkuptime.

Portreti i këtij mërgimtari të
zhgënjyer i ka shërbyer vetë qëlli-
mit që ka pasur kjo dramë, që për-
mes fateve individuale të mërgim-
tarëve të tillë të prishë skemën
idilike për kurbetin që e prokla-
mojnë individët e painformuar me
rrjedhat jo gjithmonë normale të
jetës në dhe të huaj. Kjo bëhet edhe
më kuptimplote pikërisht në kohën
kur po mbisundon lakmia kolekti-
ve e të rinjëve për të braktisur vend-
lindjet e tyre, në këmbim të një
mirëqenieje më dinjitoze dikund
larg ku nuk do të kishte pushtet
mosvëmendja e politikës dhe non-

shalca e institucioneve të këtush-
me. Përmes Bekimit sikur na
ofrohet një dritë tjetër për të dife-
rencuar, megjithatë, idilën e prokla-
muar gabimisht për kurbetin dhe
shanset e pashterrura dhe të paa-
firmuara mjaftueshëm në vend-
lindje.

Përballë tij, ndodhet Iliri, një
idealist i zhgënjyer, i cili ia ka mësy
mërgimit, për të ikur jo vetëm nga
të tjerët, por edhe nga vetvetja. Ka-
rakteri i Ilirit që mbërthehej brenda
lëkurës së regjur nga padrejtësia,
dallaverat, konkurrenca jolojale,
tradhëtia e gruas dhe loja pas shpi-
ne e të ashtuquajturve miqë, do të
vjen i transponuar kënaqshëm nga
aktori Musa Jusufi, loja e të cilit ki-
shte jo vetëm dinamikën e brend-
shme, por edhe tejdukshmërinë e
emocioneve që arriti t’i ndajë me
publikun kureshtar.  

Barra për të realizuar këtë shfa-
qje, do të konsiderohej mision i pa-
mundur sikur tensionin dramatik
të mos e mbanin në kuota të larta

emocionaliteti pikërisht aktorët
Ismail Kasumi e Musa Jusufi. Janë
të rralla rastet kur një skenë me pak
aktorë funksionon kaq natyrshëm,
ngjashëm sikur të ishte e “popul-
luar” me shumë personazhe e ka-
raktere. Ndërkaq ato pak perso-
nazhe episodike, por mjaft
kuptimplotë, siç ishin Kamarieri
(paraqitet edhe si shankist dhe
spiker), Stjuardesa (paraqitet si pu-
nonjëse e aeroportit, si stjuardesë,
por edhe si e  dashur e Bekimit dhe
grua e Ilirit) dhe tre muzikantët që
ekzekutonin në saksofon, harmo-
nikë, kitarë dhe tarabuk, ndihmuan
në plotësimin e mozaikut të një
ambient që përkohësinë e ngjarje-
ve (siç mund të jetë pauza e pritje-
ve në një  aeroport ndërkombëtar)
e bën atraktive për ata që mund të
jenë afër, por edhe për publikun.

Shfaqjen “As andej, as këndej”,
publiku ka mundur ta kuptojë edhe
si akuzë ndaj bartësve të revolucio-
neve të pambaruara, kurse gjuha
lokale që u përdor në skenë, por
edhe tematika e ambientuar me
drama individuale nga kjo zonë, e
nxori Kumanovën të jetë një milie
me rëndësi të posaçme dhe kon-
stante për gjithë eksperimentue-
sit e vjetër dhe të rinjë. Artistikisht,
kauzat e tillë që tejkalojnë caqet e
ngushta të këndvështrimeve dra-
maturgjike, në shumë raste nuk
kanë arritur të japin frytin e pritur,
por në rastin e kësaj shfaqjeje,
regjisori Kastriot Abdyli bashkë me
ekipin e aktorëve, me vetëdije iu ka
qasur pikërisht kësaj forme të kon-
figurimit skenik të realitetit, duke
marrë mbi vete gjithë përgjegjë-
sinë për efektet që mund të
prodhojë ndonjë vëmendje e
papërqendruar teatrore. 

“As andej, as këndej”,  
dramë e krizave individuale dhe
deformimeve sociale-psikologjike 

Artistikisht, kauzat e tilla që tejkalojnë caqet e ngushta të këndvështrimeve dramaturgjike,
në shumë raste nuk kanë arritur të japin frytin e pritur, por në rastin e kësaj shfaqjeje,
regjisori Kastriot Abdyli bashkë me ekipin e aktorëve, me vetëdije iu ka qasur pikërisht kësaj
forme të konfigurimit skenik të realitetit, duke marrë mbi vete gjithë përgjegjësinë për
efektet që mund të prodhojë ndonjë vëmendje e papërqendruar teatrore

Koha
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Tiranë 12, dhjetor - Studentët nuk
heqin dorë nga Lëvizja e tyre.
Megjithëse ultimatumi i vënë ndaj
qeverisë nuk funksionoi dhe nga
ana e ministrisë nuk ka përgjigje
pozitive për 8 kërkesat e tyre, stu-
dentët janë ngritur sërish sot në
protesta. Ata janë mbledhur nga
të gjitha fakultetet përpara Krye-
ministrisë dhe para Ministrisë së
Arsimit. Në fakt tanimë ka 9 kërke-
sa. Kjo pasi studentët shtojnë një
pikë tjetër në kërkesat e tyre. Nisur
nga procedimi penal i ndërmarrë
nga policia për protestën e djesh-
me ndaj 25 personave, studentët
kërkojnë heqjen e procedimeve
penale. “Hiqni procedimet penale
për studentët”, kanë bërë thirrje
ata. Deklaratës së kryeministrit për
dialog, studentët i janë përgjigjur
se nuk do të ketë asnjë bisedim por
veç plotësim të kërkesave të tyre.

Ndërkohë ndryshe nga ditët e
tjera, sot studentët nuk kanë pasur
pankarta por fletë të bardha for-
mati në duar. Nuk ka as fjalime me
megafon, as folës.

Studentët kanë bërë thirrje të
mos ushtrohet dhunë. Ata kanë
theksuar se nuk do të bllokojnë

rrugët sepse protesta e tyre është
qytetare. Një mesazh i tretë ka
qenë thirrja ndaj prindërve të tyre,
t’i bashkohen protestës por edhe
ndaj qytetarëve të tjerë.

Studentët vazhdojnë të
kërkojnë vetëm plotësimin e
kërkesave të tyre, pa dialog me
kryeministrin.

“Nuk duam dorëheqjen e mini-
stres. Kushdo që të vijë do bëjë të

njëjtën gjë. Ne duam të plotë-
sohen kërkesat tona”, u shpreh një
nga studentët. Ndërsa një tjetër
student  është shprehur se është
vetëm një firmë, nuk ka nevojë për
dialog.“Politika ka 28 vjet që na ka
sjellë në këtë derexhe. Kur pa-
drejtësitë bëhen ligj, rezistenca
bëhet detyrë, shkruan Lapsi.al,
transmeton Klan Kosova.

Nuk ka konsensus, plotësoni

kërkesat tona. S’ka dialog, s’ka ne-
gociata. Është vetëm një firmë.
Mjafton të plotësohen 8 kërkesat,
është shumë e thjeshtë”, u shpreh
ai.

Një lajm i publikuar nga Abc
news raportoi se kryeministri Edi
Rama ka vendosur të shkarkojë të
gjithë anëtarët e qeverisë në bor-
det e administrimit të studentëve,
një fakt të cilin e ka paralajmëruar
dhe vetë kreu i qeverisë ditën e
hënë, në monologun e tij të gjatë
për studentët.

Por sipas një reagimi të krye-
ministrisë, një lajm i tillë është i
pavërtetë, pasi Edi Rama është në
pritje të hapjes së dialogut, e më
tutje do të bëjë hapat konkretë.

Reagimi i Kryeministrisë:
Kryeministria sqaron se lajmi

për shkarkimin e përfaqësuesve të
qeverisë në Bordet e Administri-
mit të Universiteteve dhe drejtorët
e konvikteve, është i pavërtetë.
Kryeministri Rama, rithekson se
është në pritje të hapjes së Dialo-
gut, përpara hedhjes së hapave
konkretë për 8 pikat dhe pikave të
tjera të Paktit për Universitetin.

Veseli:
Komandanti i
NATO-s të
shqetësohet më
mirë për bazat ruse
në Serbi 
Kryetari i Kuvendit të Kosovës,
Kadri Veseli, ka thënë se Shte-
tet e Bashkuara mbështesin
planet për krijimin e ushtrisë
së Kosovës. 
Ai i është përgjigjur shefit të
NATO's, Jens Stoltenberg, i cili
ka vlerësuar se transformimi i
Forcës së Sigurisë së Kosovës
në ushtri nuk po bëhet në
kohën e duhur.
"Ushtria jonë është ushtri e
partneritetit, jo ushtri që cë-
non fqinjët.  Stoltenberg më
tepër do të duhet të shqetë-
sohet me bazat ruse në Serbi
në Nish, se sa me forcën e
partneritetit të NATO-s, e cila
është e lidhur ngushtë me Sh-
tetet e Bashkuara të Amerikës
dhe vendet e NATO-s", ka
thënë Veseli për Zërin e Ame-
rikës.

Britania
mbështet 
krijimin e ushtrisë
së Kosovës
Ambasadori i Britanisë së
Madhe në Kosovë, Ruairi O’-
Connell, ka deklaruar se është
e drejtë e Kosovës që të for-
mojë ushtrinë. Ndërsa ka sh-
tuar se krijimi i Forcave të Ar-
matosura duhet të bëhet në
konsultim me aleatët e
NATO-s.
“Mbretëria e Bashkuar beson
se është e drejtë e Kosovës të
krijojë forcat e saj të armato-
sura.
Ne vazhdojmë të inkurajojmë
Kosovën të sillet me
përgjegjësi dhe me transpa-
rencë, dhe në konsultim me
aleatët e NATO-s, dhe të re-
spektojë angazhimin e saj
ndaj KFOR-it, përshirë edhe
shkëmbimin e letrave të viti
2012-2013”, ka thënë O’Connell
përmes Facebook-ut, ku i
është përgjigjur interesimit të
qytetarëve lidhur me këtë çë-
shtje.

Një dokumentar i punuar nga
redaktori i gazetës serbe “Rikoshe”,
Sasha Mirkoviq bashkë me gaze-
tarët e tjerë të këtij mediumi, e që
bën fjalë për vrasjen e politikanit
serb të pjesës veriore të Kosovës,
Oliver Ivanoviq,  po sjell telashe të
mëdha në Serbi. Kjo, pasi redaktori
ka pranuar kërcënime nga Andrea
Vuçiq, vëlla i presidentit serb, Alek-
sandar Vuçiq. Ai kërkon që të mos
shfaqet ky dokumentar me rrëfime
autentike. Në një intervistë përmes
telefonit për RTV Dukagjinin, Sa-
sha Mirkoviq deklaroi se ndjehet i
kërcënuar, pasi disa dëshmitarë
përmendin edhe emrin e Andrea
Vuçiqit si urdhërdhënës për vrasjen
e Ivanoviqit. “Unë s’kam kontakte
me Andrea Vuçiqin qe një kohë të
gjatë. E vetmja gjë që e pengon

është se unë jam redaktor i gazetës
‘Rikoshe’. Unë së bashku me gaze-
tarët e tjerë po trajtojmë vrasjen e
Oliver Ivanovqit, dhe në bazë të dë-
shmitarëve të marrë nga ne është
përmendur emri i tij [Andrea] si një
nga porositësit për vrasjen e Olive-
rit”, deklaron për RTV Dukagjinin,
Sasha Mirkoviq.Dëshmitarët u kanë
thënë gazetarëve të “Rikoshe” se An-
drea ka qenë mysafir i rregullt në
Kosovë, i ftuar nga  Milan Rajdojiçi-
qi, dhe kjo është arsyeja pse emri i
tij është lidhur me vrasjen e Oliverit.
Andrea Vuçiqi ka ngritur padi ndaj
gazetarit duke kërkuar që të anuloj
shfaqjen e dokumentarit ku flitet
për vrasjen e Oliver Ivanoviqit. “ Unë
kam pasur kërcënime edhe nga vet
presidentit Aleksandar Vuçiqi. Unë
kam dashur ta paraqesë rastin në
organet e drejtësisë, por  gjykatat

në Serbi nuk funksionojnë si duhet,
duke e vendosur diktaturën mbi
gjykatat.  Asnjë gjyqtar nuk guxon
të merret me asnjë lëndë që ka të
bëjë me Aleksandar Vuçiqin. Unë
kam ngritur padi edhe në Gjykatën
e Mitrovicës, por ajo është hedhur
poshtë pa asnjë dëshmi, sepse kë-
shtu është urdhëruar nga kabineti i
shefit të shtetit serb”, deklaroi
Mirkoviq. Gazetari thotë se
përkundër kërkesës për mbrojtje,
ai nuk është marrë parasysh. “Asku-
sh nuk na ka marrë në mbrojtje. Ne
ju kemi ekspozuar rreziqeve të lloj-
llojshme dhe nuk është interesuar
askush për sigurinë tonë. Nuk ka
mbetur  asgjë më shumë, pos të na
vrasin.  Ne do të vazhdojmë edhe
më tutje të punojmë në këtë doku-
mentar. E di se do ta kemi të vësh-
tirë, por do të punojmë, sidomos në

rrëfime  autentike, edhe pse Vuçiqi
vazhdon t’u bëjë thirrje që të  mos
flasin tek ne. Strukturat mafioze në
veri i udhëheq Andrea Vuçiqi, vëllai
i presidentit, së bashku me Bratisl-
lav Gashiq, Nebojsha Stefanovi dhe
të tjerë”, shtoi Mirkoviq.

Pas ardhjes në pushtet të Alek-
sandar Vuçiqit dhe mbështetjes së
tij për Listën Serbe, Oliver Ivanoviq
u shpreh hapur në publik se e
kundërshton politikën e Beogradit,
duke deklaruar se situata në veri të
Kosovës ishte përkeqësuar dhe se
strukturat kriminale të lidhura me
politikën po terrorizonin banorët.
“Po gjendja ka ndryshuar për të keq.
Është e jashtëzakonshme ndenja e
rrezikut dhe frikës tek populli. Nga
qindra njerëz me të cilët kam bise-
duar kur jam liruar, asnjëri nga ta
nuk la pa përmendur ndjenjën e
frikës. Ata nuk frikësohen nga sh-
qiptarët, por nga serbët. Nga krimi-
nelet që shëtisin me xhipat pa tabe-
la. Droga shitet në çdo kënd. Çdo
prind vuan nga ky fakt”, kishte dek-
laruar Oliver Ivanoviq. Lideri i Ini-
ciativës Qytetare “Serbia, Demok-
racia dhe Drejtësia”, Oliver Ivanoviq
u vra më 16 janar. Ai  ishte i dënuar
për vrasjen e shqiptarëve gjatë vitit
1999- 2000.

PROTESTA E STUDENTËVE

“S’ka dialog”, shtohet
një pikë tjetër në listë

Deklaratës së
kryeministrit për
dialog, studentët i janë
përgjigjur se nuk do të
ketë asnjë bisedim por
veç plotësim të
kërkesave të tyre 

Gazetarët serbë e ndërlidhin villain 
e Vuçiçt me vrasjen e Ivanoviqit

Pas ardhjes në pushtet të
Aleksandar Vuçiqit dhe
mbështetjes së tij për
Listën Serbe, Oliver
Ivanoviq u shpreh hapur
në publik se e
kundërshton politikën e
Beogradit, duke
deklaruar se situata në
veri të Kosovës ishte
përkeqësuar dhe se
strukturat kriminale të
lidhura me politikën po
terrorizonin banorët

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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A ishte  Arabia 
Saudite e përzier në
vrasjen e Jaser Arafatit?
Ish bashkëpunëtori i liderit palestinez Yasser Arafatit,
Bassam Abu-Sharif ka deklaruar se posedon një doku-
ment i cili dëshmon se Arabia Saudite është e përzier
në vrasje të Arafatit, ka raportuar agjencia e lajmeve
palestineze Shehab.
Ai ka sqaruar se në dokument shkruan se ish kryemi-
nistri i ndjerë i Izraelit Ariel Sharon dhe SHBA janë
marrë vesh që Arafati të helmohet me lejen saudite,
kanë transmetuar mediet izraelite.
Në dokument pretendohet se Sharon ka vendosur ta
eliminojë Arafatin sepse kjo ishte mënyra më e mirë
që të pengohet rezistenca palestineze.
Abu-Sharif ka thënë se helmi është vendosur në pa-
stën e dhëmbëve të Arafatit, dhe se ai e ka paralajmë-
ruar Arafatin se nuk duhet të hajë asgjë nga kuzhina e
tij personale.
Palestinezët tashmë një kohë të gjatë besojnë se Iz-
raeli është përgjegjës për vdekjen e Arafatit në vitin
2004.
Arafat ka vdekur në një spital ushtarak francez në Pa-
ris në moshën 75 vjeçe nga gjakderdhja në tru, siç
është shkruar në kartelën shëndetësore, pasi është së-
mur në tetor në selinë e tij në Ramallah në Bregun
Perëndimor./Insajderi.com.

Në bazë të nenit 20-g të Ligjit për të punësuarit në sektorin publik (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 27/14, 
199/14, 27/16 dhe 35/18), nenit 143 të Ligjit për mbrojtje të fëmijëve (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 23/13, 
12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 27/16, 163/17, 21/18 dhe 198/18), nenit 22 të Ligjit për 
marrëdhënie pune – tekst i pastruar (“Gazeta Zyrtare e R. Maqedonisë” nr. 167/15) si dhe Vendimit për 
nevojën për punësim të punëtorëve nr. 04- 560/1 të datës 11.12.2018 dhe pajtimi financiar i siguruar nga 
Ministria e financave nr. 18-17035/2 të datës 26.11.2018, IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë më datë 
13.12.2018 publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE nr.06/2018 

për punësim të 1 (një) realizuesi për kohë të pacaktuar 
 
I.1. Shifra dhe emri i vendit të punës:  D  04 04 03 001 Ndihmës kuzhinier- 1 (një) realizues 
  2. Kushtet e përgjithshme:  
- të jetë shtetas i Republikës së Maqedonisë,  
-të jetë fizikisht dhe psiqikisht i shëndoshë, 
- ta njohë gjuhën maqedonase dhe alfabetin e saj cirilik, 
- të mos ketë të shquar dënim ose sanksion kundërvajtës ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë 
ose detyrës, 
- nuk i është shqiptuar dënim me vendim të plotfuqishëm gjyqësor me të cilën dënohet për vepër penale 
për dhunë familjare, marrje të personit të mitur ose abuzim farefisnor, për vepër penale të grupit të 
veprave kundër lirisë gjinore, pavarësisht sanksionit të shqiptuar dhe tek i cili në pajtim me ligjin është 
përcaktuar sjellje diskriminuese. 
3. Kushtet e veçanta: 
 - arsim fillor ose të mesëm të mbaruar sipas kornizës kualifikuese të Maqedonisë dhe 180 ose 240 kredi 
të arritura sipas ECVET ose MKSOO, 
- kurs të mbaruar për kuzhinier, 
- me dhe pa përvojë pune. 
4. Orari i punës:  
- ditë punuese: nga e hëna deri të premten 
- orë punuese në javë: 40 
- orari i punës në ndërrime: 
ndërrimi I: 07:00 deri 15:00 
ndërrimi II: 08:00 deri 16:00 
 
  5. Shuma neto e pagesës:: 12 149 denarë 
  6. Afati për parashtrim të fletëparaqitjeve: 5 (pesë) ditë pune 
 7. Afati brenda të cilit do të bëhet përzgjedhja: 5 ditë pune 
VËREJTJE: Punësime të parapara sipas Planit vjetor për punësime në institucionin për vitin 
2018 janë: maqedon/e 1.   

Kushtet e theksuara në shpallje kandidatët duhet t’i përmbushin në momentin e paraqitjes. Kandidatët 
obligohen që fletëparaqitjen ta plotësojnë në tërësi, në mënyrë precize dhe me të dhëna të sakta. 
Fletëparaqitja e dorëzuar pas afatit, jo e plotë dhe e parregulluar nuk do të merret parasysh nga ana e 
punëdhënësit.  
  

Procedura për përzgjedhje për punësim të personave ndihmës-teknik në institucionin publik përbëhet 
me kontrollimin e të dhënave të shënuara në fletëparaqitjen për punësim me kushtet e theksuara në 
shpalljen publike dhe kontrollim të dëshmive të parashtruara në fletëparaqitje dhe intervistë. 

Fletëparaqitja dhe dokumentacioni i kompletuar të parashtrohen në arkivin e IPKÇF “Detska Radost” 
– Strumicë rr. Mlladinska nr. 1 2400 Strumicë, personalisht ose përmes postës.  
  

 Kandidatët e refuzuar do të informohen me shkrim në afat prej 3 ditëve të punës, pas çka kanë 
të drejtë për ankesë në afat prej 8 ditëve deri te Këshilli i shkollës së IPKÇF “Detska Radost” – 
Strumicë.  

IPKÇF “Detska Radost” – Strumicë 
Drejtor 

Vasil Bubev 

Në bazë të nenit 156, 157, 158, 159 dhe 164-b të Ligjit për mbrojtje shëndetësore (Gazeta Zyrtare e RM nr. 43/12, 
145/12, 87/13, 39/14, 43/14, 10/15, 154/15, 192/15, 17/16, dhe 37/16), Pëlqimit për punësim nga Ministria e financave 
nr. 18-9504/2 të datës 16.08.2018, u. d Drejtori i IPSH Instituti universitar për tomografi pozitrone – emisione të 
Republikës së Maqedonisë – Shkup publikon  

 
SHPALLJE PUBLIKE 

për punësim të 1 (një) doktori të medicinës për kohë të pacaktuar 
1. IPSH Instituti universitar për tomografi pozitrone – emisione të Republikës së Maqedonisë – Shkup ka nevojë të 

punësojë 1 (një) doktor të medicinës për kohë të pacaktuar.  
2. Kandidatët duhet të përmbushin kushtet e përgjithshme të parapara me Ligjin për mbrojtje shëndetësore 

- Të jetë shtetas i RM, 
- Të jetë i moshës së rritur, 
- Të ketë aftësi të përgjithshme shëndetësore dhe 
- Të mos i jetë shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës 

3. Përveç kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj kandidatët duhet të përmbushin edhe kushtet e posaçme në 
vijim: 

- arsim sipëror akademik universitar (VII/A) të mbaruar ose së paku 360 kredi sipas SETK – Fakulteti i 
mjekësisë/programi studimor i mjekësisë së përgjithshme, për doktor të medicinës  

- Sukses të arritur mesatar në të gjitha lëndët e të gjitha cikleve të studimeve universitare akademike / studime 
profesionale që ka mbaruar kandidati prej së paku 8 (tetë) (në tekstin e mëtutjeshëm: suksesi mesatar)  

-Në mënyrë aktive të njeh një prej tre gjuhëve të përdorura më së shpeshti në Bashkimin Evropian (angleze, gjermane 
ose frënge) në nivelin B2 sipas Kornizës së përbashkët referente evropiane për mësim, ligjërim dhe vlerësim të gjuhëve 
(Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) (në tekstin e 
mëtutjeshëm CEFR), gjegjësisht IELTS me 5-6 pikë, FCE, BEC, ILEC, IKFE, BULATS, ose TOEFL PBT së paku 500 
pikë, TOEFL CBT së paku 175 pikë ose TOEFL IBT së paku 60 pikë ose DELF, TCF, TEF, ose Gete certifikatë (Goethe 
– Zertifikat), TestDaF 

- Me dhe pa përvojë pune. 
- të ketë të kryer trajnim bazik nga sfera e tomografisë pozitrone-emisione. 
4. Orari i punës prej 40 orëve në javë dhe neto pagesë bazë: 29.776,00 denarë.  
5. Së bashku me fletëparaqitjen kandidatët janë të obliguar të dorëzojnë dokumentet në vijim 
- Fletëparaqitje me të dhënat për kontakt 
- Biografi të shkurtë (CV) 
- Diplomë me sukses mesatar 
- Njohja e gjuhës së huaj dëshmohet me dorëzimin e një prej certifikatave të njohura ndërkombëtare ose certifikatave 

të përdorura ndërkombëtare: BULATS, CAE, IELTS, FCE, BEC, PET, KET, ILEC, TOEFL PBT, TOEFL CBT, TOEFL 
IBT për gjuhën angleze, gjegjësisht DELF, DALF, TCF, TEF, BULATS për gjuhën frënge, gjegjësisht Gete Certifikatë 
(Goethe-Zertifikat), TestDaF dhe BULATS për gjuhën gjermane ose certifikatë tjetër të njohur ndërkombëtare të dhënë 
nga testatori zyrtar evropian, anëtar i shoqatës ALTE të testatorëve evropian ose organizatave të tjera ndërkombëtare të 
B2 nivelit të Kornizës së përbashkët referuese evropiane për mësim, ligjërim dhe vlerësim të gjuhëve (CEFR). 

- për kandidatët të cilët kanë përfunduar ciklin e parë, të dytë ose të tretë të studimeve nga sfera e shkencave të 
medicinës në një prej 100 fakulteteve më të mirë të radhitura të Shanghai Ranking-ARWU (AcademikRankinking of 
World Universities) nuk duhet të përmbushin kushtet e posaçme të pikës 3 të kësaj shpallje, dhe as për punësimin e tyre 
nuk realizohet procedura e selektimit të kandidatit.. 

- Certifikatë të shtetësisë së Republikës së Maqedonisë, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë të mjekut jo më të vjetër se 6 muaj, origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë se nuk është shqiptuar ndalesë e plotfuqishme për kryerje të profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 

origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikatë për fakultet të mbaruar përkatës, në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter 
- Certifikata dhe vërtetime për trajnime të mbaruara dhe përsosjet profesionale nga sfera. 
6. Afati për paraqitje në shpalljen publike është 5 (pesë) ditë pune nga dita e publikimit. 
7. Pas selektimit preliminar të kandidatëve në bazë të dokumenteve të arritura do të bëhet selektimi i kandidatit në 

pajtim me nenin 164 të Ligjit për mbrojtje shëndetësore. 
8. Dokumentacioni i dorëzuar pas afatit, i pakompletuar dhe i parregulluar nuk do të bëhet lëndë për shqyrtim nga ana 

e komisionit për selektim të kandidatëve. 
9. Fletëparaqitja së bashku me dokumentacionin e tërësishëm të nevojshëm dhe telefoni për kontakt të dorëzohen deri 

në IPSH Instituti universitar për tomografi pozitrone – emisione të Republikës së Maqedonisë – Shkup, rr. Bledski 
Dogovor nr. 10, përmes postës ose në arkivin e IPSH Instituti universitar për tomografi pozitrone – emisione të 
Republikës së Maqedonisë – Shkup, ndërsa me shenjë për Shpallje publike për punësim. 

IPSH Instituti universitar për tomografi 
pozitrone-emisione të Republikës 

së Maqedonisë - Shkup 

Publicitet

Hulumtuesit në Gjermani kanë gje-
tur një kartë identiteti Stasi që i përki-
ste presidentit rus Vladimir Putin nga
periudha kur ai ishte oficer aktiv i KGB-
së në qytetin e Dresdenit që ishte
atëherë një qytet i Gjermanisë komuni-
ste Lindore.Drejtori i Agjencisë së
Regjistrave të Stasist, Konrad Felber,
tha për gazetën Bild që dokumenti, të
cilin Putin e mbajti në fund të viteve
1985 dhe në fund të 1989, ishte tërësish
i panjohur deri tani.Karta e identifiki-
mit është gjetur rastësisht nga mediat
që kishin kërkuar dokumente tjera nga
arkivi, sipas Felber.Felber tha se karta

do t’i ketë lejuar Putinit qasje më të
lehtë në të gjitha zyrat e policisë sekre-
te të Gjermanisë Lindore, por nuk do
të thotë automatikisht që ai kishte pu-
nuar për Stasit.Megjithatë, kjo do të
lehtësonte përpjekjet e Putinit për të
rekrutuar agjentë gjermanë për poli-
cinë sekrete sovjetike, KGB-në, pa pasur
nevojë t’i tregonte kujtdo që punonte
për ta, tha Felber.Putini ishte stacio-
nuar si agjent i KGB-së në Dresden nga
viti 1985 deri në vitin 1989, kur Gjerma-
nia Lindore u rrëzua dhe një nga vajzat
e tij lindi atje.Ai ishte dëshmitar okular
i një prej momenteve më dramatike të

revolucionit paqësor që çoi në
shpërbërjen e vendit kur rreth 5,000
demonstrues u mblodhën para selisë
së KGB më 5 dhjetor 1989, duke kërkuar
që t’i dorëzonte dokumentet e saj.

Megjithëse nuk kishin plotësuar
dëshirën e tyre, konfliktet e mundshme
me ushtrinë sovjetike u shmangën. Pu-
tin vetë tha se ai kishte një pistoletë
për të paralajmëruar turmën.

Putin kishte shërbyer  
në policinë sekrete gjermane
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Me rastin e këtij përvjetori me peshë histo-
rike, e pashë të arsyeshme që përmes ga-
zetës shqiptare KOHA - Shkup, të bëjmë
shpalosjen e një pjesë të stenogramit nga
mbledhja e jashtëzakonshme të Konfe-
rencës Komunale të LKM-Tetovë, mbajtur
më 27 dhjetor 1968, në të cilën përveç
udhëheqjes komunale 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 Kuvendit të
RSM-së, Qamuran Tahir, nënkryetar i
Këshillit Ekzekutiv (Qeverisë) së Maqedo-
nisë etj. Shpalosja e pjesërishme të doku-
mentit bëhet për shkaqe teknike (i njëjti
numëron rreth 100 faqe), ku përparësi u
dhamë fjalimeve të tre funksionarëve të
lartë komunistë shqiptar: Xhemali Vese-
li, kryetar i Konferencës komunale të LKM
të Tetovës, Hysen e Hixhet Ramadani.

Nga Qerim LITA

(vazhdon nga numri i kaluar)
HYSEN RAMADANI: Parimisht,

por edhe në imtësi, e mbështesë fja-
limin e kryetarit të Konferencës Ko-
munale të Lidhjes komuniste në Te-
tovë, shokun Xhemail Veselin. Në
këtë drejtim dëshiroj të vë në dukje
se fjalimi i tij mbështetet në tre ele-
mente, të cilat për ne si tani, po ash-
tu edhe në të ardhmen, kanë rëndë-
si të jashtëzakonshëm për zhvillimin
e marrëdhënieve ndërnacionale, veç-
mas për këtë regjion. Ne këtu, në
këtë konferencë, u mblodhëm për t’i
rrumbullakuar karakteristikat
thelbësore të ngjarjeve në ditët e
fundit. Më pas, do të duhet të themi
në mënyrë të qartë e të zëshëm, se
në këtë situatë, cilët ishin të gjitha
ato elemente që i përdori armiku,
sepse ai këto elemente të ndrysh-
me nuk i përdorë vetëm për këtë si-
tuatë, sepse edhe më parë dhe besoj
se edhe më pas, do të jetë prezent,
patjetër duhet të llogarisim dhe në
mënyrë të organizuar të luftojmë
kundër tij dhe veçmas të shohim se
cilët janë detyrat tona themelore në
të ardhmen, për të cilat foli shoku
Mellko Antevski, për të cilat paj-
tohem plotësisht.

Kur bëhet fjalë për karakteri-
stikat thelbësore, për ngjarjet e ditë-
ve të fundit, për ata të cilët ishin dë-
shmitarë si dhe për ata, të cilët, për
fat të keq, në një farë mënyre që në
orët e para u përpoqën ta zvogëlojnë
mundësinë për shprehjen e ar-
mikut, shumë çështje janë të qarta.
Nuk ka asnjë dilemë se këtu bëhet
fjalë për veprimtari të organizuar,
për aksion të përgatitur më herët
nga elemente armiqësore, të cilët si
më herët, po ashtu edhe tani, por
duhet të presim që edhe në të ardh-
men, t’i sulmojnë cilësitë themelore
të bashkësisë tonë, në rrugën e saj të
zhvillimit demokratik të socializmit.
Nuk dëshiroj të futem në të gjitha
fazat se si u zhvilluan ngjarjet, se-
pse për to bëhet fjalë në këtë mate-

rial. Mirëpo, konsideroj se ne komu-
nistët, të gjithë së bashku, jemi të
detyruar që në mënyrë të organi-
zuar të luftojmë kundër të gjitha
përpjekjeve të armikut, të cilat për
qëllim kanë krijimin e përçarjes mi-
dis njerëzve. Në këtë drejtim dëshi-
roj të nënvizoj se paraqitja e organi-
zuar e armikut, është e orientuar
kundër integritetit, në radhë të parë,
të Republikës Socialiste të Maqedo-
nisë, këtë veçmas e theksoj ndërsa
më këtë edhe të Republikës Sociali-
ste Federative të Jugosllavisë. Men-
doj se është e një rëndësie të veçantë
që të thuhet qartë e zëshëm se cilët
janë elementet dhe cilësitë theme-
lore, me të cilët për momentin sh-
frytëzohen nga armiku. Një ndër
elementet është socializmi ynë de-
mokratik, ku armiku dëshiron të
krijojë bazë themelore për veprim-
tarinë e tij dhe nga socializmi de-
mokratik, i cili parasheh rend, ai dë-
shiron të krijojë çrregullim, nga
socializmi demokratik, i cili para-
sheh veprimtari të hapur të mbarë
klasës punëtore në organet e struk-
turave tona demokratike e vetëqe-
verisëse, armiku dëshiron që atë
procedurë demokratike ta hedhë në
rrugë, edhe pse është e njohur se
nëse diçka hidhet në rrugë, nëse
krijohen çrregullime nuk është
formë e veprimtarisë demokratike.
Mendoj se kjo ka logjikën dhe ligj-
shmërinë e sajë. Sipas të gjitha gja-
save, me realizimet e fundit demok-
ratike te ne, armikut ju dha
mundësia, bile kështu ai mendon
që disa ballafaqime nacionale t’i
shndërrojë në strumbullar të afir-
mimit të interesave të veta, në radhë
të parë, armiqësore për këtë bashkë-
si socialiste.

Në këtë drejtim dëshiroj të them
se flamuri i kombësive, si element i
barabartë të së drejtës demokratike,
si një e arritur dhe përjetim i veçantë
nacional të një kombësie, shkohet
të shndërrohet në një bazë
nëpërmjet së cilës do të zgjerohet
nacionalizmi i orientuar, në radhë të
parë, kundër interesave të kombeve
e kombësive këtu. Kjo, me të vërtetë
për armikun është e qartë. Ai flamu-
rin e kombësisë dëshiron ta shfrytë-
zojë për qëllimet e veta të errëta. Me
këtë, ai përpiqet që te njerëzit e pa-
orientuar të fusë pasqyrë dhe infor-
macione të rrejshme, dhe në këtë
mënyrë t’i përvetësojë. Mirëpo, ja se
për çka bëhet fjalë. Në diskutimet
që u zhvilluan pas ngjarjeve që i or-
ganizuan faktorët shoqërore-politik
në komunë, qartë u konstatua se ar-
miku dëshiron ta barazojë rëndë-
sinë, domethënien, karakterin e fla-
murit kombëtar e shtetëror me të
drejtën e përdorimit të flamurit të

kombësisë. Kjo, jo vetëm se është e
keqe, por kjo është shumë e rreziksh-
me për marrëdhëniet në viset e për-
ziera. Prandaj, mendoj se edhe në
aksionet politike që qenë organizuar,
ne me të drejtë e vumë në dukje këtë
dhe mendoj se edhe në konferencë
duhet të angazhohemi në një farë
mënyre edhe në konkluzionet të for-
mulohet se nuk mund të bëhet asç-
farë krahasimi, aq më pak të vihet
parasysh identifikimi i flamurit
kombëtar e shtetëror me flamurin e
kombësisë. Këtë kur e theksoj, kam
parasysh faktet se flamuri kombë-
tar e shtetëror i shoqërisë maqedo-
nase, si pjesë përbërëse e kësaj ba-
shkësie, është veçori si e kombit
maqedonas, po ashtu edhe e
kombësive. Prandaj, nuk mund të
bëhet fjalë për asfare identifikimi,
përkatësisht, për një kërkesë që fla-
muri shqiptar të bëhet kategori Ku-
shtetuese apo flamur shtetëror.
Mirëpo, një mos-identifikim i tillë
për armikun është e qartë, të cilit i
është e qartë gjendja, prandaj për të
kjo paraqet bazë për të mbjellë ur-
rejtje e përçarje dhe me këtë të sh-
frytëzohet te njerëzit e pa-orientuar.

Kur bëjmë fjalë për këtë, siç u
dhanë disa mendime, dëshiroj t’i vë
në dukje edhe disa çështje. Pati di-
skutime ku vështirësitë tona objekti-
ve, disi të shprehem, mangësitë tona
objektive të bazës materiale, të
shndërrohen në pretendime subjek-
tive të maqedonasve, të orientuar
kundër kësaj apo asaj kombësie. Për
shembull, vendimi në organin vetë-
qeverisëse të Fabrikës “Teteks” që në
trikotazhin e ri, që është në për-
puthje me frymën e afirmimit të për-
masave botërore, për pranimin e fu-
qisë punëtore të gjinisë femërore,
për nevojat e kualifikimit të sajë të
shfrytëzohet për hedhjen e shpifjeve
se maqedonasit këtë e kanë bërë me
qëllim, sepse kombësia shqiptare
nuk është e gatshme, nuk është aq e
ngritur që të ketë fuqi punëtore të
gjinisë femërore, e cila është e kuali-
fikuar për ta pranuar atë punë, pa
mos pasur llogari për anën tjetër.
Mirëpo, armiku me të vërtetë sh-
frytëzohet në çështje të këtilla dhe i
plason te këta të pa-orientuarit, te
ata të cilët nuk i përjetojnë për çdo
ditë këto probleme, krijohet për-
shtypja se jo të gjithë maqedonasit
po e kundërshtojnë përfshirjen e
kombësive në procesin e prodhimit
etj. Edhe kundër dukurive të tilla
duhet të kemi qëndrime të qarta, t’i
sqarojmë çështjet në mënyrë të
qartë. Pa marrë parasysh se cili është
qëllimi i atyre që i lansojnë këto
dukuri, mendoj se elementet e këtil-
la me siguri se paraqiten si gozhda
infektuese.

Angazhohem që ne komunistët
të shprehemi në mënyrë të qartë e të
zëshëm, se cilët janë bartësit e atyre
gozhdëve infektuese, ku patjetër
duhet t’i diferencojmë ata që janë
bartës të atyre gozhdëve dhe ata që
shkojnë pas tyre për shkak moso-
rientimit. Këtu është e qartë se çë-
shtjet lansohen në mënyrë tenden-
cioze, me qëllim që të arrihet deri te
keqkuptimi midis njerëzve, ku har-
rohen të arriturat e shumta në planin
e ripërtëritjes kulturore, arsimore të
saj. Më tej, armiku shfrytëzohet edhe
me një fakt, thënë kushtimisht fe-
nomenin Kosmet. Mendoj se jo
vetëm do të ishte apolitike, por se do
të ishte e gabueshme edhe nga të
gjitha aspektet tjera, veçmas kur
bëhet fjalë për paraqitjen tonë të ha-
pur para klasës punëtore, nëse nuk
themi se ngjarjet dhe situata në Ko-
sovë ndikuan edhe te ne. Do të ishte
shumë naive, nëse thuhet se nuk ka
lidhshmëri midis veti, se dallon men-
taliteti i kombësive këtu, me atë të
popullsisë në Kosmet. Mendoj se ar-
miku posedon mentalitet të njëjtë.
Ai është armik.

Mirëpo, dëshiroj të theksoj se
disa njerëz në Kosmet, edhe atë me
përgjegjësi jo të ulët politike, ende
nuk janë çliruar nga tendencat, nga
dëshirat për t’u paraqitur si udhëhe-
qës të mbarë shqiptarëve në Jugosl-
lavi. Do të ishte e gabueshme nëse
komunistëve, nëse klasës punëtore,
nuk ju themi se kjo paraqet fyerje jo
vetëm për kombësinë shqiptare në
Kosmet, por fyerje e veçantë për
kombësitë tona këtu, shqiptarët, në
radhë të parë, për udhëheqjen e saj
në përgjithësi, të maqedonasve e sh-
qiptarëve, se nuk jemi të aftë t’i
zgjidhim problemet ekzistuese,
prandaj ja dikush tjetër do të na i
zgjidhka.

E dyta, Kosmeti është Krahinë
Autonome në kuadër të Republikës
Socialiste të Serbisë, ku punët e saja
do të duhet t’i zgjidh ashtu siç e
kërkojnë kombet e kombësitë e asaj
Republike Socialiste. Republika So-
cialiste e Maqedonisë ka Lidhjen ko-
muniste të saj, ka konstituimin e vetë
partiak e shtetëror, ka politikën e vetë
të programuar në kuadër të politikës
së Lidhjes Komuniste të Jugosllavisë
sa i përket çështjes nacionale. Pran-
daj, mendoj se te njerëzit tanë do të
kishte dilema më të pakta, paqartë-
si më të pakta nëse qartë e zëshëm
themi se çdo tendencë, e cila çon kah
cenimi i integritetit territorial të kësaj
Republike Socialiste - Maqedonisë,
nënkupton nxitje konflikti në mbarë
Jugosllavinë, në radhë të parë midis
kombeve të Jugosllavisë, midis
kombësive të mbarë Ballkanit dhe
se ky është momenti shumë i keq,

veçmas për kombësinë shqiptare.
Këtë, ne si komunistë, e kemi patjetër
t’ia themi klasës tonë punëtore, për
ta nxitur zgjuarsinë e saj kundër ten-
dencave të këtilla armiqësore, nga
cilado anë të paraqitet ajo.

Më tej, mendoj se armiku sh-
frytëzohet edhe me elementin e po-
litikës së Shqipërisë fqinje. Edhe për
këtë do të them diçka. Për njeriun
tonë punëtor shpirtmirë, nuk është e
panjohur se bëhet fjalë për një vend
të huaj, udhëheqja e së cilës u bë e
huaj për popullin e vet, të cilin e nën-
shtron, se nuk paraqet mbrojtje të
interesit nacional kur thirret për
gjendjen e shqiptarëve në Jugoslla-
vi, sepse ajo udhëheqje nuk e do këtë
popull, i cili në Jugosllavi edukohet
në mënyrë demokratike dhe nuk dë-
shiron të robërohet në burokratiz-
min e saj, por se me këtë armiku dë-
shiron të lansojë përçarje midis ne
maqedonasve, shqiptarëve, serbëve
dhe kombeve e kombësive tjera që
jemi këtu. Është detyrë e çdo njeriu
të ndershëm, veçmas për secilin ko-
munist, qartë dhe zëshëm të thotë se
ajo Shqipëri, ajo udhëheqje, është e
orientuar në mënyrë reaksionare,
duke filluar brenda sistemit të sajë,
veçmas me forcat reaksionare të
lidhura jashtë, me çka punon kundër
interesave të kombit shqiptar, në
radhë të parë në vendin e vetë dhe
kundër fqinjit të saj. Asaj udhëheqje
nuk i pengon Jugosllavia për shkak të
asaj se këtu jeton kombësia. Ajo
aspak nuk është e interesuar për
kombin e vet. 

Gjatë debatit u bë fjalë edhe për
disa incidente. U kritikuan organet e
sigurimit publik, se ishin tolerantë, të
qetë, të shurdhur, se nuk intervenuan
etj. Mendoj se do të ishte gjithashtu
e gabuar nëse në rastet individuale,
e mbështesim sjelljen e organeve të
sigurimit.

Konsideroj se debati pohoi qartë
për shqyrtimin e njerëzve. Mendoj
se me të drejtë nuk guxohej të
lejohej që armiku, reaksioni, të
krijojë një tollovi të atillë, e të mos in-
tervenohet. Mendoj se organet e si-
gurimit, siç theksojnë njerëzit punë-
torë, patën shkallë të lartë të
organizimit, shkallë të lartë të hu-
manizmit, shkallë të lartë të sjelljes
njerëzore. Këtë e thanë njerëzit
punëtorë në bisedat nëpër fshatra,
në organizatat punuese, në
mbledhjet e jashtëzakonshme. Çë-
shtje tjetër është ajo se pati disa ra-
ste kur organi i sigurimit nga dikush
ka kërkuar letërnjoftim e ai i është
kundërvu, nuk ka dashur të identi-
fikohet dhe në atë situatë është e
qartë se organi i sigurimit ka qenë i
detyruar të zbatojë metoda tjera. 

(vijon në numrin e ardhshëm)

ME RASTIN E 50 VJETORIT TË DEMONSTRATAVE TË TETOVËS (4)

Kur shqiptarët komunistë
mbronin integritetin e RSFJ-së
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Fisnik NUHIU

Shkup, 12 dhjetor - Skuadra e
Shkëndijës ende pa filluar afati
kalimtar i janarit ka nisur të men-
doj për përforcimet për sezonin
pranveror. Kuqezinjtë e mbyllët
në vendin e parë sezonin vjesh-
tor, ndërsa menjëherë janë an-
gazhuar për të përforcuar ekipin
për të mbrojtur titullin në Ligën e
Parë të Maqedonisë.  Së fundmi
me Shkëndijës është lidhur emri
i kameruanasit Klarens Bitang i
cili është pjesë e ekipit të Varda-
rit. Ndeshjet e tij të mira me Var-

darin kanë bërë që “kuqezinjtë”
nga Tetova të shfaqin interes për
kamerunasit. Sipas shumë gjasa-
ve Bitang shumë shpejtë pritet të
veshë fanellën e kampionit ak-
tual, ndërsa lajm i mirë për ekipin
tetovar është se Bitang mund të
kaloj te Shkëndija pa dëmshpër-
blim pasi kontrata e tij skadon në
fund të muajit dhjetor. Kështu që
nga 1 janari Bitang do të jetë loj-
tar i lir. Po ashtu nga tabori i “ku-
qezinjve” nuk fshehin se janë të
interesuar edhe për dy lojtar tjerë
të Vardarit, bëhet fjalë për Bar-
segjan si dhe Novak.  Përveç Bi-

tang, Shkëndija mund të an-
gazhon me parametra zero edhe
njërin nga lojtarët më të mirë,
Agim Ibraimi i cili me skuadrën e
tij Domzhale ka kontratë deri më
31 dhjetor. Më herët ishte para-
lajmëruar se Ibrami do të jetë
prurja e parë e kampionit aktual
të Maqedonisë në futboll.  Nga
ana tjetër, nga radhët e skuadrës
së Shkëndijës pritet të largohet
njëri nga mesfushorët më të mirë
të ekipit, Enur Totre për të cilin
interes ka shfaqur skuadra më e
mirë norvegjeze, Rosenborg. Tani
më një kohë të gjatë Rosenborg

është duke vëzhguar Totren dhe
ekziston mundësia që mesfusho-
ri në afatin kalimtar të janarit të
ndërron ekip. Nga ana tjetër
Shkëndija nuk dëshiron që Totre
të largohet pa u paguar një
shumë e madhe, po ashtu edhe
nëse Totre pajtohet me kushtet
që do ti ofron ekipi norvegjez.
Theksojmë se afati kalimtar i ja-
narit do zgjasë katër javë. Siç
theksojnë nga Federata Futbolli-
stike e Maqedonisë, zyrtarisht
afati dimëror për transferime do
të nisë me 15 janar dhe do të
mbaron me 11 shkurt. 

Shkup, 12 dhjetor - Sipas gjitha gja-
save Florian Kadriu dhe Fernan-
do Da Silva edhe gjatë sezonit
pranveror do të jenë pjese e ekipit
të Renovës. Dy lojtarët me ekipin
nga Xhepçishti i Tetovës, kanë

kontratë deri në fund të muajit
dhjetor, megjithatë ekipi i
udhëhequr nga Nikolla Ilievski-
Xhixhi ju ka ofruar kontrata të
reja që do ti lidhte me Renovës
edhe për disa vite. Ndërkohë, të

gjithë lojtarët tjerë të Renovës
janë nën kontrata. Sa i përkët
prurjeve të reja stafi drejtues ka
shprehë dëshirë që ekipi të sigu-
rojë të paktën 3 apo 4 lojtarë cilë-
sorë. (F.N)

Berisha merr
shtetësinë
australiane
Sulmuesi nga Kosova, Besart Be-
risha ka marrë nënshtetësinë e
Australisë pasi javën e kaluar ka
kompletuar formalitetet në Mel-
bourne. Berisha i dha fund qën-
drimit katërvjeçar te Melbourne
Victory për të provuar fatin në
ligën japoneze me ekipin Sanfre-
ce Hiroshima. Sulmuesi që theu
çdo rekord të golave në Australi,
ka edhe një vjet kontratë me klu-
bin japonez, por mungesa e pa-
raqitjeve ka nisur raportimet se
sulmuesi kosovar mund të jetë
në lëvizje përsëri. Gjatë karrierës
në Australi, Berisha ka realizuar
116 gola në 184 paraqitje. “Ky
është vendi ku unë fillova të luaj
futboll të mirë dhe arrita gjëra të
mëdha. I jam mirënjohës për
këtë”, ka thënë Berisha vitin e ka-
luar kur veç kishte aplikuar për
nënshtetësi. Në Australi Berisha
kaloi në vitin 2011.

TURNEU TRADICIONAL

“REÇICA-GAZETA KOHA” 

KUPON I
Emri ekipit:

Emri dhe mbiemri lojtarit:

Numri i amzës:

�

Gazeta ditore në gjuhën shqipe "KOHA" në
bashkëpunim me klubin futbollistik “REÇICA”
pas pauzës gjashtë vjeçare përsëri do të organi-
zojë turneun tradicional në futboll të vogël
“REÇICA-GAZETA KOHA 2018”. Turneu do të jetë
vazhdimësi e traditës sportive në futboll të vogël
që për një dekadë u organizua nga gazeta “Flaka”
dhe u vazhdua nga gazeta “KOHA”, ndërsa para-
qet një ndër turnetë më me renome në Maqedo-
ni dhe më gjerë.   Turneu do të fillojë më 21 dhje-
tor, kurse paraqitja e ekipeve bëhet nga data 12
dhjetor dhe do të zgjasë deri me 18 dhjetor. Nde-

shjet do të zhvillohen në sallën e shkollës “Përpa-
rimi” në Reçicë të Madhe. Paraqitja e ekipeve
bëhet në ëmbëltoret “Amfora” në Tetovë dhe
“Sport” në Reçicë të Madhe, ose në numrat e te-
lefonit: 071/ 767-333, 070/496-930 dhe 070/ 669-
382. Përveç kontakteve të sipërshkruara, ekipet
nga Shkupi, Kumanova, Gostivari, Struga, Kërço-
va dhe Dibra, mund të informohen edhe në re-
daksinë e sportit të gazetës “KOHA”. Paraqitja e
ekipit do të kushtojë 6 mijë denarë, me 8 lojtarë,
të shoqëruar me kuponin e mëposhtëm, ndërsa
ndeshjet luhen në sistemin 4+1. 

Turneu “REÇICA-GAZETA KOHA 2018”

Kadriu dhe Da Silva vazhdojnë
me Renovën?

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

Bitang afër Shkëndijës
Shkëndijës është lidhur
emri i kameruanasit
Klarens Bitang i cili
është pjesë e ekipit të
Vardarit. Ndeshjet e tij
të mira me Vardarin
kanë bërë që
“kuqezinjtë” nga Tetova
të shfaqin interes për
kamerunasit. Sipas
shumë gjasave Bitang
shumë shpejtë pritet të
veshë fanellën e
kampionit aktual

Koha
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Në bazë të nenit 7, alineja 9 nga Ligji për themelim të Agjencisë për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 72/07, 5/09, 43/14, 
193/15 dhe 39/16), Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural e publikon këtë: 

 
T H I R R J E  P U B L I K E  n r .  2 / 2 0 1 8  

për parashtrim të kërkesave për pagesë të mjeteve nga Programi për mbështetje financiare në peshkatari dhe akuakulturë për vitin 2018  
 

I. LËNDA E SHPALLJES 
Lëndë e kësaj shpallje është shpërndarja e mbështetjes financiare për nënpikat e masave në 
vijim:  
 

Masa 2 Përkrahje financiare në akuakulturë Vlera maksimale e shpenzimeve 
të pranueshme 

Nënpika 
2.2 

Mbështetje financiare për materialin për 
kultivimin e peshqve  

- deri 300.000,00 denarë për 
shfrytëzues  
- 40% nga vlera e të vegjlit të 
furnizuar ose të tyre  

Nënpika 
2.3 

Mbështetje financiare për peshkun e 
prodhuar dhe të shitur në treg  - 20,00 denarë /kg 

 
II. TË DREJTË NË SHFRYTËZIM TË MJETEVE 
Të drejtë në shfrytëzim të mjeteve sipas nënpikave kanë: 

Subjektet Nënpika 
 Subjekte të cilët posedojnë leje për prodhim të materialit për kultivim të 

peshqve nga basenet e parapara për shitjen e peshqve dhe nuk kanë 
importuar material për kultivim të peshqve dhe peshk të gjallë në 
periudhën prej dhjetor 2017 - dhjetor 2018 për krijim personal të baseneve 
të peshkut 
 Për të vegjlit e furnizuar, subjekte të cilat janë të regjistruar në 

veprimtari akuakulturë dhe janë të regjistruar në regjistrin për mirëmbajtje 
të peshqve e cila mbahet në Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe 
ekonomisë së ujërave dhe kanë të blerë të vegjël nga subjekte të cilët 
posedojnë leje për prodhim të materialit për kultivim të peshqve nga 
basenet e peshqve të paraparë për shitje. 

2.2 

 Subjekte të cilat janë të regjistruara për veprimtari akuakulturë dhe 
janë të regjistruara në regjistrin për mirëmbajtës të peshqve që mbahet në 
Ministrinë e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujërave dhe nuk kanë 
importuar material për kultivimin e peshqve dhe peshk të gjallë në 
periudhën prej dhjetor 2017 - dhjetor 2018 nga lloji i peshkut për të cilin 
kërkojnë mbështetje financiare   

2.3 

 
III. SHUMA E MBËSHTETJES FINANCIARE 
Mjetet nga nënpika 2.2 janë të parapara për furnizim të materialit për kultivimin e peshqve për 
kultivimin e baseneve të peshqve  në periudhë prej 1 shkurt deri 30 shtator 2018 
Mjetet nga nënpika 2.3 janë të parapara për peshk të prodhuar dhe të shitur në periudhën 
prej 1 nëntor 2017 deri 31 tetor 2018. 
Mjetet nga nënpika 2.3 paguhen gradualisht edhe atë: 
- për kilogram peshk i prodhuar dhe i shitur në basene të peshqve deri 25 000 kilogramë - 
100%  prej 20,00 denarë 
- për kilogram peshk i prodhuar dhe i shitur prej 25 000 deri 50 000 kilogramë - 75% prej 
20,00 denarë, 
- për kilogram peshk i prodhuar dhe i shitur në basene të peshqve prej 50 000 deri 100 000 
kilogramë - 50% prej 20,00 denarë dhe  

- për kilogram peshk i prodhuar dhe i shitur në basene të peshqve me mbi 100 000 kilogramë 
25% prej 20,00 denarë. 
Shuma e vlerës së mbështetjes për kilogram peshk i prodhuar dhe shitur do të jetë 20,00 
denarë për kilogram. 
IV. KUSHTET PËR SHFRYTËZIM TË MJETEVE DHE DOKUMENTACIONI I CILI 
PARASHTROHET  
Kërkesat për nënpikat veçmas parashtrohen në formën origjinal.  
Kushtet të cilat duhet ti plotësojnë kërkuesit e mjeteve janë të përcaktuara në Programin për 
mbështetje financiare për peshkatari dhe akuakulturë për vitin 2018 ("Gazeta zyrtare e RM" 
nr. 4/2018 dhe 127/2018). 
Nëse deri te Agjencia janë parashtruar më shumë kërkesa se sa që ka mjete në 
dispozicion sipas Programit për mbështetje financiare në peshkatari dhe akuakulturë 
për vitin 2018, Agjencia do t`iu jep përparësi kërkuesve të cilët e kanë parashtruar 
kërkesën e tyre para tjerëve.  
V. TËRHEQJE TË FORMULARËVE DHE UDHËZIME 
Formularët "Kërkesa për pagesë" me listën e dokumenteve të duhura dhe Udhëzimi për 
shfrytëzuesit mund të tërhiqet në ueb-faqen e Agjencisë www.ipardpa.gov.mk. 
Formularët e lartpërmendur mund të tërhiqen edhe direkt në Agjencinë çdo ditë pune nga ora 
8:30 deri 16:30 në adresën: 

Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, 
bul. "3-ta Makedonska brigada" nr. 20 

(ndërtesa e Makedonija Tabak blloku C) 
1000 Shkup 

VI. MËNYRA E PARASHTRIMIT TË DOKUMENTEVE 
Kërkesat e plotësuara për pagesë të mjeteve nga Programi për mbështetje financiare në 
peshkatari dhe akuakulturë për vitin 2018 së bashku dokumentacionin e tërësishëm të duhur 
parashtrohen në gjuhën maqedonase në zarf të mbyllur në të cilin në anën e përparshme në 
këndin e lartë të majtë qëndron shkrimi "MOS E HAP", për Thirrjen publike numër 02/2018 
dhe theksimi i shifrës së nënpikës për të cilin parashtrohet kërkesa. Kërkesa mund të 
parashtrohet përmes postës ose personalisht në sportelin e Agjencisë. Nëse zarfi nuk është i 
shënuar ashtu siç kërkohet, Agjencia nuk merr përgjegjësi për arritje të vonuar dhe të jo 
kompletuar në sportelin dhe hapjen e parakohshme të kërkesës.  
Afati i fundit për parashtrim të kërkesave për pagesë të mjeteve: 
1. Për nënpikën 2.2 
- për kultivim të baseneve të peshqve në periudhën prej 1 shkurt deri 31 maj 2018 dhe 1 
korrik deri 30 shtator 2018, afati i fundit është 27 dhjetor 2018. 
2. Për nënpikën 2.3 
- për peshkun e prodhuar i cili është shitur në periudhën prej 1 nëntor 2017 deri 31 tetor 
2018, afati i fundit është 27 dhjetor 2018. 
Kërkesat e parashtruara pas afatit të paraparë nuk do të mbikëqyren. 
Informata më të hollësishme në kontakt tel: (02) 3097-450 ose në e-mail adresën 
ipardpa.info@ipardpa.gov.mk dhe ueb-faqen www.ipardpa.gov.mk ose www.pa.gov.mk. 
Kontakt: 
Agjencia për mbështetje financiare në bujqësi dhe zhvillim rural, Sektori për miratimin e 
pagesave. 
Telefoni: 02 3097 - 450, çdo ditë pune nga ora 08:30 deri 16:30. 
E-mail: ipardpa.info@ipardpa.gov.mk

 
Republika e Maqedonisë 

 
rr.  Dimitar Vlahov pn  1000 Shkup  tel: +389 2 3118 450   faks: +389 2 3165 753  contact@filharmonija.org.mk 

www.filharmonija.mk 
 
Në bazë të nenit 77-v nga Ligji për kulturë ("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, 61/15 dhe 154/2015), ndërsa në lidhje me Vendimin për publikim të 
shpalljes publike nr. 04 – 678/1  të datës 19.11.2018, Rregullores për formën dhe përmbajtjen e shpalljes publike dhe paraqitjes për punësim 
të bartësve të veprimtarive-artistë dhe personelit teknik në Institucionin kombëtar Filarmonia e Maqedonisë nga Shkupi nr. 02 – 671/ 4 nga 
data 15.11.2018 dhe Pajtimi i Ministrisë së financave nr. 18-6077/3 nga data 23.05.2018 dhe Pajtimi i Ministrisë së financave nr. 18 -760/2 
nga data 12.09.2018, publikohet:  

SHPALLJE PUBLIKE nr. 02 
për punësim 

  
1. IK Filarmonia e Maqedonisë ka nevojë për punësim të personave për kohë të pacaktuar për arsye të rritjes së kapacitetit të punës për 
kryerjen e punëve dhe detyrave për vendin e punës: 
I. Mirëmbajtës të higjienës (dy realizues) shifra KUL 04 01 B03 001, kategoria G, nëngrupi 1, niveli BO3 
II. Mjeshtër të tonit (një realizues) me shifrën KUL 04 05 AO1  00 4, kategoria G, nëngrupi 5, niveli 05 A01 
III. Punëtor skenik (dy persona) me shifrën KUL 04 01 AO3 007, kategoria G, nëngrupi 1, niveli A3 
IV. Shitës të biletave (një person) me shifrën KUL 04 01 B01 002, kategoria G, nëngrupi 1, niveli BO1 
 
2. Kandidati për të gjitha vendet e punës duhet t`i plotësojë kushtet e përgjithshme: 

 me vendim të plotfuqishëm gjyqësor të mos ketë të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës, 
 të ketë gjendje të përgjithshme shëndetësore dhe 
 të jetë i moshës së rritur 

3. Kandidatët për vendet e punës me numrin rendor I, II, III, IV duhet t`i plotësojnë kushtet e veçanta: 
 Kandidatët për vendin e punës mirëmbajtës i higjienës duhet të kenë të kryer së paku arsim fillor, me ose pa përvojë pune; 
 Kandidatët për vendin e punës mjeshtër i tonit duhet të kenë të kryer së paku arsim të mesëm - gjimnaz ose shkollë të muzikës me 

180/240 kredi të arritura ECVET/MKSOO, me ose pa përvojë pune; 
 Kandidatët për vendin e punës punëtor skenik, duhet të kenë të kryer së paku arsim fillor, me ose pa përvojë pune; 
 Kandidatët për vendin e punës shitës i biletave duhet të kenë të kryer së paku arsim të mesëm - tregti me 180/240 kredi të arritura 

ECVET/MKSOO, me ose pa përvojë pune; 
 

Orari ditor dhe javor i punës për vendin e punës do të organizohet sipas programit të punës së punëdhënësit, ndërsa do të jetë në kuadër 
të orarit javor prej 40 orëve, nga ora 08 deri 14 ose nga ora 14 deri 20 ose ndryshueshëm në pajtim me Programin e Filarmonisë së 
Maqedonisë.  
 

 4.   Rroga neto fillestare, rroga pa mund të kaluar për vendin e punës të shpallur është sipas numrit rendor:  
I . 12.533,00 denarë 
II.  20.000,00 denarë 
III. 14.400,00 denarë 
IV. 16.035,00 denarë 
 
5. Kandidatët për punësim paraqiten në shpalljen publike përmes plotësimit të fletëparaqitjes dhe parashtrimit të dëshmive për përmbushjen e 
kushteve për vendin e punës. 
Fletëparaqitja për punësim veçanërisht përmban (emri dhe mbiemri, data dhe vendi i lindjes, adresa dhe vendbanimi, kontakt telefoni) si dhe 
letër e shkurtë motivimi; 
- biografi e shkurtë; 
- deklaratë për përmbushjen e kushteve të veçanta me theksim PO/JO për secilin kusht veç e veç; 
- deklaratë për përmbushjen e kushteve të veçanta me theksim PO/JO për secilin kusht veç e veç; 
- kandidatët në bashkëngjitje me fletëparaqitjen duhet të parashtrojnë edhe: 
- dëshmi për arsim të mbaruar; 
- certifikatë të shtetësisë (jo më të vjetër se 6 muaj); 
- dëshmi për përvojën e punës në profesionin; 
- vërtetim që nuk ka të shquar dënim ndalesë për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës (jo më të vjetër se 6 muaj); 
- vërtetim mjekësor për gjendjen e përgjithshme të shëndetshme (jo më të vjetër se 6 muaj); 
- dokumente të tjera të theksuara në pikën 3. 
Fletëparaqitjet e plotësuara, së bashku me dëshmitë, kandidatët duhet t`i parashtrojnë personalisht në arkivin e Filarmonisë së Maqedonisë 
ose përmes postës në adresën: Institucioni Nacional Filarmonia e Maqedonisë, bul. Dimitar Vlahov pn, 1000 Shkup.  
 
6. Procedura për selektim të kandidatëve të paraqitur përbëhet nga kontrollimi i besueshmërisë e të dhënave të paraqitura dhe dëshmive të 
parashtruara në shpalljen publike. Për vendet e punës do të realizohet intervistë. Për ditën, orën dhe vendin e mbajtjes së intervistës, 
kandidatët do të njoftohen në tabelën e shpalljes, ueb-faqen e Filarmonisë së Maqedonisë.   
7. Shpallja publike zgjat 15 ditë nga dita e publikimit të saj në shtypin ditor.  
8. Fletëparaqitja  jo e plotë, jo e rregulluar dhe e vonuar, nuk do të jetë lëndë për shqyrtim nga ana e Komisionit për realizim të procedurës 
për punësim.  

IN Filarmonia e Maqedonisë   
Viktor Ilieski, Drejtor 

 
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 – 318/2018 
     për punësimin e  1  nëpunës publik nga grupi I, nëngrupi II në „EN Biblioteka Universitare Goce Delçev Shtip “për 

vendet e punës në vijim:  
 

1. KUL0102V01002 Këshilltar për punë administrative , të përgjithshme dhe 
juridike, Shërbimi administrativ 

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 juridike  

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

    Kompetencat e përgjithshme:  

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

 -   komunikim 

 -   arritje të rezultateve 

 -   puna me të tjerë/puna ekipore 

 -   ndërgjegjësim strategjik 

 -   orientim kah palët/palët e interesuara; dhe 

 -   menaxhim financiar 
 
 
 

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

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

Orari i punës :  
- Ditët e punës e hënë - e premte 
- Orët javore të punës 40 
- Orari ditor i punës 07:30 - 15:30 

Rroga neto: 20.032,00 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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Shkolla fillore komunale  “Liria” Shkup  
Cvetan Dimov 94 , tel./fax: +389 2 2611 854 e-mail: liria_shkup@live.com 

 
Në bazë të nenit 22 dhe 23 të LMP teksti i konsoliduar (Gazeta zyrtare nr. 154/2014) neni 80 dhe 82 të 

Ligjit për arsim fillor (Gazeta zyrtare  e RM nr. 103/2008) dhe pëlqimit nga MASH nr. 12-9431/7 nga data 
24.10.2018,  SH.F.K.”Liria” Çair-Shkup nxjerr:  

Shpallje Publike 
Për plotësimin e vendeve të punës (për mësim në gjuhën shqipe) në kohë të pacaktuar pune. 

1. Një (1) Sekretar me fond të plotë në kohë të pacaktuar pune me shkallë të arsimit VII/1 me neto rrogë 
22.000,00 den. 

Orari i punës i sekretarit realizohet në një ndërrim prej orës 8:00 deri në 16:00.  
2. I punësuari ka të drejtë të pushimit ditor, javor dhe vjetor në pajtueshmëri me LMP. 
3. Kandidatët duhet t`i plotësojnë kushtet të përgjithshme në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune dhe 

Ligjin për arsim fillor. 
Dokumentet e nevojshme për konkurrim: 

1. Lutje 
2. Biografi të shkurtër 
3. Diplomë për arsimin e kryer përkatës 
4. Certifikatë për nënshtetësi 
5. Letërnjoftim (kopje) 

Shpallja zgjat pesë (3) ditë nga data e shpalljes. Zgjedhja do të bëhet në afat prej pesë (5) ditëve pas skadimit të 
afatit për konkurrim. 
Dokumentet e pa kompletuara ose të vonuara nuk do të shqyrtohen. 
Dokumentet të dorëzohen në Sh.F.K.”Liria” Çair – Shkup, rr. Cvetan Dimov nr. 94 –Shkup 

       Drejtor 
              Talat Sadiku   

Në bazë të nenit 80 dhe nenit 82, paragrafi 1 nga Ligji për arsim fillor ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" nr. 103/2008; 
33/2010; 116/2010; 156/2010; 18/2011; 42/2011, 51/2011; 6/2012, 100/2012, 24/2013, 14/2014, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15 dhe 
145/15) dhe neni 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune ("Gazeta zyrtare e RM 167/15"), SHFK "Nikolla Karev" Radovish 
publikon  
 

SHPALLJE PUBLIKE 
për plotësimin e vendeve të punës  

për vitin shkollor 2018/2019 
 

1. Një mësimdhënës të gjuhës angleze (si zëvendësim për mësimdhënës i cili është në pushim të lindjes) me orar të plotë të 
punës me 20 orë mësimore; 

2. Një mësimdhënës të gjuhës maqedonase (si zëvendësim për drejtor) me orar të plotë të punës me 20 orë mësimore; 
3. Një mësimdhënës të edukimit fizik dhe shëndetësor, me orar jo të plotë të punës me 18 orë mësimore; 
4. Një mësimdhënës të sportit zgjedhor, me orar jo të plotë të punës me 2 orë mësimore; 
5. Një mësimdhënës të matematikës (si zëvendësim për mësimdhënës i cili është në pushim të lindjes) me orar të plotë të punës 

me 20 orë mësimore; 
6. Një mësimdhënës të informatikës, me orar jo të plotë të punës me 9 orë mësimore; 
7. Një mësimdhënës të programimit (lëndë zgjedhore), me orar jo të plotë të punës me 8 orë mësimore; 
8. Një mësimdhënës të gjuhës gjermane, me orar jo të plotë të punës me 6 orë mësimore; 
9. Një mësimdhënës të gjeografisë, me orar jo të plotë të punës me 6 orë mësimore; 
10. Një mësimdhënës të etikës së religjioneve, me orar jo të plotë të punës me 6 orë mësimore; 
11. Një mësimdhënës për mësim klasor në mësim në gjuhën turke, me orar të plotë të punës me 20 orë mësimore; 
12. Një mësimdhënës të shkencave natyrore në mësim në gjuhën turke, me orar jo të plotë të punës me 6 orë mësimore; 
13. Një mësimdhënës të biologjisë, me orar jo të plotë të punës me 6 orë mësimore; 
14. Një mësimdhënës të matematikës, me orar jo të plotë të punës me 5 orë mësimore; 
15. Një mësimdhënës të fizikës, me orar jo të plotë të punës me 4 orë mësimore; 

 
Vendet e punës nën pikat 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,10,11, 12, 13, 14 dhe 15 plotësohen për kohë të caktuar të punës deri më 31.08.2019. 
Vendet e punës nën pikat 1 dhe 5 plotësohen deri në kthimin e të punësuarve të cilët janë në pushim të lindjes. 
 Krahas kushteve të përgjithshme të parapara me ligj kandidatët e interesuar duhet t’i plotësojnë edhe kushtet e posaçme në 

vijim: 
Për vendet e punës nën pikat prej 1 dej 15 kushtet e parapara në nenin 77 dhe 80 të Ligjit për arsim fillor janë të detyrueshme. 
 Orari i punës për të punësuarit me orar të plotë të punës do të fillojë prej ora 07:00, ndërsa do të përfundojë në ora 13:15; për 

ata me orar jo të plotë të punës do të rregullohet varësisht nga orari i orëve. Pagesa fillestare për të punësuarit me orar të plotë është 
20.639,00 denarë, ndërsa për të punësuarit me orar jo të plotë të punës do të llogaritet varësisht nga numri i orëve mësimore. 

 Krahas fletëparaqitjeve për vendet e punës nën pikat prej 1 deri 15 kandidatët të dorëzojnë dëshmi për arsim adekuat të 
mbaruar dhe certifikatë të shtetësisë, si dhe vërtetim për provim profesional të dhënë nëse e kanë. 

 Dokumentet e dorëzuara të jenë në origjinal ose kopje të vërtetuar në noter. Dokumentet e nevojshme të dorëzohen në arkivin e 
shkollës. 

 Shpallja zgjatë pesë ditë pune duke konsideruar nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
 Lutjet së bashku me dokumentet e theksuara të dorëzohen në Këshillin e shkollës përmes arkivit të shkollës së SHFK 

“Nikolla Karev”, rr. Ilindenska pn, Radovish, tel. 032/635-179. Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat prej 30 ditëve nga dita e 
përfundimit të shpalljes publike. 

       SHFK “Nikolla Karev” Radovish 
                  Drejtor 

Kamenita Kostadinova Atanasova  

Në bazë të nenit 22 paragrafi 1 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune (“Gazeta Zyrtare e RM nr. 167 të datës 28.09.2015), nenit 80 dhe 82 të 
Ligjit për arsim fillor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së 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, 135/2014, 10/2015, 98/2015 145/2015, 30/2016, 127/2016 dhe 67/2017), Pëlqimit të marrë nga 
Ministria e arsimit dhe shkencës nr. 12-12136/3 të datës 30.11.2017, SHFK “Orce Nikollov”, me seli në f. Injevë- Radovish, tel: 032/646-527, e-
mail: nikolovorce@yahoo.com, personi për kontakt u.d drejtori Kiro Jovanov, publikon: 

 
SHPALLJE PUBLIKE 

  
     Për punësim në SHFK “Orce Nikollov”, f. Injevë, e cila ka nevojë për punëtorë për kryerje të punëve dhe detyrave të punës për kohë të 

caktuar të punës për vitin shkollor 2018/2019 edhe atë për vendin e punës: 
      

1. Një mësimdhënës për mësim klasor me 20 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa mujore 
21.661,00 denarë, si zëvendësim për u.d drejtorin; 

2. Një mësimdhënës për mësim klasor me 20 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa mujore 
21.661,00 denarë, si zëvendësim për mungesë të përkohshme të punëtorit në pushim të lindjes; 

3. Një mësimdhënës të gjuhës gjermane me 20 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa 
mujore 21.661,00 denarë; 

4. Një mësimdhënës të gjuhës angleze me 20 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa mujore 
21.661,00 denarë; 

5. Një mësimdhënës të etikës me 3 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa mujore 3.249,00 
denarë; 

6. Një mësimdhënës të etika e religjioneve me 8 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa 
mujore 8.664,00 denarë; 

7. Një mësimdhënës të artit figurativ me 9 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa mujore 
9.747,00 denarë; 

8. Një mësimdhënës të shkencave natyrore me 16 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa 
mujore 17.330,00 denarë; 

9. Një mësimdhënës të shkencave natyrore me 4 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa 
mujore 4.332,00 denarë; 

10. Një mësimdhënës të kimisë me 4 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa mujore 
4.332,00 denarë; 

11. Një mësimdhënës të matematikës me 8 orë mësimore në javë, orari i punës paradite prej ora 7:00 deri në ora 13:00, neto pagesa mujore 
8.664,00 denarë; 

Kandidatët t`i plotësojnë kushtet e përgjithshme për themelim të marrëdhënies së punës si dhe kushtet e posaçme në pajtim me nenin 77 dhe 
80 të Ligjit për arsim fillor, (në pajtim me programet e caktuara mësimore në pjesën normativ për kuadër mësimor për arsim fillor nga ana e 
Byrosë për zhvillim të arsimit). 

Krahas lutjes kandidatët duhet të dorëzojnë: certifikatë-diplomë ose kopje certifikatës – diplomës të vërtetuar në noter për arsimin e mbaruar 
përkatës në pajtim me normativin e caktuar për kuadër mësimor të Byrosë për zhvillim të arsimit, certifikatë të shtetësisë, certifikatë për provim 
të dhënë profesional për mësimdhënës (nëse kandidati e ka të dhënë). Për njohje të gjuhës maqedonase dhe alfabetit të saj cirilik që është kusht 
për themelim të marrëdhënies së punës, do të formohet komision shtesë që do të bëjë kontrollim të kandidatëve.  

Shpallja është e hapur 5 (pesë) ditë nga dita e publikimit në shtypin ditor. 
Të gjitha vendet e punës të theksuara më lartë plotësohen për kohë të caktuar të punës gjegjësisht deri më 31.08.2019, në pjesën e 

zëvendësimeve.  
Zgjedhja e kandidatëve do të realizohet në afat të përcaktuar sipas Ligjit për marrëdhënie pune. 
Dokumentet e nevojshme të dorëzohen në adresën SHF “Orce Nikollov” f. Injevë – Radovish (arkivin) në afatin e paraparë. Dokumentet të 

cilat do të arrijnë pas afatit nuk do të bëhen lëndë e shqyrtimit.  
                                                            SHFK "Orce Nikollov" f. Injevë  

U.D Drejtor 
Kiro Jovanov 

Në bazë të nenit 101 dhe 103 të Ligjit për mbrojtje sociale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 
79/2009.....163/2017) nenit 17, nenit 18 dhe nenit 19 të Statutit të IPKMSPM d-r Ivan Vllashki Berovë (nr. 0202/01-
103/2 të datës 17.09.2018), Këshilli Drejtues i Institucionit publikon: 
 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për zgjedhje (emërim) të Drejtorit 
Kushtet: 
1. Për Drejtor të IPKMSPM d-r Ivan Vllashki Berovë mund të emërohet personi i cili krahas kushteve të 
përgjithshme të përcaktuara me ligj duhet të ketë të mbaruar arsimin sipëror të përcaktuar me Statutin me 240 kredi 
sipas SETK ose shkallë të VII/1 të mbaruar nga profilet arsimore: punëtor i diplomuar social, psikolog, sociolog, 
pedagog, ekonomist, jurist, defektolog dhe me përvojë pune minimum pesë vjet pas diplomimit; 
2. Së bashku me fletëparaqitjen (lutjen) kandidatët duhet të parashtrojnë dokumentet në vijim: 

 Diplomë për arsimin e mbaruar përkatës (origjinal ose kopje të vërtetuar në noter); 
 Certifikatë të mjekut; 
 Biografi të shkurtë - CV; 
 Vërtetim për përvojën e punës; 
 Në momentin e emrimit me vendim të plotfuqishëm gjyqësor nuk i është shqiptuar ndalesë për kryerje të 

profesionit, detyrës ose veprimtarisë; 
 Të jetë i moshës së rritur; 
 Certifikatë të shtetësisë; 
 Të posedojë një prej certifikatave të njohura ndërkombëtarisht ose certifikatë për njohje aktive të gjuhës 

angleze jo më të vjetër se pesë vjet:  
 TOEFEL IBT së paku 74 pikë; 
 IELTS së paku 6 pikë; 
 ILEC  ( Cambridge English:Legal) së paku niveli 2; 
 FCE (Cambridge English First) – të dhënë; 
 BULATS – së paku 60 pikë ose  
 APTIS – së paku niveli 2 , 

 Program për punë për periudhën 2018-2022 
 

3. Konkursi zgjatë 8 (tetë) ditë nga dita e publikimit, së paku në tre gazeta ditore, duke mos konsideruar ditën e 
publikimit në gazetë. 
    4. Dokumentacioni i pakompletuar dhe i dorëzuar pas afatit nuk do të merret parasysh gjatë shqyrtimit. 
     5. Dokumentet e nevojshme të parashtrohen deri në IPKMSPM d-r Ivan Vllashki Berovë me shenjë: 
Për Këshillin drejtues  
IPKMSPM d-r Ivan Vllashki - Berovë 
Rr. Marshall Tito nr. 8/  – Berovë 

Institucioni kombëtar – Biblioteka universitare  "Goce Dellçev" – Shtip 
 

 
www.nubgdst.edu.mk 
nub_gocedelchev@yahoo.com. . . 

rr.Vita Pop Jordanova nr. 5 
2000 Shtip 

tel +389 32 391 247 
faks +389 32387508

 
Në bazë të nenit 22 dhe 23 nga Ligji për marrëdhënie pune tekst i pastruar (Gz. zyrtare e RM nr. 

145/2014 dhe Gz. zyrtare nr. 120/2018) dhe sipas miratimit të marrë nga Ministria e financave nr. 28-8665/3 të 
datës 23.11.2018 dhe Vendimi i u.d Drejtorit nr. 02-274/1 të datës 07.12.2018 IK - BU "Goce Dellçev" Shtip 
publikon: 

SHPALLJE PUBLIKE 
Për punësim të tetë (8) personave për kohë të pacaktuar, për vendet e punës në vijim: 

1. Ofrues të shërbimeve publike në kulturën: 
Bibliotekar - PLP – (KUL 0304 D03 001)  
Arsimi i duhur: Fakulteti i shkencave të arsimit, për Letërsi dhe Filozofi 
Numri i realizuesve: tetë (8), 
Përvoja e punës: pa përvojë pune, 
Orari i punës: 40 orë në javë nga e hëna deri të premten, orari i punës nga ora 07:30 deri 15:30. Shuma 
neto e rrogës: Bibliotekar 20.032,00 denarë. 

Fletëparaqitja së bashku me dokumentet për përmbushjen e kushteve (diplomë për arsim të mbaruar ose 
certifikatë, origjinal ose kopje e vërtetuar në noter, certifikatë të shtetësisë jo më të vjetër se 6 muaj, kopje nga 
letërnjoftimi dhe CV) të parashtrohen përmes postës ose në arkivin e IK - Biblioteka Universitare "Goce 
Dellçev" rr. "Vita Pop Jordanova" nr. 5, Shtip, në afat prej tre ditëve të punës të publikimit të shpalljes. 
Dokumentet e jo kompletuara dhe të parashtruara me vonesë nuk do të mbikëqyren. 
Përzgjedhjen e kandidatëve do ta bën drejtori i IK-BU "Goce Dellçev" Shtip dhe në afat prej 8 ditë me letër do ti 
njoftoj kandidatët të cilët janë paraqitur në shpalljen. 

Institucioni kombëtar -Biblioteka universitare 
"Goce Dellçev" Shtip 

 u.d Drejtor, 
Blaga Spiridonova 



22 SPORT
Koha, e enjte, 13 dhjetor 2018 

Pakënaqësi e madhe te Napo-
li, që mbeti jashtë fazës me elimi-
nim direkt të Ligës së Kampionëve.
Nuk ishte e mjaftueshme as ulja
në stol e Carlo Ancelottit, një spe-
cialist në këtë kompeticion, që e
ka fituar tri herë, për të shkuar më
larg se faza e grupeve. Humbja e së
martës ndaj Liverpool ka zyrtari-
zuar rënien e Napolit në Ligën e
Europës, duke mos triumfuar dot
në një grup të vështirë. Në fakt,
“Blues” kanë luajtur mirë dhe me
siguri do të meritonin më shumë.
Eliminimi në fazën e grupeve,
megjithatë, është një rekord nega-
tiv për Ancelottin, i cili nuk e për-
shëndeste Ligën e Kampionëve në
mënyrë kaq të hershme, që nga se-
zoni 2000-2001, kur trajnonte Ju-
ventusin. Ne atë rast, megjithatë,
bardhezinjtë nuk ishin me të vër-
tetë në garë për kualifikim, teksa
do të mblidhnin vetëm gjashtë
pikë në po aq ndeshje, kundër
kundërshtarëve modestë si Ham-
burg, Panathinaikos dhe Deporti-
vo. Në vitin e parë të Juventusit pa
Ancelottin, i cili ishte marrë për-
sipër nga Marcello Lippi, skuadra
torineze shkoi deri në gjysmëfina-
le të Ligës së Kampionëve, kur u
eliminua nga Manchester United.
Gjithashtu, nga viti 2011 deri më
sot, trajneri Ancelotti midis stola-
ve të Chelsea, PSG, Real Madrid
dhe Bayern Munich, kurrë nuk ish-
te eliminuar para çerekfinaleve.
Kjo është arsyeja pse eliminimi i
parakohshëm me Napolin këtë se-
zon është edhe më i keq. Trajneri i
Liverpool Jurgen Klopp deklaron
veten e tij si trajnerin më krenar të
futbollit pasi ekipi i tij është kuali-
fikuar në fazën e nokautit të
Champions League pas fitores 1-0
me Napolin. Goli i Mohamed Salah
i dha të Kuqve avantazhin, dhe
megjithëse dominuan ndeshjen,
duhej një pritje e Alisson në fund
për të siguruar kualifikimin. “Është
e pabesueshme,” shprehet Klopp
për BT Sport. “Nuk besoj se ka pa-
sur ndonjëherë trajner më krenar
se unë në këtë moment. “Mo shë-
noi një gol të pabesueshëm ndër-
sa Alisson bëri një pritje vendimta-
re, nuk e kam idenë se si mund ta
bësh një pritje të tillë. “Bashkë me
publikun, ishte thjesht e jashtë-
zakonshme. Bëmë një ndeshje të
mrekullueshme. Gjëja e mirë ndaj
Napolit ishte, se ata nuk e kishin
idenë se kush ishim. Ishim si vëllai

djallëzor”, ka deklaruar Klopp. Jur-
gen Klopp ka përshëndetur “he-
roizmin” e Alisson në ndeshjen
dramatike të Ligës së Kampionëve,
që Liverpool e fitoi mbrëmë ndaj
Napolit. Trajneri i “Reds”, madje ka
pretenduar edhe diçka tjetër:
“Nëse do ta dija se sa i mirë ishte,
do të kisha paguar dyfish”. Brazi-
liani për pak kohë u bë portieri më
i shtrenjtë në futbollin botëror, kur
përfundoi transferimin prej 65 mi-
lionë paundësh gjatë verës. Ai nuk
e ka vuajtur fare presionin që i vin-
te nga Kepa Arrizabalga, i cili kaloi
te Chelsea për 71 milionë paundë.
Alisson ka pësuar më pak gola se
rivalët e tij në Premier League,
ndërkohë që e ka ndihmuar Liver-
pool-in të kualifikohet në fazën me
eliminim direkt të Champions-it.
Klopp i tha “Viasport”: “Portieri bëri
pritjen shpëtimtare të sezonit. Unë
nuk kam asnjë ide se si ai e bëri
atë… Faleminderit Zotit, që e kemi.
Nëse do ta dija se sa i mirë ishte, do
të kisha paguar dyfish. Mendoj se
askush nuk mund ta priste atë top,
në atë situatë”. Alisson arriti të bl-
lokonte topin e goditur nga Milik,
pasi sulmuesi i Napolit kishte
shkuar përtej mbrojtjes së Liver-
pool dhe gjeti hapësirë, pak metra
larg portës vendëse. Klopp pranoi
se ka vuajtur në këtë sfidë delikate:

“Pas 65 minutash, loja ishte me të
vërtetë e egër. Kundërsulm,
kundërsulm… Portieri Alisson bëri
që unë të mos kisha fjalë. Ishte
shpëtimi ynë. Ajo që bëri ishte e
pabesueshme, kurrë nuk kam parë
ndonjë gjë të tillë”, ka theksuar
Klopp.

SPALLETTI: FAJIN E KA PSV, JA
ÇFARË MË KËRKOI ZYRTARI I

UEFA-S!
Luciano Spalletti është shfaqur

i zhgënjyer në fund të ndeshjes.
Eliminimi i Interit përballë PSV ish-
te vërtet diçka e turpshme. Për
“Sky”, trajneri zikaltër komentoi:
“Nuk arritëm që të ruanim qetë-
sinë, edhe pse kishim mundësi ta
bënim. U nervozuam dhe nisëm
të humbisnim topat. Ata shpesh
bënin kundërsulme dhe na rritën
tensionin. Kjo të bën që të humba-
sësh përqendrimin. i dhamë
mundësi të na sulmonin shumë
dhe kjo ishte ajo që ndoshta bëri
që të mos ishim më të saktë, edhe
pse rreziqe konkrete nuk na
shkaktuan. Aspekti psikologjik
ndikoi shumë. Humbëm ekuili-
brin”. Barazimi i Tottenhamit
shuajti zjarrin e Interit, që më pas
u hodh në sulm në kërkim të golit
të dytë. “Si mund të mbash
fshehur rezultatin tjetër? Publiku

e di, ndihet kur gjërat nuk shkojnë
mirë ose mirë. UEFA më kërkoi
nëse doja të shkruhej rezultati i
Tottenhamit dhe i thashë “po”, se-
pse mirë është që faktet të dihen
dhe ajo që ndodh, kështu ke forcë
për të reaguar”. “Tensioni ndikoi
shumë. i kënaqur nga Icardi, por
luan e gjithë skuadra. Hidhërimi
është i madh, shumë i madh. Por,
ndodh. Do të doja të gjitha italia-
net që të kalonin, por ja që nuk
ndodhi”, thotë Spalletti. Mesfu-
shori i Inter, Borja Valero, i intervi-
stuar nga “Sky Sport”, e ka komen-
tuar me këto fjalë eliminimin e
zikaltërve nga Champions League.
“Jemi shumë të zhgënjyer. Kishim
gjithçka në dorë për t’u kuali-
fikuar, por nuk ia kemi dalë. Pas
pësimit të golit kemi humbur kon-
trollin. E kemi marrë veten me ka-
limin e minutave dhe kemi luftuar,
por në fund nuk kemi arritur të
kualifikohemi”, ka thënë Valero. Në
lidhje me strategjinë e lojës: “Nuk
jemi në gjendje të luftojmë me
skuadra të tilla në aspektin fizik.
Ajo që duhet të bëjmë është të
krijojmë lojë dhe të tregohemi të
rrezikshëm me disa krosime. Ai gol
i pësuar ka qenë një goditje e
rëndë dhe na ka kushtuar kuali-
fikimin”, ka përfunduar mesfusho-
ri zikaltër.

“FOLËM SINQERISHT ME NJËRI-
TJETRIN”; MBAPPE TREGON

SEKRETIN E KUALIFIKIMIT TË PSG
Kylian Mbappe beson se kuali-

fikimi i PSG në raundin me elimi-
nim direkt të Ligës së Kampionëve
u frymëzua nga disa diskutime të
sinqerta brenda ekipit. Fitorja 4-1
ndaj Crvena Zvezda, të martën, si-
guroi kreun e Grupit C për gji-
gantët e Ligue 1. Skuadra e Tho-
mas Tuchel dukej në telashe, sepse
fitoi vetëm një nga katër ndeshjet
e para në këtë sezon të Cham-
pions-it, por gjashtë pikë në dy
ndeshjet e fundit në grup ishin të
mjaftueshme për kualifikim më
tej. Mbappe, i cili shënoi golin e
katërt të PSG në Beograd, pas “rrje-
tave” të mëparshme nga Edinson
Cavani, Neymar dhe Marquinhos,
tha se skuadra ka përfituar nga
shkëmbimi i disa të vërtetave mes
njëri-tjetrit. Ai i tha “RMC Sport”:
“Jemi të lumtur, sepse arritëm të
kualifikohemi në një grup tepër të
vështirë. Unë nuk mendoj se skua-
dra është përmirësuar. Kemi pasur
një paraqitje më të mirë në dy nde-
shjet e fundit në grup, sepse folëm
sinqerisht me njëri-tjetrin. Ne e
bëmë këtë dhe morëm shpërbli-
min tonë”. Mbappe vlerësoi golat e
Cavani dhe Neymar, teksa vetë u
asistua nga ylli brazilian në
“rrjetën” e tij. Ai ishte i etur të lartë-
sonte cilësitë e partnerëve sul-
mues: “Kam mundësinë për të
luajtur me dy lojtarë të mëdhenj.
Nëse paraqitemi si sonte, është
mirë për të gjithë. Ata janë lojtarë,
që nuk kanë asgjë për t’i provuar
ndokujt. Cavani është golashënue-
si kryesor në historinë e klubit;
Neymar është një nga më të mirët
në botë”.

Ancelotti jashtë 
Ligës së Kampionëve

Eliminimi në fazën e
grupeve, është një
rekord negativ për
Ancelottin, i cili nuk
e përshëndeste
Ligën e Kampionëve
në mënyrë kaq të
hershme, që nga
sezoni 2000-2001,
kur trajnonte
Juventusin

Ish-milanisti gëzohet që ndali Interin dhe thumbon 

Trajneri i PSV-së, Van Bommel, pas barazimit ndaj
Interit në Champions dhe faktit që e mbylli grupin
me 2 pikë, u shpreh i kënaqur, por nuk harron të
thumbojë edhe për sfidën e vajtjes. “Erdhëm në
“San Siro” dhe luajtëm me guxim. Madje, mund
edhe të kishim fituar. Shënuam dhe djemtë më pas
luajtën pak mbrapa, por është normale, pasi Interi

luante për fitore. Mendoj se gjërat shkuan shumë
mirë. Por, kam diçka për të thënë: po t’i kishte
dhënë arbitri karton të kuq Handanovic në
ndeshjen në Holandë, tani do të flisnim ndryshe
për PSV dhe mund të ishim edhe ne në garë. Aty u
kompromentua gjithçka”, ka deklaruar Van
Bommel. 
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Koha, e enjte, 13 dhjetor 2018 

Mensur
Mamuti

POETI
GJERMAN
NË FOTO

FILM
I XHEJMS

KAMERONIT
PILA

ELEKTRIKE
QYTET
I LASHT
NË INDI

KËMBIM
I SËRISHËM

LAJM

DËMTIM 
I NJË MAKINE

SHTRAT 
OSE DYSHEK 

PËR TË FJETUR
------------------------------

PRANUES DHE 
DËRGUES VALËSH

A

P
LYERJA APO LARJA

ME AR
-------------------------------

JO I MOSHUAR

BELGJIKA
-----------------------------
VEPËR E AUTORIT 

NË FOTO

HIDROGJENI

POLITIKANI 
AHMETI

------------------------------
POLITIKANI SUEDEZ, 

RAJNFELD

HASAN
FERRI

UNIONI 
I MATEMATIKANËVE
-----------------------------

AKTORI FRËNG, 
DELON (ORIGJ.)

LUMË
NË RUSI KALIUMI VIOLETË

KUKAJ
E TAKON

RASTËSISHT
SOFTUER

KOMPRIMIMI

VEPËR E AUTORIT 
NË FOTO 

“ENDËSIT ...”
------------------------------

DETYRIM
ME FORCË

S
PJESËTARI

I PROTESTUESVE 
FRANCEZ KUNDËR 

MAKRONIT

NDËRPRET
NJË LËVIZJE

STIL 
I TË NOTUARIT

------------------------------
AZOTI

POLITIKANI
VELIAJ

LLOJ PISHE, 
MOLIKË

------------------------------
ËMA

KOHA
“INTERNACIONAL”
-----------------------------

NË SASI
TË VOGËL

NAZMI SEITAJ
------------------------------

DELET
DHE  DESHTË

ILIRIANA SULKUQI
----------------------------

IMPULSI

PARTIA
KOMUNISTE

RRUGËTIMI
----------------------------

ERBIUMI

AUSTRIA
POETI RUS,

SRGEI
-----------------------------

AUSTRIA

ANGSTREMI
-----------------------------

OKSIGJENI

BASKETBOLLISTE 
AMERIKANE

ZGJIDHJET: HABER, AVARI, JATAK, ANTENË, PRARIM, I RI, B, H, ALI, HF, UM, ARAL, S, JELEKVERDHI, 
NDAL, KRAUL, ERION, ARNE, INT, NS, IS, PK, UDHËTIMI, A, ESENIN, A, KARIN ASTON.

Shumë i lehtë: 538196247, 297453816, 416728935, 173965428, 924871653, 865342791, 
752619384, 341287569, 689534172. Mesatar: 589614273, 216537894, 347928165, 
672859341, 498361752, 153742986, 931485627, 724196538, 865273419.
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DASHI 21. mars - 20. prill
Për shkak te ndikimit negativ te Merkurit lidhja juaj do jete

delikate. Komunikimi thuajse do mungoje plotësisht dhe asnjeri
nuk do beje lëshimin me te vogël. Gjerat mesa duket po marrin
tatëpjetën. Ju beqaret do takoni dike qe do ju pëlqejë vërtet shume
dhe do jeni te gatshëm t’i çoni gjerat me tej. 

DEMI 21. prill - 21. maj
Dite ekzaltuese do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një

lidhje. Do ndiheni si neper ëndrra pranë partnerit dhe emocionet do
ju bene qe trupi t’iu drithërohet. Beqaret me mire le te presin edhe
pak kohe para se te hedhin hapat përfundimtare me personin qe
kane filluar te pëlqejnë. 

BINJAKET 22. maj - 21. qershor
Rroftë besnikëria. Me shume se kurrë ju do e vlerësoni

marrëdhënien tuaj ne çift dhe nuk do keni asnjë mendje për aven-
tura. Beqaret do jene te gatshëm te dalin ne çdo lloj takimi, por nuk
duhet te vendosin shpejt për asgjë. Po u nxituan do jene ata qe do
vuajnë gjate. Ne planin financiar Marsi do ju çojë ne rruge te gabuar
dhe mund te keni probleme serioze.

GAFORRJA 22. qershor - 22. korrik
Do flisni shume me atë qe keni ne krah sot, por do e kup-

toni se nuk keni te njëjtat mendime mbi tema te caktuara. Mos
kërkoni me ngulm qe ai te beje atë qe thoni ju. Nëse jeni beqare,
ka pak mundësi qe te gjeni personin e duhur. Mos ëndërroni shu-
me sepse do ndiheni keq. 

LUANI 23. korrik - 22. gusht
Fale mbështetjes se Uranit, marrëdhënia me atë qe keni

ne krah do jete me e mire se kohet e fundit. Beni vetëm pak kujdes
me tendencën për te dominuar gjithçka. Beqaret do mendojnë
shume për te ardhmen sentimentale dhe duke qene se nuk do
gjejnë atë qe duan do zhgënjehen. 

VIRGJERESHA                  23. gusht - 23. shtator
Atmosfera ne çift nuk do jete shume e ngrohte. Kujdes me

çdo gjë qe do thoni sepse mund te lindin mosmarrëveshje te mëdha.
Ju beqareve ju pëlqen shume dikush? Bëjani ne ditur këtë nëse doni
ta keni pranë. E keni vete ne dore pastaj për te zgjedhur metodën e
joshjes. me financat do keni mjaft probleme. Vendosni pak rregull
para se te arrini ne katastrofe. 

PESHORJA 24. shtator - 23. tetor
Merkuri do hyje ne qiellin tuaj te dashurisë dhe do ju

ndihmoje te merreni vesh me mire me atë qe keni ne krah. Do i
sqaroni shpejt edhe disa mosmarrëveshje te vogla. Për beqaret
perspektivat janë goxha te mira kështu qe le te përfitojnë sa me
shume. Ne planin financiar do përballeni me probleme serioze
nëse nuk i bëni me kujdes llogarite.

AKREPI 24. tetor - 22. nëntor
Jeta ne çift do filloje te ngrohet sot. Me ne fund do ba-

shkëpunoni me shume me atë qe keni ne krah dhe do flisni për
tema te ndryshme. Beqareve do iu rendoje shume vetmia. Tre-
gohuni me te duruar sepse po tentuat te krijoni një lidhje do lën-
doheni. Financat nuk do jene te stabilizuara kështu qe mos merr-
ni asnjë vendim te rëndësishëm. 

SHIGJETARI 23. nëntor - 21. dhjetor
Ju qe jeni ne çift duhet te bëni kujdes dhe te mos i hidh-

ni sytë tek personat e tjerë. Do e humbni atë qe keni ne krah dhe
do ndiheni keq për këtë. Beqaret do jene sharmante dhe do e
kenë te lehte te bëjnë për vete atë qe pëlqejnë. Përfitoni sa me shu-
me te mundni. menaxhoheni me më shume kujdes buxhetin për
te mos u përballur me probleme te mëdha.

BRICJAPI 22. dhjetor - 20. janar
Nëse keni pasur probleme me partnerin tuaj do e vendo-

sni çdo gjë ne vije. Do gjeni fjalët e duhura për te kaluar sa me leh-
te çdo situate te ndërlikuar. Beqaret do jene te përkrahurit e yjeve.
Ka mundësi te keni një takim vendimtar i cili mund t’iu sjelle lum-
turinë e kërkuar. Neptuni do iu ndihmoje te zgjidhni disa probleme
me paratë. 

UJORI 21. janar - 19. shkurt
Ju qe jeni ne një lidhje, do tregoheni edhe me romantike

sot. Do keni imagjinate te zhvilluar dhe do përjetoni me atë qe keni
ne krah kënaqësi te reja. Një takim i veçantë do ua ndryshoje tërë-
sisht jetën beqareve. Përfitoni sepse do ndiheni mjaft mire. Hëna
dhe Saturni do ndikojnë negativisht tek financat. Do keni goxha vë-
shtirësi kështu qe mire është te tregoheni sa me te matur.

PESHQIT 20. shkurt - 20. mars
Ambienti ne çift do jete i tensionuar. Mos u tregoni

kokëfortë dhe pranojeni qe keni bere disa gabime. Tregohuni pak
me liberale ne mendimet qe keni. Hëna do i shtyje beqaret te jene
me te hapur ndaj aventurave kalimtare. Do keni fat, por mun-
dohuni te mos shkëputeni nga realiteti. Pritet te lindin goxha pro-
bleme edhe me financat. 
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Koha, e enjte, 13 dhjetor 2018 

1570 - Suedia dhe Danimarka kanë
nënshkruar Paqen e Stetinit.

1642 - Zbulohet Nju Zelandi nga
lundruesi holandez Abel Tasman.

1734 - Anglia dhe Rusia nënshk-
ruajnë traktat të tregtisë.

1823 - Xhoakino Rosini arrin në
Londër.

1913 - Mona Lisa e vjedhur në gusht
të vitit 1911 kthehet në Luvër.

1920 - Holanda ndërpret kontaktet
me mbretërinë e Serbo-kroato-sllo-
vene.

1944 - Kamikazët japonez shkatër-
rojnë anijen e madhe amerikane Na-
shville, duke vrarë 138 persona.

1965 - Presidenti algjerian Boume-
dienne viziton Moskën.

1974 - Malta shpallet republikë.
1990 - Tërmet i rëndë në Sicili. 
1990 - Presidenti De Klerk i Afrikës

Jugore takohen me Mandelën për të
biseduar në lidhje me përfundimin e
aparteidit.

2003 - Ish kryetari irakian Saddam
Hussein zihet afër shtëpisë së tij në
Tikrit (shih Operacionin Agimi i Kuq).

BABAI DHE VAJZA
- Çfarë ndodhi me ty sot, moj bija
ime, sa herë merr receptorin e te-
lefonit, nuk e lëshon me orë të tëra…
Sot e mbajte vetëm gjysmë ore…
- Solla një numër gabimisht!

Nëse njerëzit janë të mirë vetëm
sepse kanë frikë nga ndëshkimi

dhe shpresa për shpërblim,
atëherë ne jemi vërtet 

për keqardhje. 
(Dr.Aid El - Karni) 

SEMAFORI I PARË NË BOTË U
VENDOS PARA 150 VJETËSH
Semafori i parë në botë, që gjendet
në Londër, i ka mbushur 150 vjet. Si-
pas BBC, semafori i parë u vendos në
vitin 1868 para Pallatit Westminster.
Deri në këtë vit të gjitha rrugët, kry-
qëzimet dhe rregullat në trafik janë
kryer nga policët.
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Një mësuese nga New Jersey u pu-
shua nga puna pasi iu tha nxënësve se
babadimri nuk ekziston. Fëmijët nisën të
qajnë pas fjalëve të saj dhe Myra Sanso-
ne-Aboyoun, nëna e një prej vajzave në
klasë, tha se mezi kishte qetësuar të bijën
për orë të tëra pas shkollës. "E gjithë situa-
ta më lëndoi shumë. Vajza ime beson në
babadimër dhe adhuron Krishtlindjet,
dhe gjithë atë që i sjellë koha e festimeve”,
thotë Myra. Nënat tjera të fëmijëve të kla-
sës krijuan një platformë në Facebook për
të shprehur mendimet e tyre. "Ajo u tha
atyre se Santa Claus nuk ekziston dhe se
vetë prindërit i blejnë dhuratat dhe i ven-
dosin nën pemë. Ajo madje i nxiti ata që
të mos gëzohen në mënyrë të papërgjegj-
shme, pasi magjistarët nuk ekzistojnë.
Por ajo nuk fliste vetëm për këtë, ajo ua
shpjegoi se vetë prindërit ndërrojnë
dhëmbët për para nën jastëkët e tyre. Një
i rritur u mundua të shkatërronte besi-

met e fëmijëve të tyre", shkroi një nga në-
nat në statusin e saj. Drejtori i shkollës
fillore më vonë iu kërkoi falje prindërve
përmes një letre ku edhe konfirmoi largi-
min e mësueses nga puna. "Edhe unë jam

baba i tre fëmijëve dhe e di që kjo është
një temë e ndjeshme. Shpresoj që fëmijët
tuaj ta harrojnë së shpejti këtë incident
dhe të vazhdojnë të gëzojnë festimet,"
shkroi ai.

“Rojtarët dhe lufta për të vër-
tetën”. Është ky titulli i revi-
stës prestigjioze TIME, e cila
si personazhin e vitit 2018
zgjodhi Jamal Khashoggi, ga-
zetarin e WP të vrarë në kon-
sullatën saudite në Stamboll.
Së bashku me gazetarin sau-
dit, TIME përzgjodhi gjitha-
shtu 2 gazetarë të Reuters në
Mianmar, të dënuar me burg
për shkak të detyrës, një ga-
zetare filipinase e dënuar me
burg, si edhe gazetën ame-
rikane “The Capital”, e bërë
shënjestër e një masakre me

5 të vrarë. 
Kopertina e revistës mban fo-

ton e Jamal Khashoggi, ek-
zekutimi i të cilit mori jehonë

ndërkombëtare dhe përplasi
Arabinë Saudite me fuqitë
kryesore botërore. Turqia
akuzon Riadin për eliminim
politik. Në qendër të kritikave
përfundoi princi i kurorës
saudite Mohamed Bin Sal-
man, por ky i fundit mohon
kategorikisht të ketë urdhë-
ruar vrasjen. Një ditë më
parë, mediat amerikane pu-
blikuan fjalët e fundit të Ja-
mal Khashoggi në konsul-
latën saudite në Stamboll, ku
ai thoshte se nuk merrte dot
frymë.

Një i moshuar 
“vesh” pemët në
Prishtinë për t’i
ndihmuar nevojtarët
Një i moshuar në Prishtinë ka
vazhduar iniciativën e marrë nga
shumë të rinj nëpër komuna të
tjera duke iu dalë në ndihmë ne-
vojtarëve me veshmbathje. Sot, ai
ka vendosur rroba nëpër pemë
afër Katedrales “Nëna Terezë” në
kryeqytet. Kameramani i KTV-së,
Arben Llapashtica, ka arritur të
kapë momentin kur i moshuari po
vendoste rrobat nëpër pemë. “Koj-
shia Axha Ismajl... veteran meka-
nik sot po dhuron veshmbathje
për nevojtarët!”, ka shkruar ai në
Facebook.

Filmi shumë I dashur për fëmijë, Mogli
do të rikthehet. Regjisori dhe aktori britanik
Andrew Serkins është ai që ka marrë për-
sipër ribërjen e tij. E veçanta e këtij projek-
ti të ri është surpriza se në cilën botë do të
bëjë pjesë Mogli, atë të kafshëve apo të
njerëzve. “Mogli” do të publikohet në muajt
e parë të 2019 dhe do të ketë edhe një pro-
duksion të ri, me teknologji të reja, që do ta
bëjnë realizimin e projektit të ri më ba-
shkëkohor.

Pjesë e kastit të aktorëve do të jenë Ch-
ristian Bale në rolin e panterës “Bagheera”,

Benedict Cumberbatch si tigri i keq “Shere
Khan”, Cate Blanchett do të interpretojë
gjarprin “Kaa”, ndërsa ariun “Baloo” e luan
vetë Andrew Serkins. 

“Mogli i Xhunglës” u prodhua nga Di-
sney në vitin 1967. 

Ai tregon mbi  historine ë një djali të
vogël të rritur mes ujqërve, i cili i përket
botës së kafshëve, por që nuk mundet t’i
mohojë rrënjët e tij njerëzore. Ai stërmun-
dohet për t’u përshtatur, duke u përballur
me sfida si nga bota e origjinës, qoftë nga
ajo që e ka adoptuar.

“Babadimri nuk ekziston”,
mësuesja pushohet nga puna

Gazetarët, personazhi i vitit në “Time”
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Rikthehet “Mogli”
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